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Seksenaltıncı Birleşim 
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İçindekiler 
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1. — Göçen tutanak özeti 250 
2. — Gelen kâğıtlar 251 
3. -4- Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 252 
1. TTT Beden Terbiyesi Kanununda ya

pılacak değişikliğe ait kanun tasarısının 
Hükümetçe hazırlanmakta olan Beden 
eğitimi ve spor Kanunu ile birlikte görü
şülmek üzere tehirine dair Maliye Komis-
•yonu raporu (1/411, 5/18) 252 

2. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan 
ve 11 arkadaşının, Deniz iş kanunu teklifi
nin Hükümetçe hazırlanmakta olan 3008 
»ayılı İş Kanunu ile birlikte görüşülmek 
üzere müzakeresinin 20 Haziran 1963 tari
hine kadar tehir edildiğine dair Geçici ' 
Komisyon raporu (2/314, 5/19) 252:253 

3. — C. Senatosu İzmir Üyesi Hilmi 
Onat'm, Gençlik Bakanlığı kuruluş kanu
nu teklifinin geriverilmesine dair önergesi 
^2/20, 4/213) 253 

4. — Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Cevdet Sunay'in, Millet Meclisinin sayın 
üyelerinin, Türk Silâhlı Kuvvetleri adına, 

Say*» 
27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayram
larını te'brik eden yazısı ile Millet Mec
lisi Başkanı Fuad Sirmen'in, cevabi yazısı . 253 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi (3/584) 253:254 

6. — Bir toplantı yılında iki aydan faz
la izin alan Erzurum Milletvekili Cevat 
Dursunoğlu'nun ödeneğinin verilmesi hak
kında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/585) 254 

4. — Sorular ve cevapları 254 
A -— Sözlü sorular ve cevapları 254 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'-

m, Erdemli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı 
Ağustos ve Eylül aylarına ait, maaşlarının 
zamanında ödenip ödenmediğine dair, İçiş- . 
leri ve Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/493) 254 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar. 
hakkında ne düşünüldüğüne dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/500) 254 



Sayfa 
3. — Çanakkale-Milletvekili Ahmet Ni

hat Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı 
olup olmadığına dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/511) 254 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı 
milyon lira ödendiği hakkındaki iddianın 
doğru olup olmadığına dair sorusu ve 
Ulaştırma Bakam Rifat Öçten'in sözlü ce
vabı (6/513) ' 254:260 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Üniversite ve yüksek okullara giremi-
yenler 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) 263 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, ku
raklık sebebiyle kredili olarak verilen buğ
dayın bedelinin alınmaması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/515) 263 

7. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Denizyolları İşletmesi Hopa Acentalığma 
kimin tâyin edildiğine ve tâyin şekline dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/517) 263 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh 
taşıma ruhsatı verilip verilmiyeceği husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/518) 263 

9. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu 
inşaatının ne sebeple durdurulduğuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/519) 263 

10. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası 
Anonim Şirketinin ne Sebeple feshedildiği
ne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/520) 263 

11. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'-
nın, Bolu ve Giresun Orman Başmüdürleri
nin hangi tarihlerde ve ne sebeplerle gö
revlerinin değiştirilmiş olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 263 

Sayfa 
12. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Şevki Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîri-
beyli köyünden ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 
9 . 1 . 1963 tarihinde Jandarma Karako
luna götürülmesi sebebine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/522) 263 

13..— Erzincan Milletvekili Hüsamet
tin Atabeyli'nin, Ercincan merkez ilçesi 
ile Cenciğe bucağı arasında yapılan Fırat 
1. ve Fırat 2. köprülerinin imlâ İşinim ya
pılmaması se'bebine dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı llyas Seçkin'in sözlü ce
vabı (6/523) 263:264 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ata- . 
öv'ün, 56H8 sayılı Kanuna e'k 2 nçi mad
desinin (harfiyen 'taübiik edilip edilmediği
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/924) 264 

15. — Kastamonu Milletvekili Osman 
Zeki Oktay'ın, Kastamonu'da 'inşasına 
başlanıp sonradan durdurulan soğuk ha
va deposunun ikmalinden vazgeçildiğinin! 
doğru olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/525)1 264 

16. — Balıkesir Milletvekili Cith'at Bil-
gehan'ın, enstitü mezunlarına teknisiyen 
unvanı verilmesi ve ücret 'baremlerinin 
teslbilt edilmesi hususundaki 7 nci MjM 
Eğitim Şûrası kararının tatbiki İçin bir 
çalışma «olup 'Olmadığına dair Milllî Eğitim 
Bakanından sözlü borusu (6/52T7) 264 

17. — Eskişehir Milletvekili ISeyfi öz-
türik'ün, iktisadi ve sosyal 'dâvaların 
halli istikametinde ne 'gibi müessir tedbir
ler alındığına dair B-aşbakanıdan söızlü 
sorusu (6/928) 264 

18. — Edirne Milletvekilli 'Talât AsaT-
ın, '3008 sayılı İş Kanununun T3 ncü ve 
16 nci maddelerine istinaden 'i§ yerlerin
den çıkarılan işçilerin, işlerine ladesi (hu
susunda bir prensip kararı olup iolmadı-
ğına dair ıSanayi Balkanından sözlü soru
su (6/529) ' ' 265 

1'9. — Çorum Milletvekili Muzaiffer 
Dündar'ın, Suımucak - Osmancık - Amas
ya demi/ryolu yapımını 6 senelik plândan 
çıkarılıp çıkarılmadığına 'dair Bayındır
lık Bakanımdan sözlü sorusu. (6/530) 265 

— 244 — 



Sayfa 
20. — Afyon Karahisar MÜletveTrili 

Şevki Gülerin, ıM. D. O. nun aie ve M. D. 
O. cuların kimler 'olduğuna dair Başba
kandan sözlü sorasu, (6/581) 265 

SU. — Gümüşane Milletvekili Salbahat-
tin 'Savacı 'nm, Gümüşane ilinin 'kal'km-
masınm 'hangi "bölge içinde tertiplendiği
ne dair Devlet Bakanı ve Barbakan Yar-
dımcısındaın sözlü tsorusu. ('6/Ö32I) 265 

& - - Tokat Milletvekili Mehmet 
Kazova'nın, Tokat'ın Artova, ISulusaray 
bucağını takiben Çekere'k (hududuna .'ka
dar olan yolun noksan kalan kısmının ne 
zaman yapılacağına dair dorusu ve Bayın
dırlık Bakanı llyas ISeçjkin'in «özlü ce
vabı,. (6/933) 265:266 

23. — Kırşehir Milletvekili Halil öz* 
men'ifn, Ayırma Meclisi tarafından 'göre
ve alınmasına karar verilen Mesut Ozan-
sü'nün hâkimliğe tâyin edilmemesi sebe
bine dair sorusu ve Adalet Bakanı Abdül-
hak Kemal Yörük'ün sözlü cevafbı (6/5134) 266: 

267 
24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, yurtlarda vuikubulan keytfî ve 
huzur (bozan hareketlerin siorumluları 
haJkkında ne ıgibi hir işlem yapıldığına 
dair Millî Eğitim Balkanından .sözlü soru
su. (16/535) 267 

25. — Sinop MMleUvekili Mustafa 
Kaptan'in, idam edilen Başvekil ve ve
killerim gö'müldüğü yerlerin Mldirilmesi-
ne ve ailelerine 'ziyaret imkâninın verilip 
verilmiyeceğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/936) 267 

96. — Çorum MilletveM ; Muzaffer 
Dündar'ın, Ortaköy teleffon konuşmaları 
için neden tarife düzenlenmediğine ve 
Çorum İli tele/fon şebekesinin tg^nişletil'me-
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü _ sıorusu 
(6/937) 268 

27. — Çanikırı MilLetrve'kiri Şaban Kes-
-kin'in, yazılı (sorusuna uzun zamandan 
•6eri cevap verilmemesi sebebine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/5318) 268 

28. — 'Tokat Milletvekili Reşit ön
derin, Ankara'nın ilik, orta ve liseleri 
ile sanat lenstîtülerinde 'görevlendirilen 

Sayfa 
Millî Eğitim ve diğer bakanlıklar mensu
bu memurlara ve bunlara ödenmekte olan 
ücrete dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/539) 268 

29. — İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'im, Ankara Adliyesi kadrosunda 
olup Adalet Bakanlığı merkez dairelerin
de çalıştırılan başkâtip, başkâtip muavini 
ve zabıt 'kâtiplerine dair Adalet Bakanın
dan aözlü sorusu. (6/540) 2^8 

3j0. — Erzurum MilletvekSliı Adnan 
Şenyurt'un, Erzurum'da bir çimento 
fabrikası kurulması hususunda ne düşü--
nüldüğüne dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/541) 268 

31. — Kırşehir Milletvekili Hali Öz-
men'in, Ankara'da 'gecekondularda otu
ranlara elektrik ve su verilmesinin müm
kün* olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/542) 208 

32. — Mardin Milletvekili Mehmet 
ÂlifArıkan'ın, Silopi, Cizre, îdil, Nusay-
hin ve Midyat mahkemelerinde nakdî ke
faletin şahsi kefalete çevrildiğinin doğru 
olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/543) 268 

,33. _ Trabzon 'Milletvekili AIhmet 
fenerin, Karayollarında tatbik edilen 
Trafilk Tüzüğünün '66 ve 67 nci maddele
rinin ihtiva ettiği hükümlerin memleketi
mize ithal edilen çift dingilli yük araç
larının yük taşıma vasfına uygun olup ol- • 
madığına dair Bayındırlık Bakanından-
sözlü sorusu. (6/544) 208 

34. — Aydın Milletvekili Reşat (kar
da'nm, Aydın'in Bozdoğan ilçesi Müftü
sü Hüseyin Övünçlü'nün ne sebeple ve
kâlet emrine alındığına dair Devlet Ba
kanından ısözlü sıorusu. (6/545) 268 

35. „ Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Bozdoğan ilfeesi (kaymakamının, 
bu illçeye ne 'zaman tâyin edildiğine ve 
buradan ne ıgibü sebeple nakledildiğine 
dair; içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/546) 268 

36. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilalinden ' 



2- ;; Sayfa 
sonra .izmit Kâğıt Fabrikasında işilerinıe 
son verilen memur; ve- .'işçi sayısına dair1 

Sanayi [Bakanından s'ö'zlü ısorusu. ('6/'5^7) 268 
#7. — 'Muş Milletvekili Sami öziürk?-

ün, kışların uzun ve sert .'geçtiği höllge-
lerde vatandaş gücünün değerlendirılıme-
si Ihususunda ne düşünüldüğüne dair İBaş-
bakandanısödü sorusu. (6/548) 268:269? 

38. .-- Aydın Milletvekili Reşat .özar-' 
d&'ıiın, Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile 
Merkez Ortaokulunda kaç saatlik evişi der- . 
si olduğuna ve Ibuna mukabil kaç Öğret
meni bulunduğuna dair, Millî. Eğitim'.. 
Bakanından sözlü sorusu. ('6/549) . 269 

... '39. — istanbul Milletvekili Ömer Ze-
kâi Donman'm, Emekli-su'baylar için is
tanbul'da yapılan -blok 'apartmanların be
lediye ve 'bayındırlık işlerinin düzene ko
nulması mevzuunda ne düşünüldüğüne 
dajç, imar ve iskân ve Bayındırlık Ba
kanlarından sözlü sorusu. 06/5'ÜO) 269 

40. — TÜkat Milletvekili Mehmet 
Kazova'nm, 'Tokat 'in Pazar 'bucağının • 
bugüne kadar ilçe olmaması • sebebine 
dair, içişleri Bakanmdafn sıczlü (sorusu. 
(6/551) 269 

41. t - Aydın 'Milletvekili' M. Şükrü 
Koç'un, Ankara.'da,, iki iş verenin, An
kara Gazeteciler 'Sendikası (Başkanını 
dövmeye teşeMms ettiklerinin doğru olup 
olmadığına dair. Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 269 

42. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm, Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu höligelerinde, 19'6l2 yılı içinde 
çiftçi ve muhtaç halkaf dağıtılan hayvan 
yemi ve buğday 'bedellerinin affının dü
şünülüp düşünülmediğine dair, Tarım ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. 
('6/5'53) 269 

43. — Hatay Milletvekili Saki Zor
lu'nun, T. C. Ziraat Bankasının küçük 
çiftçiye kredi temini 'görevini tam mâna-
siyle yapıp yapmadığına dair,- Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/554) . 269' 

44. — Aydın Milletvekili Mustafa 
Şükrü Koç'un, 0753 'sayılı Kanuna göre 
anılması 'gereiken sağlık memurları ıtekâ-

; • • • • ' • ' S a y f a 

|: mül kuralarına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanından sözlü sorusu. (6/555) 260 

\. 45.' — ıBurdur Milletvekili . Mehmet : 
>[ özbey'in, şehirler üzerinde uçuşu men-
ı edici 'bir hüküm olup olmadığına ve An
lı kara üzerinde çarpışarak düşen tayyare 

olayına dair Millî 'Savunma ve Ulaştır-
•m:a Bakanlarından sözlü sorusu. (6/956) 269;. 

46. — Niğde 'Milletvekili Haydar 
Özalp'in, Niğde ilinin, turizm, imar, 
sağlık ve eğitim, 'hizmetlerinde, istemiş "ol
duğu yardımların -yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Basıaı - Yayın 
ve Turizm, imar ve iskân, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu. (6/558) .269 

47. — Tokat Milletvekili Mehmet 
Kazova'nm Zile - Çekerek yolu- noksan-, 
larmi'n ne zaman yapılacağına dair, so
rusu ve Bayındırlık B'akanı îlyas 'Seç
kin'in sözlü eevalbı (6/5'5>9) 269:272 

48. — Afyon Karalhisar Milletvekili 
Veli Başaran'm, Afyon Karalhisar Ço
cuk Esingeme Kurumunda vuku'bülan te
cavüz olayına da'ir Başhakandan -sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Yu
suf Azizoğlu'nun sözlü cevabı. (6/560) 272: 

"'"'•"' 274 
49. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Şevki Güler "in, 27 Mayıs 1960 tarihini 
takiben kimler 'hakkında ve ne miktar 
üzerinden haksız iktisap dâvası açıldığına 
dair Adalet Bakanından sö'z'lü sorusu. 274 

50. — Avdın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Milletvekillerinin yabancı sefa
retlerle temaslarının ne suretie temin' 
edildiğine dair, Dışişleri" ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/563) 274 

©1. •— Afyon Karahisar - Milletvekili 
Şıçvki Güler'in, Afyon Karalhisar Ha
zine Avukatlığına kimin .tâyin edildiğine 
ve bu tâyinde siy asi 'bir tesir olup olma
dı pın a dair, Başbakandan sözlü sorusu, 
(6/565) 274 

92. -^ Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, A'fyon Karahisar Adliye
sine -W82 yılı içerisinde; kimlerin hang i 

--^-*HH£.î-«<« 



Sayfa 
ölçülere göre atandığına1 dair, Adalet 

1 'Bakanından sözlü sorusu. (6/566) 274 
53. — Giresun Mi'l'Ie'tvek'iii Mustafa 

Kemal Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun muaddel 13 neü maddesinde
ki mülkiyetin ispatı hakkiıdaki 'hükümle
rin değiştirilmesi veya yeni esaslara 'bağ
lanması 'hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu. (!6/567) . 274 

54. — Sirit Milletvekili Cevdet Ay
dın'in, Sason ilçesi C. Savcısı ile Yar
gıcının, Jandarma Karakol Kumandanı 
ve 4 jandarma eri tarafından dövüldük
leri hakkındaki neşriyatın vâridolüp ol-

_, madığma dair İçişleri ve Adalet (Baikan-
A larından sözlü sorusu. ('6/568) 274 

'55.' — Bingöl Milletvekilli Sıddık Ay-
dar 'm, W .2 .1963 tarMinde Ankara'da 
yapılan Eğititm mitingine katılan lbinlerce 
öğretmenin Bakanlık üzerinde ne gl'bi bir 
intiba 'bıraktığına dair MiMî Eğitim Ba
kanından sözlü -sorusu. (6/569) 274 ;275 

. 56. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın,^belediye zabıta 'memurlarının yek- ! 
nesak kıyafette olmalarının teım'ini ile 
fazla mesai ücreti, veya yıpranma zammı • 
verilmesi hususunda ne 'düşünüldüğüne ; 
dair İçişleri Bakanından sö'zlü siorusu. 

v(6/571) ' 275 ı 
67. — Aydın 'Milletvekilli Mustafa 

Şükrü 'Koç''un/'merkez : teşkilâtında ça
lışanlardan'kaçının ek görev kadrolariyle 
hangi okullarda kaçar saat ders okuttuk
larına ve ücretli veya maaışlı oTarak bir

leten fazla, ek görevi olan kaç memur bu
lunduğuna dair Miıl'li Eğitim' Balkanından ! 

sözlü sorusu. (6/5T2) . '275 ' 
58. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'-

in , Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şi- ; 
''keftan köyü nüfusuna ve sakinlerinin j 
mesken olarak mağaralarda yaşadıkları- j 
mn doğru olup olmadığına dair İmar ve 
'lakân Bakanından sözlü sorusu (6/573) 275 

59. -^-Kastamonu ; Milletvekili Sabrı 
^Keskin'in, Kastamonu - Cide arasındaki 
Devlet yolunun, Karayollarınca kış mü
cadelecine "tabi"tutulan yollar arasına alın
masının düşüntiİüp :düşünüİmediiğine'dair 

; Sayfa 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seç-
kin'în sözlü cevabı (6/574) 275:277 

60. — Sakarya Milletvekili Muslihit-
tin Gürer'in, Tren ücretlerinde yapılan 
tenzilâtın Adapazarı - Haydarpaşa ara
sında neden tatbik edilmediğine dadr Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/575) 277 

61. — Muş Milletvekili Sami öztürk'-
ün, Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısıyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlar hakkındaki Kanun gereğince 
evvelce başlanılmış olan inşaatın deva
mı için ne düşünüldüğüne dair İmar ve 
İskân Balkanından sözlü sorusu (6/576) ,277 

62. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzet-
tin Ağaoğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıt
hane Belediyesi sınırları dâhilinde kaç 
adet gecekondu ve ne miktar nüfus bu
lunduğuna ve yol, okul ve diğer ihtiyaç
ların sağlanması istikametinde halka yar
dımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) £77 

63i — İstanbul Milletvekili ^uh id -
,din Güven'in, Hazineye intikal etmiş bu
lunan Ankara Varlık mahallesindeki ev
lere yerleştirilen ailelerin adedine ve 
bunların durumlarına dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/581) -277 

64. — İstanbul Milletvekili Vahyi öza-
.r ar'iri; istanbul'un Sağmalcılar kpyü ile 
ööktcpe nahiyesinin su ihtiyacının halli 
için ne düşünüldüğüne ve bu yerlere bi-
rer sağlık merkezi açılmasına lüsum gö
rülüp görülm'ediğinıe dair İmar ve İs
kân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
larmdan ; sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar- ; 

dım Bakam Yusuf Azizoğlü%un sözlü 
cevabı (6/582) 277*279 

65. — Antalya Milletvekili Ihsıaiı Ata-
öv'ün, Antalya ilinin imar plânında, >eon 
üç yıl içinde, kaç defa tadilât yapıldığı- : 

na dair tm<ar ve İskân Bakanmdan söz- ! 

lü sorusu (6/583) 2TO 
66. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

Öv'ün, Gazipaşa ovasmdaki akarsuların 
ıslahı ile ovanın sulanması konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/584) '27& 
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6İ —- Antalya Milletvekili İhsan Ata-

• öv'ün, Serik ilçesi içme suyunun ihtiya
ca cevap vermediği konusunda bir talep 
yapılıp yapılmadığına ve elektrik üreti
minin ihtiyaca yeîter olup olmadığına 
dair, İmar ve İskân Bakanından sözliL-
sorusu (6/585) 279 

68. — Eskişehir Milletvekili Delâlet
tin Uzerlin, tarımsal plânlamaya, yarar 
bir harita veya rapor bulunup bulunma
dığına ve 5 yıllık plâna göre tarıma ay
rılan ödeneğin hangi ölçülere göre ta
rımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 279 

69. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'm, ormanların korunması 
ve orman bölgesinde yaşıyan vatandaş
ların geçimlerinin temini için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından .sözlü sorusu (6/588) 279 

70. — Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener'in, Gümüşhacıköy ve Göynücek 
ceza evlerinin ıslahı veya yeniden inşası 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/589) 279 

71. — İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Ankara'nın Varlık mahallesin
deki göçmen evlerinin hangi »tarihte ve 
ne maksatla yapıldığına ve halen bu ev
lerde oturanlara dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/590) 279 

72. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Akay'ın, Batı - Trakya'da halen 
faaliyette kaç Türk ilkokuluı ortaoku
lu ve lisesi bulunduğuna ve bu okulla
rın öğretim ve öğretmen durumlarına 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/591) 279 

73. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmıenli'nin, Kastamonu ilinin evvelce 
ilçesi olan ve sonradan köy haline geti
rilen Abana'nm, yeniden ilçe haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/593) 279 

74. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu ilinin sahil il
çelerinde fındık yetiştirilmesi hususunda 

Sayfa 
ne düşünüldüğüne dair, Ticaret ve Ta-
rım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/594) 279 

75. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, OENTO Andlaşmasma dâhil 
memleketleri kalkındırmak maksadiyle 
inşa edilecek Karaşi - Tahran - Ankara 
arasındaki 600 hatlık radyolink şebeke
sinin Güney bölgesinden geçirilmemesi 
sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/595) 279:280 

76. — İçel Milletvekili Mazhar An-
kan'm, Orman İdaresinin, bilhassa Gü
ney bölgesinde, vatandaşların toplu ara
zilerine ağaç dikip müdahale etmesinin 
doğru olup olmadığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/596) 280 

77. — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu'nun, Erzincan ili ve ilçelerine 
bağlı köylerin hudutları içine giren yay
lalara, komşu illere bağlı sürü sahibi aşiret
lerin, cebren girmelerinin önlenmesi için 
ne tedbir alındığına dair İçişleri ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/597) 280 

78. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'in, Karayolları tarafından 
istimlâk edilen ve bedeli ödenen Giresun'
un, Piraziz PTT binasının yeniden yapıl
maması sebebine dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/598) 280 

79. — Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin'in, Abana 'nm yeniden ilçe haline 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/599) 280 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi 
miktarına ve bu arazilerin ne suretle da
ğıtılacağına dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/600) 280 

81. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul 
Akça'nm, Dinamit ve trol ile balık avlama
nın önlenmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tarım ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/601) 280 

82. — Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay'm, İkinci Koalisyon Hükümetinin ku
rulduğundan bugüne kadar idare meclisle-
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rine hangi esasler dairesinde tâyin yapıldı
ğına dair Ulaştırma, Maliye, Sanayi, Ta
rım, îmar ve İskân ve Ticaret bakanların
dan sözlü sorusu (6/602) 280 

83. —Edirne Milletvekili îlhami Er
tem 'in, Dış memleketlerde tahsilde bulunan 
Öğrencilere ödenen döviz miktarının neye 
göre tesbit olunduğuna dair Maliye ve Mil
lî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu 
(6/603) 280 

84. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
îskenderoğlu'nun, krom madeninin istihsal 
ve ihracatı hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/604) . 280 

85. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, gecekondu yapan vatandaş
lara belediyelerce verilen para cezaları hak
kında ne düşünüldüğüne dair îmar ve 
îskân Bakanından sözlü sorusu (6/605) 280 

86. — Eskişehir Mületvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isim
lerinin hangi sebeple değiştirildiğine dair | 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/606) 280 > 

87. — Eskişehir Mületvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan in
dirimlerin öğretmen ve öğrencilere neden 
tatbik edilmediğine dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/607) 280:281 

V 
s Sayla 

88. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğl"u,'nu<n, Devlet Su İşleri tarafından 
çiftçilerden alman su ücretlerinin geçi
ci veya devamlı olarak alınmaması hak
kında ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/608) 281 

89. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, ithal edilen traktör, motor 
ve aletlerinin çiftçilere ucuz satılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/609) 281 

90. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun. Zirai Donatım Kurumu ta
rafından ithal ve monte edilen traktör
lerin çiftçilere geç Verilmesi sebebine 
dair Tarım Bakanından ' sözlü sorusu 
(6/610) 281 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Elmalı - Fethiye yolunun geçide 
açılması ve Emalı Karagöl'ünün kuru
tulması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/611) 281 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
Öv'ün, Antalya'da . sivrisinekle ıııücade-. 
le konusunda ne düşünüldüğüne dair so
rusu. ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü ceva
bı (6/612) 281:284 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi toplantı gün ve saatlerine ve 
çalışm a tarzına dair verilmiş olan önergeler 
hakkında Başkanlık Divanınca alman karar su
reti okunarak, Perşembe günleri de saat 14 ten 
19 a kadar normal şekilde görüşmelerde bulu
nulmak üzere birleşim yapılacağı, Pazartesi ye 
Cuma günleri öncelik ve ivedilikle görüşülme
sine karar verilen işlerin ele alınacağı, Çarşam
ba günlerinin saat 16 dan sonraki birleşim sü
resinin sorulara ayrılacağı hususlarına bilgi 
edinildi. 

Sovyet Rusya'yı ziyaret edecek Türk Parlâ
mento Heyetine seçilecekler için parti grupları 
adaylarını bildiren yazılar okundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle, izin verilmesi kabul 
edildi. 

Samsun Milletvekili îlyas Kılıç tarafından 

verilen, 22 Şubatta şehit düşen Topçu Yüzba
şısı Rahman Şenel'in şehitlik işleminin de bi
rinci dereceden yapılması hakkındaki önerge, 
temenni mahiyetinde olduğundan okutulmadı. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı kanun 
tasarısının (16 ncı maddesinden 25 nci madde
sine kadar) görüşülmesine devam olundu. 

29 Mayıs 1963 Çarşamba günü saat 14 te 
yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
birleşik toplantısından sonra toplanılmak üzere 
birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî 'tıp Akademisi binasının durumuna dair 
sözlü soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/614) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiş
tir.' (6/615) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair sözlü soru öner
gesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/616) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum îmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/617) 

' Yazılı sorular 
5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu .'-

nun, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna, 
Batı - Almanya tarafından 1956 yılında sipariş 
edilen malzeme ve mühimmata dair yazılı soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/305) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir Arıcılık Enstitüsü kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/306) 

7 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ili Serik ilçesi ve köylerinde vukubu
lan dolu âfetinden zarar görenlere ne gibi yar
dımlar düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/307) 

8. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli iline 1963 yılında, cari mas
raflar dışında, yapılacak yatırımlara dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/308) 
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2. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı- cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/464) (Plân Karara Komisyonuna) 

2. — Devlet.Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/465) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Gümrük kanunu tasarısı (1/466) (Ti-
.caret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Ada
let, Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlarına) 

4 .— 237 sayılı Taşıt Kanununa bğh 1 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması' hakkında 
kanun tasarısı (1/467) (Plân Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, 

îstiklâl Savaşma iştirak eden Hüseyin Koca- . 
efeye vatani hizmet tertibinden maaş bağlan- ; 
masına dair kanun teklifi (2/502) (Maliye ve : 
Plân komisyonlarına) 

6. — izmir C. Senatosu Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı ve-izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'-
in, 60 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine I 
dair kanun teklifi (2/503) (Adalet ye Plân 
komisyonlarına) 

7. — C. Senatosu îzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
ıBozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik ve 
zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/504) (İçişleri-Komisyonuna) . 

Tezkereler... 
8. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi

nin Pazar -nahiyesi Ağacaviran köyü nüfusun
da kayıtlı Blüseyinoğlu, Fatma'dan ; doğma 
9.-8.1938 doğumlu Ali Osman özden'in ölüm 
cezasına «şarp ı̂rılıması hakkmd^ Başbakanlık 
tezkeresi (3/581) (Adalet Komisyonuna) 

9. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü, ha
ne No. 60 nüfusunda kayıtlı Osnianbğlü, Na
zif e'den' doğma. 1332 doğumlu Ali Karahan'ın 
ölüm, eczasına çarptırılması hakkında Başba-
'karihk tezkeresi (3/582) (Adalet Kömisyönû-
• ^ . :.' ' • ' - ~ ; - • . - ' • ' • • ' • : : • • • / • . ' , : • I 

Raporlar 
10. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 

ISadık Artukmaç ve 12 arkadaşının, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün imar ve tskâri 
Bakanlığına bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/167) (Gün
deme) (S. Sayısı : 200) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında ve îzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil binaları ya
pılması maksadiyle alınacak harçlar hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(2/153,2/233) (Gündeme) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, Tapu kayıtlarından hukukî kıy
metini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 
1515 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Geçi
ci Komisyon raporu (2/375) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 207) 

13. :— Tapulama kanunu tasarısı ile Adiana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E-) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine v.e bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin,.. (E)t bendinin, 
(F) ve (F.) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın taddili ile üçün
cü fıkra olarak değiştirilmesine dâir, izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 31, 32 ve 33 .ncü maddele
ri ile 34 ncü.maddesinin 4 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın, 5602 sayılı. Tapulama Kanununun 
52 nci maddesinin değiştirilmesine dair., kanun 
teklifleri ve Geçici. Komisyon raporu (1/211, 
2/35, 2/76, 2/122) (Gündeme) (S. Sayjfji : 
210) _ .. •;-,:' 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati: 18,40 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Gündem dışı 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 
AHMET BÎLGÎN — Makamı Riyasetin bir 

beyanı hakkında iki kelime konuşmama müsaa
denizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) —Muhterem 

arkadaşlar, yarın Meclis toplantısı olduğunu 
tebliğ buyuran Sayın Riyaset Makamı, yokla
mada hazır bulunulduğu takdirde dahi oylamam
da hazır bulunmıyanlarm mevcut sayılmıyacağı 
hakkında beyanda bulundular. Bendeniz bunu 
anlıyamadım. Tüzüğün hangi maddesine istina
den böyle bir beyanda bulunduklarının izahını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Açık oylamada bulunmıyan 

S. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1.— Beden Terbiyesi Kanununda yapılacak 
değişikliğe ait kanun tasarısının Hükümetçe ha
zırlanmakta olan Beden eğitimi ve spor Kanu
nu île birlikte görüşülmek üzere tehirine dair Ma
liye Komisyonu raporu (1/411,5/18) 

BAŞKAN — Rapora okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye 

Büyük:Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 9 . 2 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Be
den Terbiyesi Kanununda yapılacak değişikliğe 
ait kanun tasarısı» Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi : 

İlgili Bakanlık temsilcisinin görüşüne uyula
rak mezkûr tasarının Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan «Beden Eğitimi ve Spor Kanunu» 
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere tehirine 

arkadaşlar yoklamada bulunmamış farz olunur. 
Bunu zatıâliniz çok iyi bilirsiniz; çünkü eski 
bir milletvekilisiniz. 

Şimdi Tüzüğün madesini arz edeceğim. 
«MADDE 195. — Birbiri ardına üç inikatta 

yapılan yoklamalarda veyahut açık rey istihsa
linde bir mebusun Meclise devam etmediği te-
beyyün ederse o mebus izinsiz addedilir. 

Mebusun gaybubetini muhik gösteren husus-1 

lann tetkik ve takdiri Riyaset Divanına ait
tir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenidolma-
dığı anlaşılan mebusun ismi Resmî Gazeteye 
derç ve ilân olunur. 

Bu husustaki şikâyetler Riyaset Divanına 
arz edilir.» 

İçtüzüğün bu maddesi gereğince beyanda 
bulunduk. Sayın Ahmet Bilgin. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ve keyfiyetin Yüksek Başkanlığa arzına karar 
verildi. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Gümüşane Erzurum 
N, Küçüker G. Karaca 
Adana Ağrı 

Y. Aktimur N. Güngör 
İmzada bulunamadı 

Aydın Ordu 
N. Müren O. N. Hazinedar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 
arkadaşının, deniz iş kanunu teklifinin Hükü
metçe hazırlanmakta olan 3008 sayılı îş Kanunu 
ile birlikte görüşülmek üzere müzakeresinin 20 
Haziran 1963 tarihine kadar tehir edildiğine dair 
Geçici Komisyon raporu (2/314, 5/19) 
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BAŞKAN 
M. Meclisi 

Raporu okutuyorum. 
B:86 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arka

daşının deniz iş kanunu teklifini görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyonumuz 24 . 5 . 1963 
tarihinde toplandı : 

Hükümet sözcüleri, İzmir Milletvekili Saim 
Kaygan ile 11 arkadaşının hazırladıkları kanun 
teklifinin 3008 sayılı İş Kanunu ile tedahül et
mesi dolayısiyle buna muvazi olarak hazırlanan 
Hükümet tasarısının ikmâli için komisyonumuz
dan ikinci defa mehil istediler. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler neti
cesinde mevcut üyelerin ittifakı ile 20 Haziran 
1963 tarihine kadar Hükjümethı istemiş olduğu 
mehil talebi kabul edilmiştir. 

Keyfiyetin Yüksek Başkanlığa arzına karar 
verildi. 
Gçeici Komisyon Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Kars Erzurum 
H. Erdoğan N. Diler 

Ankara Balıkesir 
H. Ataman C. Turgut 

.Çorum İstanbul 
N. Ajhıskalıoğlu S. Vardarlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

.9. — Ç. Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'-
m, Gençlik Bakanlığı kuruluş kanunu teklifi
nin geriverümesine dair önergesi (2/20, 4/213) 

- * ' • • • - " • . 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gençlik Bakanlığı Kuruluş kanunu teklifimi 
geri alıyorum. Gereğini arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
îzmir Üyesi 
Hilmi Onat 

BAŞKAN — Gündeme girmediği için gerive-
rilmiştir. 

Başkaca sunuşlarımız vardır. 

4. — Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet 
Sunay'ın, Millet Meclisinin sayın üyelerinin, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri adına, 27 Mayıs Hürriyet ve 
Ana/yasa boyramlartnı tebrik eden yazısı ile Mil
letMeclisi Başkanı Fuad Sirmeh'in, cevabi ya
zısı. 

29.5 .1963 O : 1 
Sayın Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 

Millet Meclisimizin sayın üyelerinin 27 Mayıs 
Hürriyet ve Anayasa bayramlarını Türk Silâhlı 
Kuvvetleri adına tebrik eder, saygılarımı sunarım. 

Cevdet Sunay 
Orgeneral 

Genelkurmay Başkanı 

BALKAN — Cevabı okutuyorum. 

Sayın Orgeneral Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 

Ankara 
Millet Meclisi üyeleri adına ızatıâlinizin ve şah

sınızda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 27 Mayıs Hür
riyet ve Anayasa Bayramını tebrik eder, teşekkür
lerimle saygılarımı sunarım. 

Millet Meclisi 
Başkanı -

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin Verilme
si hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/584) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş
kanlık Divanının 28 . 5 . 1963 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi 

Başkanı 
Fuad Sirmen 

Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu, 15 gün 
hastalığına binaen, 24 . 5 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu, 42 
gün hastalığına binaen, 13 . 5 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Arkadaşların izinlerini teker te
ker oylarınıza Bunaeağım. 

Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu, 15 gün 
hastalığına binaen, 24 . 5 . 1963 tarihinden iti
baren. 

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

Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu, 42 
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gün hastalığına binaen, lS . 5 .1963 tarihinden 
itibaren. 

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

6. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu'nun 
ödeneğinin verilmesi hakkında Başkanlık Divanı 
tezkeresi (3/585) 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bir toplantı yılında, iki ay

dan fazla izin alan Erzurum Milletvekili Cevat 

Dursunoğlû'riün ödeneğinin verilebilmesi, içtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Millet Meclisi . 
Başkanı 

Puad Sirmen 
BAŞKAN — Hastalığı dolayı siyle iki aydan 

fazla Meclise gelemediği için Sayın Cevat Dursun
oğlu'nun ödeneğinin verilmesi Yüksek Heyetini
zin kabulüne vabestedir. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı îshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ıfe Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Bar 
kanından sözlü sorusu (6/493) 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan, izinli. 

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

BAŞKAN — Sayın Kesit Ülker? Buradalar. 
İçişleri Bakanı? Yoklar. Gelecek sorru gününe bı
rakıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay? Bu-
.•radalar. .Millî Eğitim Bakam?. Yoklar. .Gelecek 
spru gününe bırakıldı. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı tnilyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Rı
fat öçten'in sözlü cevabı (6/513) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Burada Ulaş
tırma Bakanı?. Burada, Soruyu okutuyorum. 

7 . 1 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru .-Akis dergisinin 5 Ocak 1963 tarihli 
sayısında 10 ncu sayfada «Koalisyon» başlıklı 
yazıda, Mehmet Kavala'ya Ulaştırma Bakanlığın
dan usulsüz ve kanunsuz olarak altı milyon lira 
ödenmiş olduğu ve Hazinenin zarara sokulduğu, 
şimdiye kadar gelmiş Bakanların veremediği bu 
meblâğın ödenmesinin kanuna aykırı olduğunu 
resmen söyliyen Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Mü
şaviri Şinasi Erdal'ın, bu sebeple azledildiği ve 
paranın ondan sonra ödendiği ileri sürülmekte
dir. 

Yazıda ortaya atılan iddianın doğru .olup. ol
madığının açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Ulaştırma Bakanı Sa
yın öçten. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT, ÖÇTEN 
(C. S. Sivas Üyesi) — İstanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülker arkadaşımızın sorularına cevap
larımı arz ediyorum. 

Cevaplarımı arz etmeden evvel şu hususu 
belirtmek isterim : Bâzı şahısların gazetelere 
kadar intikal eden maksatlı polemik] erinin, 
birçok şahısların zihinlerinde istifham yarat
mış olması muhakkak idi. . Bu hususa, Bütçe 
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Kqmişypnu»da.ye^Viijbge: müzakereleri sobasında 
Senatoda, arzı malıâmat ettkn. Matbuat toplaûr 
tısında- vesikalar ibraz etmek- suretiyle, ^fkârı; 
umumiyeye duyurdum. Yüksek Meelisiniz'de de 
bu hususun görüşülmesine,;i konuşulmasına ve
sile te^i l eden Şaym Reşit Ülker'e minnet ve• 
tefekkürlerimi arz ederim. 

Mehmetc Kavala Firması ile Devlet Pemir* 
yollan arasmda1957 ve 1958 senelerinde mal
zeme mubayaasına ait 11 aded mukavele akde
dilmiştir. 

Bunlardan 27 . 9 . 1957 tarihinde akdolun-
mıiş ve '4 6İ9 ton demir levha mubayaasına ait 
bulunan mukavele ile 2 . 11 . 1957 tarihinde 
akdolünmuj ve 6 098 ton demir levha mubayaa
sına ait bulunan mukavele İnkılâptan* evvel, 
mevzuları teslim ve tesellüm edilerek bedelleri 
ödenmiş bulunmaktadır. 

24 . 7 . .1958 tarihli ve 85 aded vagon bas
külü, 40 aded sarnıçlı , vagon, 120 aded yolcu 
vagonu ve 10 aded furgon Ve yedeklerine ait 
176 milyon küsur lira tutarındaki 3 mukavele 
de 72 sayılı Kanuna göre terke alınmıştır. Bu 
terk muamelesinden dolayı Devlet Şûrasında 
dâva cereyan etmiş, halen Ankara 2 ncıTicaret 
Mahir eriıesinde firma ile idare- ihtilâf halinde-
dirleı. Ve dâva devam etmektedir. Bu mukave
lelerden ikisi için yerilmiş avansların alınma
ması, için ihtiyati tedbir karan mevcuftur. Ge
riye kalah 6 mukavele şunlardır : 

1. 7 . 2 . 1958 tarih ve 2 000 vagon ban-
-- dajına ait 2 361 716,71 lira tutarında, 

2. 18 V 4 . 1958 tarihli5 2 00Ö aded lokomo
tif bandajına ait 4 943 423,96 lira tutarında, 

3. 18.. 8 . 1957 tarihli 15 aded ekskava
tör, 30 aded kompresör, 75 aded elevâtör ve ye
deklerine ait "9 6İ3 318.,56 lira tutarında, 

4. 16 . 8 . 1957 tarihli ye 15 aded konka-
sör ve yedeklerine ait 1 476 677,95 lira tuta
rında, 

5. 26 . 2 . 1958- tarihli 11 aded ekskavatör 
ve yedeklerine ait 9 016 499,05 lira tutarında, 

6.-24 , 7 .1958 tarihli-16. kalem sıhhi mal
zemeye ait 185 923,72 lira tutarında. 

Bu mukaveleler bedellerinin .yekûnu 
27 697 559,95 liradan ibarettir. Bu miktardan ' 
20 7S6 899,84 lirası nakden ve bono verilmek 
suretiyle evvelce ödenmiş mütaahhit bu muka
velelerden dolayı 6; 246 976,51 ljra alacaklı'du
rumda kalmıştır; .; -••..:. .-• 

89 s 8. vm^»::t: 
Terke alınan 3 mukayeseden ikisi için, 

1 Q25 730,2o lira; peşin avans verilmiştir. Mu
kavelenin akdinden kısa bir zaman sonra $t 
Ağustos karan ye mukavelelerinikinci madde
leri gereğince para paritesindeki durumu karşı-
lamak üzere Merkez Bankasında aidol4uğu bo
no 6.396 037,82 lira yatırılmıştır. 

Şimdi birbiriyle takası bahis mevzuu olan' 
'alacak, mütaahhidin icra edilmiş 6 mukavele
den mütevellit bakiye alacağı ile idarenin terke 

I alınmış iki mukavele sebebiyle ve sözleşmele
rine istinaden mütaahhide veriİmiş peşin avans-

ve fona yatırılan paralardır. 
72 sayılı Kanun ve talimatnamesi, bir tasfi

ye kanunu ve talimatnamesîdir. Fesih kanunu 
değildir. 

! Mehmet Kavala Firması ile T. C. Dİ) ara
sında akdedilmiş 3 mukavele 72 sayılı Kanun 

ı ve talimatnamesi uyarınca Hükümet kararı ile 
'• terke alındıktan sonra işletme, firmaya tebligat 
' yapıp tasfiyeye davet etmesi, her nevi masraf-
! lan ile ihzarâtmı kabul edip avanstan mahsu-
I: bunu yapması veya bu ihzarat ve masraflar 
avansı aşar ise, ödemesi icabederken yapılan 
tebligatta bu cihete hiç işaret edilmemiş, sanki, 

; mukaveleler feshedilmiş gibi avans geriye isi-
tenmiştir. 

" Tebligatın bu şekilde 72 sayılı Kanun ve ta-
, limatnamesine aykırı şekilde yapılmış olmasın-
i dan dolayı firma, tebligatın iptalini dâva et
miş, Devlet Şûrası Dâva Daireleri Genel Ku-

t rulu bu talebi muhik görerek, 30 . 3., 1962 ta-
]: rih ve 961/645 esas, 962/207 karar sayı ile ve 
; (7 . 10 . 1960 tarihli tebliğin, son cümlesinin 
iptaline) demek suretiyle mütaahhidi tasfiyeye 
davet etmek üzere reddetmiştir. 

7 . 10 n 1960 tarihli T. C. DD nin firmaya 
yaptığı tebligat, (Avansın 15 gün zarfında iar 
desi, aksi takdirde teminat mektuplarının nak
de çevrileceği) şeklindedir. 

tptal edilen fıkra budur. 
Devlet Şûrasının bu ihtar kararından sonra, 

: firma idarece aranmamış, firmadan da her han^ 
i; gi bir müracaat vâki olmamıştır. 

Bilâhara firma, elinde bulunan 663 683,60 
liralık' bonolardan 105 794,38 lirasını, Ankara 
2 nci tcra Hâkimliğinin 25 . 5 . 1962 gün ve 
962/3300 -./2097 sayılı kararı ile tahsili yoluna 

- gitmiş ve mahkeme masrafları, avukatlık ücreti, 

2öö 
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hariç, 14 327,20 lilra temerrüt faizi ile birlikte 
hâsılata haciz koydurniak suretiyle tahsil eyle
miştir. 

Bu sıradfc 29 .12 . 1961 tarihinde Başvekâ
letten bir emir gelmiştir. Bu emre göre, 72 sa
yılı Kanunla terke alınmış oldukları halde tas
fiyeleri sağlanmamış ve tasfiye protokolüne 
bağlanmamış sözleşmeler için bir muamele ya-
pılmıyarak, bunların nelerden ibaret oldukları
nın bildirilmesi, icabetmiştir. 

Bu emrin istihdaf ettiği anlam, terke alman 
mukavelelerin yürütülmesinde müesseselerin 
menfaatlerinin olup olmadığını anlamak, eğer 
müesseselerin, faydası var ise, yürütülmesini te
min etmek idi. 

Nitekim, İkinci Koalisyon Hükümeti, Ba-
kanlıklârarası, İktisadi Kurul vasıtasiyle aldığı 
4 . 9 . 1962 gün ve 26 sayılı kararla : 

(72 sayılı Kanuna göre terke alman muka
velelerden tasfiye edileceklerin dairelerince tas
fiyesine, tasfiyesinde mahzur mütalâa edilen 
mukavelelerin, mahzur sebepleriyle iktisadi ku
rula getirilmesine) mevzuu vaz'edilmiştir. 

Bu karar gereğince T. C. DD idaresi terke 
alman mukaveleleri yeniden tetkik etmiş, hiç
birisinin yürütülmesinde İdarenin menfaatini 
görmediğinden tasfiyeye karar vermiştir. 

Yine bu arada, firma, geriye kalan bonolu 
ve sair alacaklarının 3 gün içerisinde ödenme
sini, aksi takdirde mahkemeye başvuracağını, 
noter vasıtasiyle Bakanlığıma ve T. C. DD İda
resine tebliğ eylemiştir. 

Bu izahatlarımdan sonra T C . DD İdaresi 
niçin takas yoluna gidememiştir, bunları sıra ile 
arz edeceğim. 

1. Borçlar Kanununun 118 nci maddesi 
mâni hüküm vaz'eylemektedir. Madde aynen 

_ şöyledir ;v(îkİ şahsın karşılıklı bir miktar meb
lâğı veya yekdiğerine mümasil başka mallara 
birbirlerine borçlu oldukları takdirde her iki 
borç muaccel ise, iki taraftan her biri, borcunu 
alacağı ile takas edebilir.) 

Yukarda bütün safahatını izah ettiğim gibi, 
firtnaya idarenin ödediği avans muaccel değil
dir. 

jöra, 72 sayılı Kanun, Devlet Şûrası ve 2 nci 
İcra Mahkemesinin verdikleri kararlar ile fil-
hai Ankara 2 nci Ticaret Mahkemesinin mevcut 
bulunan ihtiyati tedbir kararı, avansın muac
cel olmadığını açıkça göstermektedir. 

29.5.1963 0 : 1 
2. Bahis mevzuu avans, 7,5 milyon lira ola

rak firmaya verilmiş midir, verilmemiş midir? 
Bu ciheti de arz etmek mecburiyetindeyim. 

Mukaveleye göre firmaya verilen avans 1 
milyon iki yüzelli bin küsur liradır. Bu para 
ödenmiştir. Mukavelelerin imzalanmasından 
sonra 4 Ağustos 19-58 karan çıkmış, bu sebeple 
yine mukavelede mevcut hükme göre para pa-
ritesindeki 6,5 milyon liralık fark Merkez Ban
kasına yatırılmıştır. 

O halde, firmaya verilen avans 7,5 milyon 
lira değildir. Bir milyon küsur liradır. Buna 
rağmen 7,5 milyon liralık banka teminat mek
tubu firmadan alınmıştır. İhtilâflarımız / halle
dildiği takdirde, eğer idare alacaklı çıkarsa der
hal teminat mektupları paraya çevrilecek dere
cede sağlamdır. İdarenin hiçbir kaybı olmıya-
caktır. 

Eğer firmanın muaccel alacağı ödenmese idi 
durum ne olacaktı? O ciheti de arz edeyim. 

a) Firmanın alacağı, ödenmeden evvel ida
re bir anlaşmaya varmış, bu anlaşma protokole 
bağlanmıştır. 

Bu anlaşma ile, firma, mahkeme kararı ile 
tahsil ettiği temerrüt faizini iade etmiş, hükme 
bağlanmamış bilûmum dâvalarım durdurmuş, 
mahkeme masraflarından, avukatlık ücretlerin
den, temerrüt faizlerinden idare lehine vazgeç
miş ve 737 616,60 liralık idareye ödememesi lâ-
zımgelen ardiye ücretini takabbül etmiştir. 

b) Diğer taraftan firmanın bu alacağı ida- ? 
rece derhal ödenmemiş, ödeme kabiliyeti içeri
sinde vâdelere bağlanarak ödeme yapılmıştır. 
Bu arada şurasını da arz edeyim ki, bugün ida
re firma ile mahkemededir. Firma, malî portesi 
174 milyonu tutan mukavelelerden, 57 milyon 
liralık iki mukavele muhtevasının tamamını, 
terk kararından evvel imal etmiş olduğunu, te
sellüm edilerek bedelinin ödenmesini, diğer mu
kavelenin de ikmale yakın ihzaratının bulundu
ğunu, 72 sayılı Kanuna göre iddia etmektedir. 

İdare, iki mukavelenin ihzaratmı, tevsiki 
halinde tamamen kabul edip bedelini ödiyece-
ğini bildirmiş bulunmaktadır. 

Şimdi yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 
174 milyon liralık bir taahhüdün 57 milyon, lira
lık kısmını tamamen imal ettiğim, diğerinin de 
imalâta yakın ihzaratının bulunduğunu iddia 
eden bir firmanın 72 sayılı Kanuna göre kabul 
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mecburiyetinde bulunduğunu, idarenin de ka
bul edeceğini bu kanuna göre mecburen bildir
diği ihzaratınm, gerçek mânası ile 1 milyon 25 
bin, fona yatırılmış olanla 7,5 milyonu bulan 
avansı kat kat aşacağını kabul etmek lâzımdır. 

Bu maddi gerçek karşısında, mütaahhidin 
muaccel hale gelmiş alacağı ile henüz muaccel 
hale gelmemiş, hesaplaşma neticesinin nasıl ta-
hass,ul edeceği bilinmiyen avansla, takasının 
yapılmamış olduğunu iddia ve bu iddia içeri
sinde, bâzı imalar yapmaya tevessül, en az hüs
nüniyetten âri ve maksatlı bir iddiadan ibaret 
kalır. 

önergede bahsedilen dergide benden evvel-
ıki bakanlar tarafından Kavafla Firmasına tedi
yede bulunulmadığı halde benim zamanımda 
yapıldığı beyan edilerek ödeme yapılmasını 
icab ettirecek bir halin mevcudolmadığı, buna 
rağmen tarafımdan yaptırıldığı söylenmektedir. 
Gerçeğin böyle olmadığı cereyan etmiş muame
lelerle sabittir : 

Sıtkı Ulay'm Bakanlıkta bulunduğu sırada 
Kavala mevzuu tahkik halinde iken, Bakanlık, 
Teftiş Heyeti menşeli 30. 6.1960 tarih ve 46 -
128/459/130 sayılı bir yazıda ikinci bir aşara 
kadar Kavalaya tediyelerin durdurulması bil
dirilmişti. Bilâhara aynı Bakan kendi Hukuk 
Müşavirliğinin (Mehmet Kavala Firması ile 
aktedilmiş mukaveleler halen yürürlükte bulun
duğuna göre, idarenin mukavele hükümleri dâ
iresinde. gerekli tediyeleri yapması ve serbest 
hırakilmasıicaheden teminatları da iade etmesi 
hukukan zaruridir. 

Mukavele bedellerinin fahiş olduğu ve ne
tice itibariyle idarenin büyük zararlara uğra
dığı ileri sürülerek inütaahhit hakkında tahki
kat veya takibatta bulunulması, ödemelerin 
durdurulması için idareye hukukî "bakımdan 
otomatik olarak her hangi bir hak bahşetmez. 

İdarenin mâruz kaldığı zararların istirdadı
na bir teminat teşkil etmek üzere, müteahhi
din her- türlü istihkakının ödenmemesi düşü
nülüyor ise, "bunun idari bir tasarrufla değil ka-
'zai mercilerden istihsal olunacak kararlara 
müsteniden yapılmasının mümkün bulunduğu 
mütalâa olunmaktadır.) şeklindeki görüşünü 
TCDD İdaresine havale etmiş ve idarenin her ı 
iki emir arasındaki tenakuz üzerine vâki mü
racaatına ise keza aynı Bakan müteahhit hak- | 
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kında yapılması lâzım gel en işlemin Hukuk Mü-
şayirliğl mütalâasında belirtiliniş.olduğunu,ba
yanla TODD nın vazife ve salâhiyeti dâhilitide 
bulunan bu mevzu hakkında gerekli kararlan 
da TCDD nın alması lâzımgeldiği görüşünü bil
dirmiştir. 

Bu arada TODD İdaresi taahlhüdün ifası ile 
'bir kısım teminat mektupları dahi iade e<|il-
miş bulunan firma alacaklarını tediye etmek 
üzere iken mukavelelerin durumunu tetkik-j ile 
(görevlendirdiği Kendi Teftiş Kurulu Başkanlı
ğının riyasetindeki heyetin tetkikatına istifa
den 23.3.1%1 gün ve 20020-3-10/1632 sa
yılı yazısı ile terk edilen mukavelelerden alaca
ğı olduğu düşüncesinde olmakla beraber bu hu
susu sarahatle karşı tarafa duyurmaden şimjdt-
ye kadar teslim ettiği malzemeye mukabil te
diye ettiği paradan dolayı idareden alacaklı bu
lunduğunu bildirmiş ve tetke alman mukavele
ler hakkında karşı tarafın teklifte bulunmasını 
istemiştir. / 

Diğer Bakanlar Orhan Mersinli ve Cahit Ak-
yar zamanlarında firmanın şifahi müracaatları 
olmuş ve bu devrelerde bir karar vermek mev
kiinde olan TCDD İdaresi alacaklı ise bunu 
istihsal için aktif hale geçmesi iktiza ederken 
yapmıyarak tam bir kararsızlık içinde muattal 
geçmiştir. 

Benim Bakanlığım zamanında firma 105 bin 
küsur lira bonolu alacağını icraya vaz'edip yu
karda arz ettiğim üzere hüküm aldıktan sonra 
diğer taraftan ., taahhütlerini ifa ettiği hajde 
iade edilmiyen teminatlarının arta kalanının 
iadesi için Ankara 1 nci Ticaret Mahkemesi 
nezdinde davacı olmuş. Bir taraftan da 557 $89 
liralık sözü edilen mukavelelerden tahaspul' 
eden bonolarını yine icraya müracaat ile tedi
yesini istemiş ve bu arada hem Bakanlığa ve 
Ihem de TODD İdaresine yaptığı müracaatların
da üç gün içinde ifa ettiği taahhütlerinden ta-
hassul eden alacakları tediye edilmediği veya 
süratle bir ödeme plânına bağlanmadığa tak-
jdirde' mahkemeye müracaatla cümle zararlarım 
istiyeceğini beyan eylemiştir. 

Bu suretle evrakı kendisine havale edilen ve 
esasen direkt olarak fimama müracaatına mu-
hatabolan ve bu konu hakkında karar vermek 
yetkisi münhasıran kendisine ait bulunan TCDD 
İdaresine tediyeden istinkâfın ne gibi neticeler 
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tevlidedeçeğini esaslı bir surette tetkika tabi 
tutması tarafımdan bildirilmiştir. 

Yapılan incelemede firmanın üç mukavele
nin terke alınmış olduğuna dair tebligatın ip
talini dâva eylemiş,, olduğu ve Devlet Şûrası 
Dâva Daireleri Umumi Heyetinin de İdarenin 
tebligat müzekkeresinin avansın iadesine, aid-
olan kısmını iptal eylemiş' bulunduğu anlaşıl
mıştır. Bu, iptal ile 72 sayılı Kanunla terke 
alınmış, olan mukavelelerin feshedilmemiş ol
duğunu bunların var ise ilhzaratlarmın alınarak 
tasfiye edilmesi gerektiğini beyan eylemiştir. 
Bu durum karşısında idare seneler evvel ta
hakkuk etmiş firma alacaklarından tahassul 
eden faize muhatap kalmamak için, kanunun 
emrine uyularak, hukukî istinatdan mahrum 
takas fikrinden vazgeçmiş ve sözleşmeler tasfi
ye olunmuştur. , . 

. Bu görüşe idarenin hukuk, Malzeme ye Mu-
haısebe Daireleri müştereken varmış seçici mü
dürler kuruluna tediyelerin yapılması teklifi 
o zamanki Genel Müdür Yardımcısı Muallâ Se-
zel^tarafından getirilmiş Ve eski Genel Müdür 
S'eyfi Çotur'un başkanı bulunduğu kurulca da 
f asvib olunmuştur. 
/ 'Şimdi keza yüksek takdirlerinize arz ediyo

rum.- Müteahhidin tahakkuk, etmiş olacağı ile 
idarenin terke* alınmış mukavelelerden, dolayı 
müteahhitte bulunan avans alacağının kabili 
t^kas'almadığına idarenin hukuk, malzeme ve 
muhasebe servisleri müştereken karar veriyor
lar." Bu; karar S ey fi Çotur'ün Başkanı bulun^ 
'diığiL Geçici Müdürler Kurulunda tasvip görü
yor. Ve tediyeler buna göre yapılıyor. Burada 
benim.şahsi bir tesirim bahis mevzuu olabilir 
• m i t " ' . " ' . . " ' •••• . . "•'. • •• 

• -Hâkikateh, işin hallinde Bakanlığın ve hu-
srisdyıle benim bir müdahalem vaki olmamıştır. 
Esasen TCDD idaresini, hale o günkü tertibi 
itibarîyle, şu veya bu şekilde harekete icbar 
bahis mevzuu olmamıştır ve olamaz da. 

"Akis DeTgİsinm. 5 Ocak 1963 tarihli nüs
hasında eski" Hukuk Müşavirinin vazife ile İs
tanbul'a-' gitmesinden- faydalanılarak kendisine.. 
vekâlet eden yarclrmeisıriın imzası alihmak su
retiyle -Kavala, alacağının 3 milyonluk kısmının 
derhal...ve defaten ödenmesinin sağlandığı ya
zılmış bulunmaktadır. 

O tarihte eski Hukuk Müşaviri vazife ile 
değil senelik iznini, .geçirmek üzere İstanbul'a 
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gitmiştir. Gitmeden evvel önergeye- mevzu der^ 
gide ödendiği bildirilen 3 milyon liralık, tedk 
ye protokolüne dâhil bulunan 16 . 8.1957 gün 
ve 9314 - 377 sayılı mukaveleden tahassul eden 
557 889 liralık firma alacağının ödenmemesini 
değil bilâkis tedij^e edilmezse idarenin o tarihe 
kadarki, temerrüdünün neticesi olarak yüz bin
lerce lira faiz ödemek zorunda kalacağı ve bi
naenaleyh ödenmesi lâzımgeldiğini 3.7.1962 
gün ve 10062 - 72/1067 sayılı mütalâası ile be
yan etmiştir. 

Bu zat Zafer Gazetesine yolladığı ve mez
kûr gazetenin 28 .1.1963 tarihli nüshasında 
çıkan tekzip yazısında (İzinli olarak İstanbul'
da bulunduğu bir sırada bu paranın 3 milyon 
lirası defaten ödenmiş ve 3,5 milyon lirası da 
1962 yılı sonuna l^adar ödenmek üzere bir tedi
ye. protokolüne bağlanmıştır.. Ne 3 milyonun 
tediyesinde, ne de 3,5 milyon liranın protokole 
bağlanmasında imza ve mütalâam yoktur. Bu
nun aksini kimse iddia ve isbat edemez.) di
yebilmektedir. Oysa ki, biraz evvel arz edildiği 
üzere mezkûr 3 milyon lira alacağı teşkil eden 
gözleşımıeleırden biri için imzası tahtında müta
lâası vardır: Bu mütalâa her ne kadar daha ev
vel bonoya bağlanmış alacak için ise de bonolu 
alacak, bonoya bağlanmamış alacak aynı sebep-
tenr ve aynı mukavelelerden doğmuş bulun
maktadır. Bonoya bağlanmamış olanlar da İda
renin ikrarmdadır. Borcun vücudunda bir ih
tilâf yoktur. Bonoların ödenmesine ait mütalâa 
borcun tamamının ödenmesi gerektiğini-ve ka
bili takas olmadığını tâyin, tesbit ve ifade et
miş bulunmaktadır. 

(Bu şekilde mütalâa vermiş bulunan bir kim
senin idareden ayrıldıktan sonra, mütalâasının 
aksini iddia etmiş olması kabili izah bulunma
dığı gibi, eğer gazete ve dergilerde ifade etti
ği kanaatte idi ise, binnetice idare 1 milyon 
lira civarında alacaklı durumda iken müteah^ 
hide, şu veya bu miktarda daha para ödenme* 
si lâzımtgeldiğine mütalâa vermiş olmasının da 
izahı yoktur. 

Bu hareket tarzının takdirini heyeti oelile-
nize terk ediyorum. 

Müteahhide ödenmiş paralarda eski' hukuk 
müşavirinin iddiası veçhile, defaten ödenmiş ol
mayıp taksitlerle ödenmiştir. Bu hususta da 
eski hukuk müşaviri bildiği gerçeğin hilafını 
iddia edebilmiştir. 

— 258,— 
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Eski Hukuk Müşaviri Mehmet Kavala Fir

masına ödeme yapılmaması iddiasında bulun
duğu veya buna ayak dirediği için değil, (Çün
kü ödeme yapılması lâzımgeldiğini mütalâa et
miştir.) İdarenin ihtilaflı işlerini hukuk bakı
mından takibedemediği, hepsini sürüncemede 
bıraktığı sarih olmaktan kaçındığı ve bu hal
leriyle vazifesinde ehil ve kifayetli görülme
diği için TCDD idaresince vazifesinden alınmış 
ve başka vazifeye verilmiştir. 

Maruzatıma son vermeden evvel yaratılmak 
istenilen her türlü şüpheleri bertaraf edeceği
ne inandığım bir hâdiseyi arz edeceğim : 

Yukarda 72 sayılı Kanun gereğince terke 
alındığını bildirdiğim ve Başbakanlığın tamimi 
ile haklarında ikinci iş'ara kadar bir muamele 
yapılmaması derpiş edilen üç mukavele için 
bilâhara Bakanlıklararası iktisadi İşbirliği Ko
misyonunun 4 .9 1962 tarih ve 26 sayılı* Ka
rarı ile bu mukaveleleri yürütüp yürütmemek
te idare muhtar bırakılmıştır. 

Buna rağmen sözleşme baliğlerinin çok yük
sek olduğu gibi konusunu teşkil eden emtianın 
da idare fabrikalarında mukaveledeki fiyatla
rın yansına yapılmasının mümkün görülmesi 
ve bu suretle halen kısmen boş kalan insan eme
ğinin de değerlendirilmesinin mümkün olacağı 
kanaati ile her üç sözleşme de terkde bırakıl
mıştır. 

Firmanın bunlardan 55 milyon 549 bin lira
lık ikisi için 15 milyon lira tenzilat teklifi da
hi kabul edilmemiştir. 55,5 milyon liralık bir 
taahhütde 15 milyon liralık bir tenzilâtı idare
nin menfaatine uygun bulmayıp reddetmiş ida
recilerin aynı mütaahhidin muaccel hale gelmiş 
alacaklarını mahkeme masrafına, avukatlık üc
retine ve temerrüt faizine muhatab olmadan tas
fiye etmiş bulunmaları da idare menfaati mü
lâhazası ile olmuştur. 

İdarenin mütaahhitte bulunan avansı banka 
mektubu ile teminat altındadır ve halen üzerin
de mahkemenin itiyadi tedbir kararı mevcut
tur. Bu parayı hukukan alabilir hale gelir isek 
tahsili, bir saat meselesidir. 

Cevaplarımız bunlardan ibaret olduğunu arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın,Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar, Sayın Bakan bu konunun yüce 
huzurunuza gelmeden evvel Bütçe Komisyonun-
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da, Senatoda ve basın toplantısında kendileri 
tarafından açıklanmış olduğunu ifade ettiler. 
Gerçek de böyle. Gerek Bütçe Komisyonunun 
özel zabıtlarını, gerek Senato zabıtlarını, gerek
se Anadolu Ajansı bülteni halinde elimde bulu
nan, basın toplantısına ait beyanları dikkatle 
inceledim. Ama, bu beyanlar içerisinde aranılan 
cevaplar bulunmadığı içindir ki, sorumda ısrar 
ediyorum ve şunu da ifade edeyim ki; biraz ev
vel verilen, uzun, karışık ve teknik izahata rağ
men konu bence yine aydınlanmış değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, olay, karışık nok
talarını bir tarafa bırakıp basite irca edersek, 
şudur : Kavala Firması Devlet Demiryollâriyle 
11 mukavele yapmış. Bunlardan 8 tanesi yürür
lüktedir, 3 tanesi de 72 sayılı Kanunla 27 Mayıs 
İhtilâlinden sonra terke alınmıştır. 11 mukavele
nin 8 inden dolayı Kavala Firması 6 milyon lira 
alacaklıdır. Üç mukaveleden 7 milyon lira avans 
alınmıştır. 72 sayılı Kanuna göre kendisine üç 
ay zarfında 15 günlük bir tebligat yapılmıştır. 
Bu tebligata göre, 15 günlük müddet içerisinde 
hazırladığı ve mahsubetmesi icabeden birtakım 
işleri ispat edemediği içindir ki, bu avansı ia<je 
etmek mevkiindedir. Bakanlığın hatalı hareketi 
ise altı milyon alacağı, yedi milyon borcu olan 
bir kimseye, yedi milyonunu bir tarafa bırakıp 
altı milyonunu ödemekten ibarettir; yani kendi
si 6 milyon alacağını alıyor, 7 milyon ödiyeceği 
milletin parasını ödemiyor, elinde kalıyor. 

»Sayın Bakan buna karşı da derler ki; za
rarı yok, bunu günün birinde öder. Arkadaş
lar, 7 milyon lira bir şahsın elinde duracak; 
onu senelerce kullanacak 3 sene, 5 sene, 8 sene, 
10 sene... 10 sene sonra 7 milyon lirayı, eğer 
aleyhinde bir karar olursa ona göre ödiyecek, 
Zarar, milletin zararı ortadadır, açıktır. 

Şimdi, işin teknik teferruatına ıgelinecek. 
Bu mesele Meclisten evvel Akis dergisinde çık
mış, oraya Kavala Firması cevap göndermiş, 
Ona da Şinasi Erdal cevap göndermiştir. Zabıt
lara geçmiş. Bütün bunlar ortaya getirilince, İş 
huzurunuza 'gelen her hangi bir sözlü soru çer
çevesinden çıkıyor. Yani, aşağı yukarı iddialar 
ve müdafaalar toplanmış bir safhadadır. Şim
di burası meselenin karar safhası oluyor. 

Evvelâ Bakanlık bu işin durdurulduğuna 
dair Danıştay kararından bahseder. Karşı ta
raf, Şinasi Erdal, iddia eder ki; Şûrayı Devle* 
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te bir müracaat vardır, fakat bu müracaatın 
neticesi Kavala Firması lehine değildir ve usu
le mütaallik bir karardır. Şimdi bu mesele bu
rada halledilmiş değildir, arkadaşlar. Ayrıca, 
'Sayın Bakan Vekâletin, Başbakanlığın bir ta
miminden bahsederler. Karşı taraf yazılı ola
rak 'cevap verir /ona. Sayın Bakan da beyan 
buyurdular. Bu tamim, bu gibi işlerin yeniden 
gözden igeçirilmesi için gönderilen bir tamim
dir. Yani, bu parayı Kavala »Firmasına ödeyin, 
diyen bir tamim mahiyetinde değildir. 

Mahkemeden bahsedilir. Bu mahkeme çok 
sonra, paranın ödenmesinden sonra ve neye ta
allûk ettiği şu anda hiçbir zapta geçmemiştir. 
(Bütçe Encümeninin zaptında da yok. Bakan, 
•bu kadar okundu diyor, üst tarafı yok. îşin bir 
tarafı bu. Diğer tarafına gelince .: 

Üç Bakan zamanında beş heyet kurulmuş, 
ISıtkı Ulay zamanında bir heyet, Orhan Mersinli 
zamanında bir heyet, Cahit Akyar zamanında 
bir heyet, Rifat öçten zamanında iki heyet. Bu 
heyetler geliri güzel heyetler değildir. Devlet 
Demiryollarının kanunla en ilgili zatlarından 
"kurulmuş heyetlerdir. Bu paranın ödenmemesi 
lâzımgeldiği üzerinde ısrar ederler. Vakta ki, 
(Savın öçten Bakanlığa gelirler; yine burada 
gazetelerde çıkmış imzalı beyanlara göre; Şi
nasi Erdal'ı, Devlet Demiryolları Hukuk Müşa
virini çağırırlar, bu parayı ödeyin, ödemeniz 
lâzımgelir derler. Ben ödemem der. Şinasi Er
dal İstanbul'a gittiği bir sırada, burada. Sayın 
(Bakanın Başkanlığında teşkil edilen bir heyet 
tarafından ödenir. Şimdi üzülerek ifade ede
yim ki; gerek Anadolu Ajansının bülteninde çı
kan, gerekse Bütçe Komisyonunda yapılan ko
nuşmalarda, tazyik edilen bir paradan, 655 bin 
liralık bir alacaktan bahsedilir. Bu para bono
ya bağlanmış bir alacaktır ve konuşulan mev
zu ile doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Bono
ya bağlanmıştır. Bono dediğimiz şey, «İde ha
mil olarak bulunan nesnedir. 8 tane mukavele
den doğmuş alacağı aittir, gerçekte de icraya 
(gitmiştir. Gerçekte Şinasi Erdal ifade ediyor; 
bonova bağlanmış bu alacağı bana Bakan Sa
yın öçten sordu, ben tetkik edeyim dedim, git
tim tetkik ettim geldim. Bu alacak, bu esas ye
di milyon lira ile alâkası olmıyan, >ewelkı se
kiz mukaveleden doğmuş; bu paranın bonoya 
bağlı olması sebebiyle ödenmesi lâzımıgeldiğini 
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söyledim, diyor. Binaenaleyh, bu 655 bin lira
nın ödenmesi hakkındaki muvafakat ile bu ye
di milyonluk avansın ödenmesi arasında hiçbir 
münasebet yfoktur. Daha tafsilâta geçmiyorum. 
Eğer, Sayın Bakan burada Şûrayı Devletin bu 
kararının metnini tam olarak okurlarsa iki ta
raf arasında, efkârı umumiye huzurunda cere
yan eden, Hükümeti, bu Parlâmentonun Hükü
metini, netice itibariyle Parlâmentoyu sıkıntılı 
duruma sokan bu hâdise gerçekten aydınlan
mış olur. Aksi halde biraz evvel verilen izahatın 
bendenizi tatmin etmediğini ve Bakanın vazi
fesini suiistimal ettiği vicdanî kanaatine vâsıl 
olduğumu söylemek zorunda kalırım, Hürmet
lerimle. (Ortadan alkışlar) 

fBAŞKAN — ,Sayın öçten. 
* ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi) — Aziz 
arkadaşlar, şimdi hâdiseyi arkadaşımın ikazı 
üzerine basite irca ederek arz edeceğim. Aziz 
Reşit Ülker, bir avukat hukukçu olmuş olma
sına rağmen, işin hukukî taraftan, kanuni ta
raftan mümkün olup olmıyacağı hususuna kas
ten temas etmeden »geçti. (Sağdan, bravo ses
leri) Bir taraftan muaccel hale gelmiş, İhtilâl
den evvel mevzuları teslim ve tesellüm edilmiş, 
teminat mektuplarının bir kısmı iade edilmiş, 
malzeme alınmış, kullanılmış. Bunun malî por
tesi 27 milyon lira. Bu 27 milyon liranın yine 
ihtilâlden 'evvel 20 milyon lirası ödenmiş, ge
riye kalan kısmı, Devlet Demiryollarının öde
me kabiliyeti olmadığı için bir kısmına bono 
vermiş, bir kısmını da ödeme imkânına sahib-
olmadan İnkılâp olmuş. Geriye kalan 6,5 mil
yon liranın içerisinden bonoyu ödiyecektir, 
ödemeye mecburdur, buyurdular. Mevzu aynı
dır. Birisine bonıo verilmiştir, biri ödeme vai-
diyle mütaahhitten rica edilmiştir. «Bir müddet 
bizi sıkıştırma» denilmiştir. Bonolu ile diğeri 
arasında, tahakkuk eden alacak bakımından 
bir fark yoktur. Bir tarafta idarenin hiçbir şe
kilde bünyesine ve mahiyetine itiraz edemiye-
ceği, tekabbül ettiği, malı tesellüm etmesi do-
layısiyle tahakkuk eden bir alacak vardır. İda
re bunu kabul etmektedir. Bir tarafta terke 
alınan üç mukavele vardır. Bu üç mukaveleden 
mütevellit mütaahhide ödenen bir milyon kü
sur bin lira bir avans vardır. Diğer 6,5 milyon 
lira mütaahhide ödenmemiştir. 4 Ağustos karar-
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lan ıgereğince para portesindeki farkı Merkez 
Bankasına ödenmiştir. Para Merkez Bankasın-
dadır, mütaahhidin cebinde değildir. Buna rağ
men mütaahhitten 7,5 milyon liralık teminat 
mektubu alınmıştır. 

Şimdi bir tarafta tahassül etmiş bir alacak 
var. Bir tarafta 72 sayılı Kanuna göre henüz 
ihtilâfları halledilmemiş, neticenin nereye gi
deceği belli olmıyan bir avans alacak iddiası 
vardır. İdare keyfî hareket ederek vatandaşı 
kasten zarara uğratmak maksadiyle işi hallet-
memiş, tebligat yapmış. Demiş ki; 15 gün zar
fında 7,5 milyon liralık avansı yatırmadığm 
takdirde teminat mektupların paraya çevrile
cektir. Alacağını bununla takas ediyoruz, de
miş. Devlet Şûrasının kararı buradadır. Arka
daşlar isterlerse okurlar. Hiç de Reşit Ülker 
arkadaşımızın dediği gibi değildir. Mukavele
lerin terke alınmasına Demiryollarının hakkı 
yoktur, Anayasaya aykırıdır. Binaenaleyh, Fir
ma bu mukavelelerin yürütülmesi lâzımdır, di
ye Devlet Şûrasına dâva açıyor. Açtığı dâvanın 
son bendinde diyor ki; benden avans istiyor
lar. Halbuki ben malı imal.ettim. 72 sayılı Ka
nuna göre bu avansı istiyemezler. 

Benim ihzaratımı sormaları lâzım gelirken, 
bugüne kadar benim ihzaratımı sormadılar, di
yor. Devlet Şûrası, mukaveleleri terke alamaz 
kısmını uzun uzun izah ediyor ve onu reddedi
yor. Sonunda diyor ki; «Bu şekilde yapılan teb
ligat, yönetmelik hükümlerine aykırı bulundu
ğundan Devlet Demiryolları İşletmesinin 
7 . 10 . 1960 tarihli tebligatının son cümlesinin 
iptaline ve davacıdan peşin alman şu kadar pa
ranın iadesi...» Arz ettiğim tebligat, 15 gün zar
fında 7,5 milyon lira avansı yatırmadığımz tak
dirde teminatlar paraya tahvil edilecektir, yo
lundaki tebligattır. Arkadaşım dedi ki; Devlet 
Demiryolları tebligat yapmış, mütaahhit ihza-
rahnı hiçbir gûna ispata yanaşmamıştır. Tebli
gat yapılmamıştır arkadaşlalar. Tebligat bun
dan bir ay evvel yapılmıştır. İhzaratmı ikmal 
edip gelip ispat edebilirse 72 sayılı Kanuna gö
re aynen kabul etmek ve bedeli ödemek mecbu
riyetindeyiz. Kaldı ki, adam mahkemeye açtı
ğı dâvada 54 milyon liralık mukavelenin mev
zuunu tamamen imal ettiğini ve bunları Devlet 
Demiryollarının tesellüm etmesi icabettiğini id
dia etmektedir. Kaldı ki, o mahkeme avansın 
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paraya çevrilmesi mevzuunu kaldırmıştır. Ted
biri ihtiyati bakımından teminat mektubunu pa
raya çeviremezsiniz diye mahkemeden ikinci 
bir kararı da almıştır. Takas yapamıyaeağımı-
zı İkinci İcra Mahkemesi, 105 bin liralık bir bo
noyu aleyhimize karara bağladığı zaman tezek
kür etmiş, 72 sayılı Kanuna göre böyle bir ihti
laflı alacağı, tekemmül etmiş, hiçbir itiraza 
mâruz kalmadan idarenin kabul ettiği alacağı 
takas yapamazsınız diye Devlet Demiryolları
nın bu talebini reddetmiştir. 14 milyon lira 
- mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti hariç -
temerrüt faiziyle bizi mahkûm etmiştir. Devam 
eden mahkemeleri 72 sayılı Kanunun ışığı altın
da kazanmamıza imkân yoktur. Bundan müte
vellit idare mutlaka iki milyon lira zarara gi
recekti. Kaldı ki, mahkeme masraflarını ta-
kabbül etmekle, mütaahhidin bu hakkı olan pa
rasını ödemek suretiyle müesseseyi iki milyon 
lira zarardan kurtarmış bulunuyoruz. Hukuk 
Devletiyiz, kanunların hükmüne tamamen hür
met edeceğiz. Hükümet yahut da Hükümet mü
esseseleri vatandaşta olan alacağını kanunların 
ışığı altında nasıl hassasiyetle takip ve tahsil 
ederse, vatandaşa olan borcunu da aynı hassasi
yet ve hattâ aynı hükümler içinde ödemek mec
buriyetindedir. Ben hukuk devleti anlayışından 
bunu anlıyorum. 

İkincisi arkadaşlar; ben bunun üzerinde has
sasiyet göstermese idim 1 - 2 memurun müs
pet mütalâası ile suiistimale yol açmasına fırsat 
verecektim. Çünkü hâdiseyi hiçbir kimsenin red
detmesi mümkün değildir. Reşit Ülker arkada
şım, bu iki akacağın kabili takas olup, olmadığı 
hususunda kanunda eğer buna ait bir hüküm 
varsa, lütfen kürsüye çıksınlar, izah etsinler de 
biz de meseleyi burada tartışalım. Yoksa, mü
cerret lâflarla Devlet Şûrası kararı yoktur, Hu
kuk Müşaviri menfi mütalâa vermiştir, demek 
doğru değildir. Buyurun hukuk müşavirinin 
verdiği raporun fotokopisi burada. 

ASIM EREN (Niğde) — Devlet Şûrasının 
kararını okuyun. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) —Okudum. 

ASIM EREN (Niğde) — Niçin hepsini oku
muyorsunuz î 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Okudum, siz dinlemiyorsunuz, ama 
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mutlaka ikna edilmek istemediğinize göre ben 
ne yapayım. Devlet Şûrasının kararını bir defa 
daha okuyayım. 

ASIM EREN (Niğde) — Baştan aşağıya 
okuyun. 

BAŞKAN — Soru Vekille soran arasındadır, 
rica edeceğim, müdahale etmeyiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Hüküm kısmını okuyorum: 

«Bu şekilde yapılan tebligat yönetmelik hü
kümlerine aykırı bulunduğundan Devlet Demir
yolları İşletmesinin 7 .10 . 1960 tarihli tebli
gatının son cümlesinin iptaline...» diyor. Bu da, 
demin arz ettiğim gibi, 15 gün zarfında 7,5 mil
yon. liralık avansı iade etmediğiniz takdirde 
teminat mektubunuz paraya tahvil edilecektir, 
tebligatıdır. Devlet Şûrası bunu iptal etmiştir. 
O halde avansı paraya çevirmek imkânlarımızı 
kaza organları kararları ile frenlemiş ve önle
miştir. «öbür taraftan dâva yürümektedir. Bu 
alacağı Devlet Demiryolları en ufak bir itiraz
da bulunmamıştır. Mahkeme huzuruna gittiği 
zaman derhal tekabbül etmiştir. Çünkü, malı 
almış ve kullanmıştır. Avansa takasla iddia
mızı da kaza mercileri ile reddetmiş, kabul et
memiştir. Hâdise bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker.. 
Muhterem arkadaşlar, soru müessesesinde 

müzakere bakanla soru sahibi arasında cereyan 
eder. 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşı kürsüden indi
rip de size söz mü verelim? 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim.? Usulün biz
zat kendisi bu. Yoksa bir başka şekli var mı? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok Sayın Ba
kana teessüflerimi arz ederim-. Çünkü, kasten... 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Reşit Ülker Beyefendiye sizin' 
bu usul hakkında bir sorunuz mu var ? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Bakan, 
«Reşit Ülker arkadaşımız bir hukukçu olduğu 
halde, kanuni bakımdan mümkün olup olmadı
ğına kasten temas etmedi» diye buyurdular. 
Bendeniz, şu kanaatteyim ki, son cümlemi zan
nediyorum Sayın Bakan iyice dinlememişlerdir. 
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Ben dedim ki, bu mevzuda İM tane iddia var. 
Bugüne kadar Sayın Bakanın beyanları dâhil, 
bu iki iddia telif edilmiş değildir. Bir taraf bunu 
söylerler, birisi ak der, diğeri kara der. Ve Mec
liste bu noktada aydınlanmaz. Bendeniz bunu 
söyledim ve dedim ki, Sayın Bakan mahkeme ka
rarını okur da, bizi tatmin ederse bu mesele hal-
lüfaslolur. Ama şimdi burada.. (Sağ taraftan 
«siz okuyun» sesleri) Bende karar yok, soru so
ruyorum. Zaten yazılı sora, sözlü soru ve bunun 
da daha ileri neticeleri vardır. Binaenaleyh, 
şimdi karşı tarafın söyledikleri hususu okuyo
rum, bakın ne kadar zıt birbirine : «Bu 3 muka
velenin terk edilmiş olduğunun Maliye Bakan
lığında idareye tebliğinden itibaren 15 günlük 
kanuni müddet zarfında keyfiyet Kavala Firma
sına bildirilmiş ve işin tasfiyesi için kendisi da
vet olunmuştur. Muhtelif zamanlarda ve Kavala 
mümessillerinin de iştirak ettiği toplantılarda 
mevzu görüşülmüş, Kavala 72 sayılı Kanun ve 
buna bağlı yönetmelik ve mukavele hükümlerine 
uygun bir ihzarat ve teslime amade malı bulun
duğunu tevsik ve ispat edememiştir. Ayrıca, da
imî bir komisyon bu işle vazifelendirilmiştir. Bu
na rağmen Kavala zaman kazanmak için kanuni 
müddet zarfında kendisine tebligat yapılmadı
ğından ve Bakanlar Kurulu kararının da aynen 
kendisine tebliğ edilmediğinden (yani bunun 
Bakanın okumadığı kısımda olması muhtemel
dir) bahisle usul bakımından Bakanlar Kurulu 
kararının iptali için Ulaştırma Bakanlığı Devlet 
Demiryolları İşletmesi aleyhine Danıştayda dâ
va ikame eylemiştir. Ancak, dâva Danıştay 
Umumi Heyeti tarafından reddolunmuştur.> 

Şimdi, siz bunu efkârı umumiyede okursu
nuz, burada da bu beyan olursa, bu beyanın te
lifi gerekir. Daha ilerde, biraz daha ilerde bu 
yazısının ihzaratmdan bahis ediliyor. Deniyor 
ki, «O kadar ihzarat yapılmamıştır ki, ihzaratın 
yapılması için bâzı projelerin ve resimlerin Ba
kanlıktan alınması gerekir.» Bir mukaveledir ki, 
plân ve resimleri dahi alınmamıştır ki, bunlara 
istinaden ihzarat yapılmış olsun. "ı 

Binaenaleyh, Bakan ne kadar konuşsalar, 
bendeniz de ne kadar konussam, bu meselenin 
burada hal ve faslına imkân yoktur. (Yeni Tür
kiye Partisi sıralarından «Ne yapalım?» sesleri) 
Ben tatmin olmadım, Bakan Bey bana inandırıcı 
bir malûmat verememiştir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
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ULAŞTIRMA BAKANI RÎFAT ÖÇTEN I 

(C. S. Sivas Üyesi) — Efendim, gayet kısa ko
nuşarak yalnız bir noktaya cevap vereceğim. Re
şit Ülker arkadaşımız buyurdular ki, müteahhit 
davet edilmemiştir. Kendisinden tasfiye için ne 

. gibi ihzaratmm bulunduğu sorulmamıştır, sorul
mak istenmemiştir de. Demin arz ettim; bizimle 
olan bu ihtilâfını halletmek itimadında değildir. 
Mahkemeye başvurmuştur, tasfiyenin mahkeme 
kanaliyle yapılmasını istemiştir. Ve mahkeme 
halen devam etmektedir. Mahkeme, birkaç celse 
sonra adamın iddialarını kısmen haklı görmüş 
olacak ki, Devlet Demiryollarının teminat mek
tubunu paraya çevirme karan durdurmuştur. 
Mahkeme sonuna kadar avans mektubunu paraya 
çeviremezsiniz demiştir. Ve bu karar eldedir, ih
tiyati tedbir olarak avansa mahkeme el koymuş
tur. iş ihtilâfı mahkemeye intikal etmiş ve halen 
devam etmektedir. Bu ciheti arz edeyim diye 
tekrar söz aldım. I 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşii Ülker'in, Üni- I 
ver site ve yüksek okullara giremiyenler için ne 
tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile gece I 
yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi çalış
ma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından I 
sözlü sorusu (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Burada. Sayın Mil
lî Eğitim Bakanı? Yoklar. Gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

6: — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedelinin 
alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Burada. Sa
yın Ticaret Bakanı? Yoklar. Gelecek soru gününe^ 
bırakılmıştır. 

7. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De- I 
nizyölları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/517) 

BAŞKAN'— Sayın Nihat Ata? Yoklar, ikin
ci defa bulunmadıkları için sözlü sorulan düş
müştür. I 

— 2G3 
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8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu -

nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma ru%-
satı verilip verilmiyeceği hususunda n$ düşünüU 
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/518) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Zeytinoğlu? 
Burada, içişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmada 
ğından soru gelecek soru gününe bırakılmıştır;, 

9. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğİty'-
nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatının ^e 
sebeple durdurulduğuna dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/519) 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu? Burada
lar... Sayın Ticaret Bakanı? Yoklar... Ticaret Bia-
kanı bulunmadığı için gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, buradalajr. 
Sayın Sanayi Bakanı? Yoklar... Sanayi Bakanı 
bulunmadığı için, gelecek soru gününe bırakıld^ 

11. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, Bolu 
ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi tarih
lerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiştirilmiş 
olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/521) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Ata, buradalar mjî 
(Yok sesleri). iki defa bulunmadıklan için, soru
ları düşmüştür. 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 0%-
ler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyünden 
fimeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.111963 tarihinde 
Jandarma Karakoluna götürülmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/522) 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler, buradalar 
mı? Yoklar... Bulunmadıkları için bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

13. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Ata-
beyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cenciğe bu
cağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 2. köprü
lerinin imlâ işinin yapılmaması sebebine dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'in sözlü 
cevabı (6/523) 
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BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Atabeyli ar

kadaşımız?... Buradalar. Sayın Bayındırlık Baka
nı? Burada, soruyu okutuyorum. 

15 . 1 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzincan merkez kazası ile Cenciğe bucağı 

arasında, 1959 yılında ikmal edilmiş bulunan Fı
rat 1. ve Fırat 2. köprülerinin imlâlarının, bugü
ne kadar yapılmamış bulunması sebebinin, Ba
yındırlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan Milletvekili 
Hüsamettin Atabeyli 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, 

Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli'-
nin Erzincan - Cencige yolundaki Fırat I ve Fı
rat II köprülerinin imlâları hakkındaki sözlü so
rusu ile ilgili malûmat aşağıya arz edilmiştir. 

Erzincan - Cencige yolundaki Fırat I, Fırat 
II, Kanal I ve Kanal II köprülerinin inşaatı 1960 
yılı sonunda tamamlanmış ve eski yol ile irtibat 
temin edilerek geçit sağlanmıştır. 

îmlâ işleri, 1961 yılı programına dâhil edil
mişse de, vilâyetçe yapılması gereken istimlâk 
muameleleri tamamlanamadığından, ele alınama
mıştır. 

Mezkûr yol, 1962 yılında tamamen Karayolla
rı Genel Müdürlüğüne devredilmiş, istimlâkler 
yapılmış ve emanet programına alınmıştır. An
cak, Erzincan'da bulunan bütün inşaat ma kula
larının, Hava Kuvvetleri Kumandanlığmea ace
le inşası istenen Erhaç Hava Meydanı yoluna 
nakledilmeleri sebebiyle, imlâlar yapılamamıştır. 

Bahis konusu köprü imlâlarının yapılması 
1963 yılı programına alınmış olup iş mevsimi 
içinde yapılacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atabeyli. 
HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakana teşekkür 
eder ve 1963 yılında gerçekleştirilecek olan bu 
imlâ işinin bir an evvel tahakkukunu dilerim. 

Meseleyi Yüksek Huzurunuza getirmemizin 
tek sebebi; 1960 yılında aşağı - yukarı, yanılmı
yorsam 3 - 3,5 milyon lira sarfı ile meydana ge- • 
tirilmiş olan böyle bir irtibat hattının, 100 -150 
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metrelik bir imlâ dolayısiyle 1963 yılının şu ay
larına kadar henüz âmme hizmetine tahsv edile
memiş olmasından duyduğumuz üzüntüden do
layıdır. 

Gerçekten iki Fırat arasında yapılmış olan bu 
iki köprü büyük köyler grupunu Erzincan'ın 
merkezine bağlamakta ve hakikaten ciddî bir ih
tiyaca cevap vermekte idi. Bu irtibat sağlana
madığı için Fırat Şeddeleri tâbir edilen kana] 
şeddeleri üzerinden münakale yapılmakta ve Fı-
ratm coşkun zamanlarında ,bu şeddelerde bü
yük kazalar meydana gelmekteydi. Sayın Baka
nın ifadesine göre bu sene tahakkukunu ümid-
eder, tekrar teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Burada. îmar ve 
iskân Bakanı?.. Yok. Gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Oktay? Burada. Ticaret 
Bakanı? Yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

16. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan? Burada. Millî 
Eğitim Bakanı?. Yok. Gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

17. •— Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk1 • 
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk? Yoklar iki 
defa bulunmadıklarından soruları düşmüştür. 

ear-vs» ı ö C 3 «fc ^••s?^ 
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İ8. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 

sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 ncı maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından, sözlü 
sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal?. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

19. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 Senelik Plândan çıkarılıp çıkarılma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/530) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Dündar? Yok
lar. İki defa bulunmadıkları için sorulan düşmüş
tür. 

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

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler?. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe 
bırakılmıştır, 

21. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacının, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözly, sorusu (6/532) 

BAŞKAN — Sayın Savacı? Buradalar. Baş
bakan Yardımcıları?. Yoklar. Gelecek soru günü
ne kalmıştır. 

22. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova, Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair ıfe Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in söz
lü cevabı (6/533) 

BAŞKAN — Sayın Kazova?. Buradalar. Sa
yın Bayındırlık Bakanı? Buradalar. 

Sorularını okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Artova - Sulusaray bucağını takiben Çekerek 

hududuna kadar yolun yapılırken bir kısım nok
san kalan ve tesviyesiyle, köprüleri yapıldığı hal
de Malûmseyit, Ballıkaya ve Balıkhisar köyleri 
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hududunda yapılmayıp nosan kalan kısmının fce 
zaman yapılacağının, Sayın Bayındırlık Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

19 . 1 . 1963 
Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BAYINDIELIK BAKANI ÎLY^S SEÇKjN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, Sayın Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın 
Artova - Sulusaray - Çekerek hududu yolu hak
kındaki sözlü sorusu ile ilgili bilgi aşağıdi; sunul
muştur. 

Artova - Sulusaray - Çekerek hududu,yolumin; 
Artova - Sulusaray arası 30 Km. tulde bir il yolu 
olup, 1963 yılı il yolları bakım programına dâ
hildir. 

Sulusaray - Çekerek hududu çrası ise, 11 Km. 
tulde bir köy yolu olup, 1963 yılı köy yolları onla
rım programına dâhildir. 

Malûmseyit, Balıkhisar ve Ballıkaya köyleri 
bu istikamete birer iltisakla bağlanacaktır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, söyliyeceğiniz 
var mı efendim? 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım; Artova'nın bu 
yolu, il yolu,, bir kısmı köy yolu olarak yapıl
mıştır. Köy yolu olarak yapılırken, köylünün 
yola çok ihtiyacı olduğundan, ekinler insan 
boyunca olduğu halde köylü tarafından ekin
ler düzeltilmiş, tesviye edilmiştir. Ne zarar zi
yan, ne de bir istimlâk bedeli istenmemiştir. Bu 
yol Malûmseyit denilen mevkiin eteğine kadfer 
ulaşmış, oradan Çekerek'in Hergenli köyüiıe 
kadar 1 kilometrelik bir yer kalmıştır. Ve bjtt-
raya 5 tane köprü yapılmıştır. Bunlar için de 
85 bin lira sarf edilmiştir, 1959 senesi içince. 
Bu köprüler, geriden baktığımız zaman tamja-
men bir harabe içindedir. Tamam değildir. Yia-
zmın üstüne yapılmış köprülerdir. Bunlara 85 
bin lira sarf edildiği halde 1959 dan bu yaıja 
yol yapılmamıştır. Bu hususta Vekâlete bijr-
kaç defa rica ettim. Bu yol yapılsın dediği. 
Bir türlü yaptıramadık. Halbuki bu 7 - 8 kilo
metrelik yere kum dökülecek. Tesviyesi köylü 
tarafından yapılmış, bir kumlanacak* 
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Meselâ, o havalinin pancarı Musa köyüne 

getirilir. Buraya pancarın tonu 80 - 90 liraya 
getirilir. Sonra 50 liraya düşmüştür. Eğer bu 
yol yapılacak olursa muhakkak ki, 15 - 20 lira
ya inecektir. Sayın Bakana çok teşekkür ede
rim, 1963 yılında bu yolun yapılacağını burada 
'beyan ettiler. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

23. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen*in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair sorusu ve Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı 
(6/534). 

BAŞKAN — Sayın özmen? Burada... Adalet 
Bakanı? Burada Soruyu okutuyorum. 

Millet. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki, yazılı hususlara Sayın Adalet Ba

kanının sözlü olarak cevap vermesine delâletle
rinizi arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil özmen 

İstanbul avukatlarından Ankara Hukuk Fa
kültesi mezunu ve Paris Üniversitesinde Hu
kuk Doktorası vermiş -bulunan Doktor Mesut 
Ozansü, hâkim tâyin edilmek üzere 12 . 10 . 
1961 tarihinde Adale,t Bakanlığına müracaat 
etmiştir. 

Mumaileyhin -müracaatini inceliyen Ayırma 
Meclisi, çalışmasından yararlanacağı sonucuna 
vararak mesleke alınmasına 21 . 6. 1962 tarihin
de oy birliğiyle karar vermiştir. . 

Yüzlerce münhal bulunduğu halde, Hukuk 
Doktoru olan bu avukatın bugüne kadar hâ
kimliğe tâyin edilmemesinin sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KE

MAL YÖRÜK (Ankara) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Kırşehir milletvekili 
muhterem arkadaşımız tarafından verilen ve 
Mesut Ozansü'nün talebine rağmen bir hâkim
liğe tâyin edilmemiş bulunmasının sebebinin iza
hını istiyen sual takririne cevaplarımı arz edi
yorum. 

2 . 10 . 1961 tarihli dilekçesiyle mesleke 
kabulünü ve İstanbul'da bir hâkimliğe tâyinini 
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talebetmiştir. Evrakını ikmal etmesi üzerine 
bir numaralı Ayırma Komisyonu mesleke 
alınmasına ve 700 lira aylıkla göreve atanması
na 21 . 6 . 1961 tarihinde karar vermiştir; 
Mumaileyhin talebi münhasıran İstanbul'da 
bir hâkimliğe tâyine taallûk etmekte olduğu ve 
İstanbul'da da isteğine uygun bir münhal bu
lunmadığı için tâyini yapılamamıştır. Bu
nunla beraber, isteğine uygun bir münhal 
vukuunda gereği yapılmak üzere evrakı Yük
sek Hâkimler Kuruluna tevdi edilmiştir. 

Teşkilâtımızdaki münhal hâkimlik sayısı so
ruda belirtildiği üzere yüzlerce değil 76 dır. 
Bu münhaller de İstanbul'da olmayıp yurdun 
muhtelif yerlerindedir. 

Hürmetlerimle. 
, BAŞKAN — Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Şaym Adalet 
Bakanına verdiği cevaplarından dolayı evvelâ 
teşekkür ediyorum. 

Yalnız, arkadaşımızın talebinde sadece İstan
bul istenmekte ve İstanbul'dan başka bir yerde 
vazife görmemek kaydı mevcut ise ona bir di
yeceğim yoktur. Ama benim, bildiğim bir şey 
vardır; doktorasını yapmış, doktora vermiş ar
kadaşların öteden beri Adalet Bakanlığı ta
rafından Ankara, İstanbul gibi büyük şehir-
tlerimizde çabştırılıması âdet ' edinilmiştir. 
(«Böyle bir şey yok» sesleri) («Böyle bir âdet, 
imtiyaz yok» seseleri.) 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Kanunda yeri 
var mı? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Ben bunun 
aksini hiçbir suretle görmedim. Doktora vermiş 
arkadaşların daima büyük vilâyetlerde çalıştı
ğını gördüm. 

Bir de şurasını rica edeceğim. Sayın Ba
kan bilmiyorum ne diyecekler... Acaba müra-
caatçi hâkime, Ayırma Meclisi bu şekilde müs
pet bir karar verdikten, çalışmasını kabul et-
etikten sonra ve İstanbul'da o anda münhal ol
madığına göre başka bir yerde münhal bu
lunduğu bildirilmiş midir? Şimdi 76 münhalden 
bahsettiğine göre bu arkadaşımıza «talebiniz 
kabul edilmiştir, Ayırma Meclisi sizin vasıf
larınızı kabul eWiştir, çalışmanız uygundur. 
Yalnız İstanbul'da çalışabilmeniz için münhal 
bir yer yoktur. Fakat, filân yerde bir münhal 
vardır.» şeklinde bir teklifte Yüksek Vekâ-
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let bulunmamış mıdır? Böyle kıymetli arkadaş
larımıza bilhassa doktorasını vermiş bir hukuk
çuya ihtiyacımız vardır. Türk milleti için lâ
zımdır. Aca'ba Vekâletçe bu şekilde bir teb
liğ yapılmış mıdır? Sayın Hocam bu hususa 
da cevap verirlerse, daha ziyade tatmin edil
miş olacağım. Ve kendilerine ikinci bir defa 
daha teşekkür edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

(Ankara) — Efendim, hâkimliğe talibolan hu
kukçulardan sadece hukuk mezunu olmayıp 
da ayrıca doktora vermiş olanlarının, diğerle
rine tercihan tâyin edileceklerine ve edildikle
rine şüphe yok. Bu bir zarurettir. Çünkü dok
tora vermek iki tane şahadetname ifade eder. 
Binaenaleyh, doktora verenleri diğer Hukuk 
Fakültesi mezunlarına tercih etmek icabeder. 
Vekâlet muhtelif yerlerde hukuk doktorlarını 
istihdam etmekte, hattâ bizzat Vekâlette de 
muhtelif şubelerde hukuk doktorları vazife gör
mektedir. 

Bu itibarla, sayın arkadaşımızın mütalâaları 
tamamen varittir. Yani, bir doktorun Anka
ra'da, istanbul'da veyahutta Adalet Bakanlığı 
merkez teşkiljtmda istihdam edilmek sure
tiyle feyzinden Bakanlıkça daha fazla istifade 
etmeyi sağlamak yoluna gitmek kadar tabiî 
bir şey yoktur. 

Ancak, Vekâlete vâki taleplerde sıkı sıkıya 
muayyen bir yer veya muayyen iki yer mev-
zuubahsedilmiş olursa Vekâletin, «Burada yer 
yoktur, ama şu şu yerlerde sizin işgal ede
ceğiniz hâkimlik sandelyesi boştur» demek mu
tadı değildir; bu bir âdet değildir. Binaen
aleyh, müracaat eden arkadaşlar, ekseriyetle 
şöyle yapmaktadırlar : Ankara, istanbul, izmir, 
Bursa, Adana v.s. diye tadadediyorlar... Ve 
Vekâleti bu saydığı yerlerin her hangi bi
rine tâyini hususunda muhtar bırakıyorlar. 
Maalesef bu arkadaşımız böyle bir talepte bu
lunmamış, talebini yalnız istanbul'a hasret
miş... Eğer kendisi başkaca bir yer istemiş ol
saydı, böyle kymetli bir arkadaştan Vekâ
let teşkilâtında gerek hâkimlik, gereksıe müd
deiumumilik hizmetlerinde istifade imkânı 
olurdu. Bizi kısmen hu imkândan mahrum eden 
(hususun istida'smdaki bu kaydın teşkil ettiğini 
de lütfen hatırlasınlar. Yoksa sureti hususiye
t e her hangi bir arkadaşa karşı Vekâletin her | 
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hangi bir kasdı olmıyacağından emin olmaları
nı bilhassa rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 
HALLÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, talepbe bulunan arkadaşımız hu
kuk doktorasını yapmış, yıllarca emek vermiş 
ve kendisinin talebi Ayırma Meclisince kabul 
edilmiştir. Ayırma Meclisi ahlâkını tetkik et
miş, sicilini tetkik etmiş; evet bu hâkim çalı
şabilir, kendisinden memleket istifade eder, de
miş. Yalnız Sayın Hocam, arkadaşımızın tale
binin mücerret istanbul olduğunu iddia ediyor. 
Ben de diyorum ki, bu memleketin bir millet
vekili alarak, vatandaşların hakkını ariyan 
bir insan olarak, Adliye Vekâletimiz hâkim ara
maktadır. Şimdi kendileri buyurdular ki, yüz
lerce değil, 76 tane açık vardır. Şu halde 
böyle güzide bir arkadaş, böyle temiz, pırlanta 
gibi bir arkadaş, çalışmak istedikten sonra 
ve Ayırma Meclisi de kabul ettiğine göre, lût-
fetselerdi de Adliye Vekâleti prensiplerini de-
ğiştirselerdi ve; «siz istanbul'a istiyorsunuz 
ama istanbul'da yer yoktur, Samsun'da bir 
yer vardır, oraya gider misiniz?» deselerdi da
ha doğru olmaz mıydı ? 

Bundan sonraki muamelelerde inşallah - ho
camızın yerini aldığına göre - Yüksek Hâkim
ler Kurulu bu gibi kıymetli arkadaşlara, mem
lekette çalışmaları bakımından önem verirler. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Bumda. 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. • Gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa 'Kaptan?.. Yok
lar. iki defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür, 
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26. — 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 Muzaffer Dündar?.. İkin
ci defa 'bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Şaban Keskin?... Burada. 
Başbakan bulunmadıkları için gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

28. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın, ilk, orta ve liseleri ile sanat ensti
tülerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
Ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

BAŞKAN — Sayın Reşit önder?.. Yoklar. 
İkinci defa bulunmadıkları için sorular düşmüş
tür. 

29. — İzmir Milletvekili Mustafa Uy ar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâtip, 
başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/5İ01) 

BAŞKAN — Saym Mustafa Uyar burada 
mı?. Yok. îkü defa bulunmadıkları için soruları 
düşmüştür. 

30. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/541) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt burada mı?. Bu
rada Sanayi Bakanı yok. Gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın soru sahibi burada. İçiş
leri Bakanı yok. Gelecek soru gününe bırakıldı. 
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32. — 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 — Saym Mehmet Ali Arıkan bu
rada mı? Yok. İki defa bulunmadıkları içlin so
ruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Şener buradalar mı?. 
Yok. İki defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

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

BAŞKAN — Sayın özarda? Burada. Dev
let Bakanı? Yok. Gelecek soru gününe bırakıldı. 

35. — 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) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. İçişleri 
Bakanı bulunmadığından gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kısayol buradalar mı?.. 
Buradalar. Sanayi Bakanı? Yoklar. Soru gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

37. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatandaş 
gücünün değerlendirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu

rada. Başbakan veya yerine konuşacak Bakan 
yok. Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

38. — 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 — Soru sahibi buradalar mı?.. Bu
radalar. Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Soru, 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

39. — 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) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?.. Bu
radalar. Bayındırlık Bakanı?.. Buradalar. îmaır 
ve îskân Bakanı? Yoklar. Sayın Dorman Ba
yındırlık Bakanının cevaplarıyla iktifa eder mi
siniz? 

ÖMER ZEKÂ! DORMAN (İstanbul) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Her iki Bakan bulunduğu za
man görüşülmek üzere soru, gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
radalar. içişleri Bakanı?.. Yoklar. Soru, gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

41. — 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) 

BAŞKAN — Sayın M. Şükrü Koç vazifeli
dir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?..i 
Buradalar. Ticaret Bakanı?.. Yoklar. Soru, ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

43. — 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 — Soru sahibi buradalar mı?.. 
Yoklar, iki defa bulunmadıkları için soru 
düşmüştür. 

44. — 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 M. Şükrü Koç vazifeli
dir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?.. 
Yoklar, iki defa bulunmadıkları için soru düş
müştür. 

46. — 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 Bakanlar 
rından sözlü sorusu (6/558) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
Yoklar, iki defa bulunmadıklan için som 
düşmüştür. 

•47. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı îlyas Seçkin'in sözlü cevabı (6/559) 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?.. 

Buradalar. Bayındırlık Bakanı?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Mdlet Meclisi Başkanlığına 
Zile-Çekerek yolunun her ne kadar âmme 

hizmetline açılmış ise de, gayrimuntazam olması 
ve senelerden beri yapılması ihmal edildiğin
den, daha birçok noksanlarının ne zaman ya
pılacağını sözlü soru olarak Bayındırlık Baka
nı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı îl-
yas Seçkin. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKlN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; Sayın Kazova'ımn sözlü (sorularına arzı ce-
vabediyorum. 

55 kilometre uzunluğundaki' Zile-Çekerek 
il yolu 1960 yılında Genel Müdürlüğümüzce 
bakım programına alınmıştır, Vekâletimizin 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ba
kım ve onarım için 85 bin lira harcanmıştır. 

1961 yılında mezkûr yolun bakımı için 55 
hin lira ,onarımı için de 148 bin lira ayrılmış 
ve sarfedilmiştir. Onanma tahsis edilen 148 
bin lira ile 36 110 kilometre (küb tesviye işi, 
seksen metre uzunluğunda 80 derecelik büz ve 
•bunun kârgîr işleri ile duvar vs temelleri 8 620 
metre küp stabilize işi yapılmıştır. 1962 yılın
da aynı yolun bakımı için ayrılan 76 000 lira 
ödenek ille bakıma devam edilmekte ve yol ge
çide müsait bulunmaktadır. Bu yolun bakımı 
1963 yılı. programı tasarısına da dâhildir. 5 yıl
lık, program tasarısına göre Zile-Çtekeretk yolu 
1964 yılında onarım olarak görünmektedir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 

Başkan ve 'kıymetli. arkadaşlarım, Sayın Baka
nın bu yola verdikleri ehemmiyetten dolayı ken
dilerine çok teşekkür ederim. Yalnız Bakan Bey 
buyurdular ki; «bu yol 1962 senesinde açılmış
tır» dediler.' Yolun açılmış olduğu ilân edilme
sine rağmen bu yol açılmamıştır arkadaşlar. 
Yalnız bu yol, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları 
arasında sadece üç ay işliyebilir. Çünkü bu yol 
üzerinde 15-20 tane köprü, menfez yapılacak
tır. Çadırlar kurulmuştur, ne köprüye ne de 
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menfez yapımına başlanmamıştır. Hattâ «'Tos
bağa» namı ile anılan bir yokuş vardır bu yo-
kuşda iki vasıta karşılaştığı zaman bunların bir
birini .geçecek hali yoktur. Buraya bilmem ne 
kadar stabilize dökülmüştür, kumlanmıştır, şu
dur, budur deniyor. Halbuki yolların bir kısmı
na kum yerine çorak dökülmüştür ve bundan 
dolayı eskisinden daha fena vaziyete gelmiştir. 
Ve bunlar tetkik edilmeden, gelişi güzel dökül
müştür. Sungurlu ile Alaca arası ve Alaca dle 
Çekerek arası da aynı vaziyettedir, arkadaşlar. 
Bu yolun bu şekilde bakıma alınması meselesine 
gelince: 

Bir defa yol yapılmamıştır ki, nasıl bakıma 
alınsın? Evvelâ bir defa yol yapılacak, yol ya
pıldıktan sonra açımı ilân edilecek. Açımı ilân 
edilmiştir ama yol yapılmamıştır. (Bugün ıbu 
yol yapılırsa Zile ile Engara arasındaki yol yüz 
küsur kilometre kısalıyor ve çok istifadeli olu
yor. Ama. ıbu vaziyette yolun senelerce yapılma
sına imkân yoktur. Bu yol yapılmamıştır. Bu 
yoldan bugün hiçbir vasıta geçmiyor. Yolun bir 
kısmına, yâni Çekerek-Alaca arasındaki bir ye
re sel gelmiş ve yolu tahribetmiştir. Hattâ öyle 
taşlar getirmiştir ki, insan bile zor geçiyor. Bu 
yolun bir an evvel yapılmasını rica ederim. Bu 
-suretle Tokat-Zile ile Engara arasındaki yol d» 
100 küsur kilometre kısalmış olacaktır. Bunların 
yerine getirilmesini tekrar Vekil Beyden bilhas
sa rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Sayın Kazova, sözlü soru müessesesini bu 
soru için yanlış kullandılar. Burada tahkikini 
istedikleri husus, yolun Karayolları tarafından 
geçide açık bulundurulması ve onarılması mı
dır? Yoksa, yolun üzerine dökülen kumların ço
rak olduğu, onarımı yapan şube şefinin veya 
mütaahhidin suiistimali hususu mudur bunu an-
lıyamadım. Şimdi, sarih olarak bana tevcih et
tikleri sualde; böyle bir şeyin var olduğunu 
söyleselerdi, durumu tahkik eder ve kendileri
ne arzı cevap ederdim. Sualde bahsedilmiyen 
meselelerin burada ortaya konulması vekili müş
kül vaziyete düşürmek gayesi ise, bu hareket 
doğru değildir. Oyun kurallarına uyalım. Evve
lâ, sarahaten ne istediğimizi soralım. Eğer ken
dilerinden buna göre bir cevap alamazsak, bu 
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takdirde sözlü soruyu sorarken tarizde bulun
makta haklı olabilirler, 

Çekerek - Akdağ yolu hakkında benden sor
dukları suale, Vekâletime bağlı Umum Müdür
lüğün bana verdiği resmî bilgiye göre, 148 bin 
liralık onarım yapılmış olup, yol geçide açık
tır. Ve son mevsimdeki fevkalâde yağışlar se
bebiyle dağlardan, topraklar ve taşlar yuvar
lanmıştır. Bugün Türkiye sathında, önemli yol
larımızın her gün bir kısmı tahribata uğruyor. 
Ama, Allah şahittir ki, bütün teşkilât da var 
kuvveti ile bu tanribatı telâfi etmek için gayret 
sarf etmektedir. Bu bakımdan Sayın Kazova'nm 
dediği doğru. İki kaza arasındaki mesafeyi 100 
küsur kilometre kısaltan bundan daha priyori-
tesi, önceliği yüksek plan Türkiye'de belki 50 -
60 tane yol vardır ama, şu anda hiçbirisine baş
lamak imkânı yoktur. Kendileri niye bu yolu 
Devlet yolu şeklinde yüksek standartlı yapmı
yorsunuz diye sual sorsalar idi, kendilerine o 
şekilde arzı cevabeder, o şekilde mücehhez ola
rak gelebilirdim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlar, ben Sayın Vekil Beyi müşkül mev-
kiye sokmak için, maksatlı olarak bu takriri ver
medim. Ben bu yolun ne zaman yapılacağını, 
ve durumunun ne şekilde olduğunu sordum. Yo
lun durumunu çok iyi biliyorum. Yol biraz ev
vel arz ettiğim durumdadır. Ama, çorak dö
külmüş, taş dökülmüş, belki köprüsü yapılma
mış bir mevzuu evvelâ Vekil Beyin sorup anla
ması lâzımdı. Teşkilâta sormuş, yol açıldı den
miş, teşkilâtı kendisine yanlış bir malûmat ver
miş ise bunda benim kabahatim ne? Benim 
hiçbir maksadım yok. Demek ki, Vekil Bey 
bu işi hakkiyle sormamış, incelememiş. İncele
miş olsaydı, teşkilât da alâkadar olurdu ve bil
diği bir şeyi' de açık açık söylerdi. Demek ki, 
teşkilât, bu işi Vekile kapalı olarak bildirmiş; 
yol açıldı, işliyor şeklinde anlatmış. Yol açılma
mıştır, çoraktır ve eskisinden daha kötüdür. 
Eğer teşkilât Vekili aldattıysa yalan söyledi ise 
bunda benim ne kabahatim var?.. Benim bunda 
her hangi bir maksadım yok. Gayem, bu yolun 
bir an evvel açılması, memlekete en iyi hizmet 
edecek bir hale getirilmesi ve kısalmasıdır. Baş
kaca hiçbir gayem yoktur arkadaşlar. Hürmet
lerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYİNDİRLİK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kazova hiddet buyurmasmlar. Ben kendilerine 
durumu olduğu gibi arz ettim. Sözlü soruların
da bahis buyurdukları il yolunun yapılmasına 
sarf edilen 148 bin lirasında bir suiistimal ya
pılmış ise, bana lütfetsinler bildirsinler. Zaten 
bildirmek de vazifeleridir, kendi vazifele
ridir. Takibetmek, alâkadar olmak da be
nim vazifemdir, onu tetkik edeyim, dedim. 
Şimdi mesele böyle değildir, yol yapıl
mamıştır, t deniyor. Arkadaşlar ben teşki
lâtıma sual sormasını bilirim, eksik sual sor
mam, eksik cevap verenler hakkında da gerekli 
muameleyi yapmasını da bilirim. Onun için ken
dileri müsterih olsunlar, «Vekil teşkilâtından su
al sormasını bilmiyor.» sözünü sureti katiyede 
reddederim. 

Mesele şudur; bu millet bahis ettikleri yola 
her sene bakım ve onarım için 50 - 70 bin lira 
para ayırabiliyor. Bunu 500 bin liraya çıkara
bilir miyiz? Bu meseleyi münakaşa etmek için 
kürsüye getirselerdi, onu da ayrıca teferruatı 
ile konuşur idik. Yolun yüksek standartlı, her 
türlü vasıtanın geçişine her zaman ve her mev
simde müsait olduğunu ben söylemedim ki. Za
ten bu yol iki kaza arasında düşük standartlı 
bir geçit yoludur. Mesele bundan ibarettir. 
50 bin lirayı, 70 bin lirayı, 370 bin liraya çıka
rabilir miyiz, çıkaramaz mıyız meselesi konu
şulabilir, Devlet yolu haline getirilip getirilme
mesi meselesi konuşulabilir. Ama bütün bunlar 
için de ben, bugün Karayolları Genel Müdürlü
ğünün bakım masraflarından ve tahsisatından 
bu yola ayrılması mümkün olanı ile, yapılanı, 
yapılması lâzımgelenin yapıldığını arz ettim: 
Ayrıca bir suiistimal hakkında her hangi bir 
bilgileri varsa lütfetsinler, memnuniyetle kabul 
ederim ve müsebbipleri hakkında takibata ge
çerim, dedim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 

arkadalar, bendenizin; bir memur suiistimal 
yapmış, mütaahhit bilmem şunu yapmıştır çalınış 
veya çalmamıştır diye bir iddiam yok. Bu yol, 
yapılmadı diyorum. İlgili dairenin âmirleri, 
memurları ise bu yolun yapıldığını ilân etmiş
ler. Ben, bir suiistimal yapılmış bunda bir sui
istimal vardır diye hiçbir kimseyi zan altında 
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bırakmak istemiyorum. Eğer böyle bir şey var
sa Vekil tetkik eder, muhakkak bir şey varsa 
bunu meydana çıkarır. İki kaza arası dediler, 
iki kaza arası değil; bu yol dört kaza arasında
dır. Zile, Çekerek, Alaca ve Sungurlu arasında
dır. Ben kimseyi zan altında bırakacak bir sui
istimal yapıldığı iddiasında değilim. Eğer böy
le bir şey varsa Vekil Bey göndersin memurları
nı, her şey meydana çıkar. Ben böyle bir iddia
da bulunmuyorum. Yalnız yolun yapılmasını is
tiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
iSaym Sami öztürk, 37 numaralı sözlü soru

nuzla ilgili olarak burada bulunduğunuza dair 
yazınızı aldım. Suali Başbakana tevcih etmişsi
niz. Başbakan adına cevap verecek kimse bu
lunmadığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

48. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
şaran'm, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme Ku
rumunda vukubulan tecavüz olayına dair Baş
bakandan sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/560) 

BAŞKAN — Sayın Başaran burada. Baş
bakan adına ceva,p verecek Bakan var mı efen
dim? 

ıSAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Ben cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Yaşları küçük ve Devlet himayesine terk ve 

tevdi edilen 'bir kısım çocuklar Çocuk Esirge
me Kurumunda tecavüze uğramışlar. Bu mües
sif hâdise efkârın malı olmuştur. 

Hâdisenin arz ettiği ehemmiyete ve gerçek 
mahiyetinin anlaşılması zaruretine binaen Baş-
ibakan tarafından aşağıdaki sorumun acilen söz-
ılü cevaplandırılmasına" delâletlerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Veli Başaran 

1. Afyon Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk 
edilen bir kısım çocukların menfur bir teca
vüze mâruz kaldıkları; bundan 15 gün evvel 
meydana çıkmış ve umumi efkâra intikal et
miştir. 
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2. Bu hâdisenin gerçek malhiyeti nedir? 

ilgililer ve müsebbipleri hakkında ne gibi iş
lem yapılmıştır. 

3. Kurum idarecilerinin hâdise ile ilgili 
mesuliyet dereceleri nedir? 

BAŞKAN — Başbakan adına buyurun Sağ
lık ve Sıosyal Yardım Bakanı. 

BAŞBAKAN ADINA SAĞLIK VE SOSYAL 
YARDIM BAKANI YUSUF AZlZOĞLU (Di
yarbakır) — Sayın Afyon Milletvekili Veli Ba-
şaran'm Afyon Çocuk Esirgeme Kurumu Yuva
sında vukubulan müessif olay üzerindeki söz
lü sorularına Başbakan adına cevap arz ediyo
rum. 

1; Olay Millî Eğitim Bakanlığı Zat işleri 
Müdür Muavini Nejdet Ünver'in Afyon Çocuk 
Esirgeme Kurumu Yuvasından Kezban ismin
deki kız çocuğunu evlâtlık olarak almak ve ka
nuni formaliteyi ikmal etmeden önce bir defa 
da sıhhi muayene yaptırmak istemesi sebebiy
le ortaya çıkmıştır. Yapılan muayenede kızın 
bakire olmadığı anlaşılmış ve evlâtlık muame
lesinden vazgeçilmiştir. 13 Ocak 1963 Pazar 
günü hâdise Millî Eğitim Müdürü tarafından 
Afyon Valisine bildirilmiştir. 

II. Bu ıhususta yapılan işlem ve alman ted
birler : 

Hâdiseyi öğrenen Vali, ertesi günü umumi 
'bir muayene yaptırıyormuş gibi, Sağlık Müdü
rü, Millî Eğitim Müdürü ve Hastane Baştabi
bini alarak yuvada kimsenin haberi olmadan 
bir muayene yaptırmıştır. 

14 .1 .1963 tarihînde tanzim edilen raporla 
yuvada mevcut 12 kız çocuğundan 9 unun ba
kire 'olmadığı .tesbit ve tevsik edilmiştir. Vali 
hâdiseyi gizli tutmuş ve Ankara'dan Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Başkanını telefonla 
haberdar etmiştir. Vali, hâdiseyi 19 .1 .1963 ta
rihli yazı ile savcılığa intikal ettirmiş ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Tüzüğünün 78 nci mad
desine dayanarak idare Heyetinin işten el çek
tirilmesi için Genel Başkanlığın müsadesini ala
cak, idare Heyetini değiştirmiştir. Müteşebbis 
bir idare heyeti kurmuş, müdür ve öğretmen ve 
müstahdemleri değiştirmiş ve yerine yeni bir 
müdür tâyin etmiştir. 

Hâdisenin gerçek mahiyeti ve kızlara vâki 
tecavüzün zaman ve yerine gelince, ta'bip rapor
larından da anlaşılacağı veçhile tecavüzlerin ve 
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bikr izalesi JıâdiseJ erinin zamanını tesbite im
kân yoktur. 

Bakanlığımız müfettişi tarafından yapılan 
tahkikat sonunda hâdiseden üçünün Afyon Yu
vasında vukubulduğu, çocuklara ait ifade zap
tından anlaşılmaktadır. Diğer ikisinin Keçiören 
Çocuk Yuvasında, birisinin Balıkesir Çocuk 
Yuvasında, birinin de Çay Kazasında bir ilk
okul öğrencisi tarafından tecavüze uğradığı 
diğer ikisinin de kimse tarafından tecavüze 
uğramadıkları ve kendi eleriyle bu işi yaptık
ları anlaşılmıştır. 

13. 'Hâdiseye Cumhuriyet Savcılığı el koy
muştur. Bugüne kadar tevkif edilen olmamış
tır. Henüz tahkikat ikmal edilemediği için ve 
gizli cereyan etmekte olduğundan personelin bu 
'hâdisedeki sorumluluk derecesi üzerinde son 
sözü söylemek ve daha fazla açıklama yapmak 
imkânı mevcut değil. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Başaran. 
VELÎ (BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; Sayın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının vermiş ol
duğu cevaba teşekkür ederim. Fakat iş bu ka
dar bir cevapla bitmiyor. Bir cemiyet içinde 
vukubulan bu hâdise Afyon'u ne kadar üzmüş 
iıse, Türk umumi efkârını da bu kadar çok üz
müştür. Yalnız Afyon Çocuk Esirgeme Kuru
mundaki idarecileri işten çektirmekle bu tah
kikat selâmetle yürümez. Bakanın da söylediği 
gibi, bu iış Afyon'da olmamıştır. Afyon'a dı
şardan' gelen çocuklar arasında vukubulmuş-
tttr. 

Ben sözlü sorumu burada geniş olarak izah 
yoluna gitmiyeceğim. Hükümetten bilhassa rica 
ediyorum; bugünkü tuıtum, bugünkü vaziyet 
devam ettiği müddetçe bundan daha çok feci 
hâdiseler olabilir. Çünkü »çok küçük yaştaki 
kızlar, yaşları büyük olan erkek çocukların ara
sına bırakıldığı müddetçe ilerde bu gibi hâdise
ler de meydana gelebilir. Çocuk Esirgeme Ku
rumunun mevcut kanunları buna cevaz verme
mektedir. Fakat mevcut idareciler bu kanunun 
hükümlerine rağmen yaş durumunu tahdidetmi-
yerek, bütün çocukları bir arada tutmakla bu
gün meydana gelen bu hâdiselerin yarın da 
meydana gelebileceğini akıllarına getirmelidir
ler. Gerek tahkikat ve gerekse raporlarda bu 
kızların, «Temiz çıkmıştır.» diye gösterilmeleri
ni, (Bunu bana gelen raporlardan anlıyorum), 
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bu kızların istikballeri bakımından ümit verici 
olarak görmekteyim. Fakat gerek Genel Mer
kezin tutumu ve gerekse tahkikat sırasında, 
esas müsebbip Genel Merkez olduğuna göre, 
bunların.da tahkikat sırasında işten el çektiril-
miyerek bizzat tahkikatı onlara vermeleri hâ
diseyi tam mânasiyle meydana çıkarmamakta
dır. Bir hâdisenin meydana çıkarılması için, 
tahkikatın derinliğine ve genişliğine olması lâ
zımdır. Esas tahkikatın yapılması ve bu tahki
katı yürütecek insanların iş başından uzaklaş
tırılarak cemiyetin bu yarasının meydana çıka
rılması; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ee? 
Adalet Bakanlığının, Cemiyetler Kanununa gö
re de İçişleri Bakanlığının vazifesidir. Maale
sef, bugüne kadar hiçbir vazife yapılmadığı ka
naatindeyim. 

Bendeniz de Saym Yusuf Azizoğlu'nun dedi
ği gibi bu hâdisenin aşağı - yukarı 25 - 30 gün 
üzerinde durdum ve efkârı umumiyeye açıkla
madım. Bir milletvekili olarak defalarca genel 
merkeze, genel başkana «Afyon'daki hâdise üze
rinde durun ve bunun müsebbiplerini meydana 
çıkarın» dediğim halde gene de genel merkez bu 
hâdisenin üzerine ehemmiyetle eğilmedi. Ondan 
sonra sözlü soruyu vermek mecburiyetinde kal
dım. Fakat görüyorum ki, sözlü sorum yine ara
nan çareyi vermemektedir. Ben Hükümetten ri
ca ediyorum, bu çocuk .yuvalan bugünkü şek
liyle kalırsa, bugünkü halde kalırsa, yarın da bu 
hadiselerden daha da kötü hâdiseler meydana 
gelebilir ve, bu yuvalara emanet ettiğimiz körpe 
yavrular birtakım biçare insanlar tarafından 
kötü âkibetlere sürüklenir. Yuvanın Afyon'daki 
durumu da bu haldedir. 

Yalnız, Afyon'daki Çocuk Esirgeme Kurumu 
idarecilerinin işten el çektirilmesiyle dâva bit
mez. Sözlü soruma taallûk eden hususların hep-ı 
sini burada açıklamıyacağını; tahkikatın netice
sini bekliyeceğim. Yalnız, Hükümetten bu işin 
üzerine tam mânasiyle eğilmesini rica ederim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu. 
BAŞBAKAN ADINA SAĞLIK VE SOSYAL 

YARDIM BAKANI YUSUF AZÎZOĞLU (Di
yarbakır) — Muhterem arkadaşlar, Veli Başa
ran arkadaşımızın meseleye önem verilmemiştir 
demesini haklı bulmaya imkân yoktur. Meseleye 
ilk defa vilâyet el koymuş, bilâhara Çocuk Esir
geme Kurumu kendi yönünden tahkikat yapmış, 
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Sağlık Bakanlığı müfettiş göndermiş, idarî mü
dahale yapılmış, bütün idareciler tabibinden ha
demesine kadar toptan değiştirilmiş- ve mesele 
yegâne salahiyetli merci olan Adliyeye bütün 
evraklariyle, zabıtlariyle tevdi edilmiştir. Bu
nun dışında her hangi bir idari muameleye git
mek mümkün olmadığını takdir buyuracaklarını 
ümidederim. Ancak bu çeşit yuvaların umumi 
idaresi konusundaki temennilerini hürmetle kar
şılıyorum. Hakikaten bu, son derece müessif hâ
dise bu çeşit müesseselerin idaresinde bizim için 
alınması icabeden birtakım tedbirlerin, idarede 
birtakım yeni tatbikatın lüzumlu olduğunu gös
termiştir. Bu tecrübenin bize gösterdiği yolda, 
bu çeşit müesseselerin idaresinde' yeni bir gö
rüşle daha müteyakkız olacağımızı ve alınması 
lâzımgelen tedbirler yolunda bulunacağımızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başaran. 
VELÎ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlar; hâdise tek 
yönlü değil; çok geniş ve hakikaten de • genel 
merkezin bütün teşkilâtını alâkadar eden bir me
seledir. Sağlık Vekâleti eksik olmasın; sonra İç
işleri Bakanlığı, Adliye meseleye gerekli önemi 
verdiler, en geniş mânada tahkikat yaptırıldı. 

Fakat, esas çocukları korumaya ve onları 
muhafaza etmeye memur genel merkez idarecile
rinin himayesinde tahkik edilmiştir, tam mâna-
siyle tahkikat yapılmamıştır. Ben bunu demek 
istiyorum. Bakanlığı hiçbir zaman ilzam etmiyo
rum. Benim ricanı; Bakanlık bu işi basit tutma
sın. Hakikaten bu husus cemiyet için bir yaradır. 
İlerde böyle bir hâdiseye meydan verilmesin. Ge
nel merkezin tutumu böyle olduğu müddetçe bu 
gibi hâdiseler tekerrür eder. 

BAŞKAN — Soru Sağlık ve Sosyal bardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu tarafından Başbakan 
adına cevaplandırılmıştır. 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler hak
kında ve ne miktar üzerinden haksız iktisap dâ
vası açıldığına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/562) 

BAŞKAN ~~ Afyon Milletvekili Şevki Güler 
buradalar mı1? 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

29 . 6 . 1963 0 : 1 
I 50.. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne' suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Reşat özarda 
buradalar. Dışişleri ve İçişleri Bakanları burada 
bulunmadıkları için gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler,inl Afyon Karahisar Hazine Avukatlığına 
kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde siyasi bir te
sir olup olmadığına dair, Başbakandan, sözlü so
rusu (6/565) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Şevki Güler 
yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 

/ soru gününe kalmıştır. 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı içe
risinde kimlerin hangi Ölçülere göre atandığına 
dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN - - Afyon Milletvekili. Şevki Güler 
bulunmadıkları için bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek soru gününe kalmıştır. 

53. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun mu
addel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispatı 
hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya yeni 

• esaslara bağlanması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Mustafa Kemal Çilesiz arkada
şımız buradalar, Başbakan veya Başbakan adına 
kimse bulunmadığı için gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

54. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'm, 
Sason İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandarma 
Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri tarafın
dan dövüldükleri hakkındaki neşriyatın vâridolup 
olmadığına dair İçişleri ve Adalet Bakanların
dan sözlü sorusu (6/568) 

BAŞKAN — Cevdet Aydın arkadaşımız bu
radalar mı? (Yok, sesleri) İkinci defa bulunma
dıkları için soruları düşmüştür. 

55. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği-

| tim mitinginv katılan binlerce öğretmenin Bakan-

— m-* 



M. Meclisi B : 86 
lık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/569) 

BAŞKAN — Sıddık Aydar arkadaşımız bu
radalar mı? (Yok, sesleri) İkinci defa bulunma
dıkları için soruları düşmüştür. 

56. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti veya 
yıpranma zammı verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

BAŞKAN — Reşat özarda arkadaşımız bu
radalar, İçişleri Bakanı burada bulunmadıkları 
için gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

57. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan kaçı
nın 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 söz
lü sorusu (6/572) 

BAŞKAN — Mustafa Şükrü Koç arkadaşı
nı iz vazifelidirler. 

58. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Siirt 
ilinİ7i Batman ilçesine bağlı Şikeftan köyü nü
fusuna ve sakinlerinin mesken olarak mağaralar
da yaşadıklarının doğru olup olmadığına dair 
İmar ve İskân- Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

BAŞKAN — Süreyya öner?.. Buradalar. 
İmar ve İskân Bakanı?. Yoklar. Gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

59. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in^ Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolunun, 
Karayollarınca kış mücadelesine tabi tutulan 
yollar arasına alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı ll-
yas Seçkin'in sözlü cevabı (6/574) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bayındır
lık Bakanı burada, Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına tavassutlarınızı arz ve istirham ederim. 

19 . 3 . 1963 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Keskin 
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1. Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yo

lunun Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına ithali düşünülmekte midir? 

2. Kastamonu - Cide arasındaki yol için 
1963 yılı bütçesinden ayrılan tahsisat miktarı 
nedir? Bu tahsisattan ne miktarı Azdavay ile 
Cide arasındaki yolun onarım ve bakımı için 
kullanılacaktır? 

3. Amasra'dan başlayıp Kurucaşile - Cide 
üzerinden İnebolu'ya kadar uzaması bütün o 
bölge halkı tarafından hayati ehemmiyette te
lâkki olunan sahil yolu, bugünkü kifayetsiz 
tempo ile çalışmaya devam edildiği takdirde 
hangi tarihte bitecektir? Bu yolun ehemmiyeti
ne binaen bir an önce açılmasını teminen Cide 
kazasından ikinci bir ekibin işe başlatılması hu
susunda Bakanlıkça ne düşünülmektedir ve 
alınmış bir tedbir mevcut mudur? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Sayın Başkan, pek muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Sabri Keskin'in sorularına 
sırasiyle arzı cevab ediyorum : 

1. 148 Km. uzunluğunda bulunan Kasta
monu - Cide yolunun, geometrik standartları 
düşük, yol genişliğinin az olmasından, kar mü
cadelesine ithali ile kışın açık tutulmasına im
kân görülememektedir. 

2. Arazi şartları dolayısiyle, büyük yatı
rım ve makina parkına lüzum gösteren Kasta
monu - Azdavay - Cide yolunun, 1963 yılında 
projeli onarımı için bir tahsisat ayrılamamıştır. 

Normal bakım suretiyle geçit teminine ça
lışılacak bu yolun bakım masraflarını karşıla
mak üzere 212 478,46 T. L. ödenek ayrılmıştır. 

Cide - Kastamonu yolu, Amasra - Kuruca
şile • İnebolu yolunun ikmalinden sonra ele alı
nabilecektir. 

3. Amasra'dan başlayıp Kurucaşile - Cide 
üzerinden İnebolu'ya uzanan yolun Amasra -
Kurucaşile kesimi için 1963 programında 
1 100 000 T. L. ayrılmış, makina parkı geçen 
seneye nazaran iki misline çıkarılması karara 
bağlanmış olup, bu yıl sonunda yolun toprak 
tesviyesi ve sanat yapıları tamamlanmış olacak, 
1964 yılı çalışmaları ile de stabilize ve üst yapı 
malzemesi serilecektir. 

Kurucaşile- Cide arası geçit yolunan tama
mı, 5 yıllık program gereğince, 1965 yılı sonu
na kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

N — 275 — 
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Arazi şartlarının ağırlığı, bütçe, makina ve I 

personel yetersizliği sebepleriyle yolun inşaası-
na iki taraftan devama imkân görülememekte
dir. 

1966 yılında inşasına başlanacak olan Cide -
İnebolu geçit yolu 1967 yılı sonunda tamamlana
caktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Keskin. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, pek muhterem arkadaşlarım, Sayın Ba
yındırlık Vekili tarafından sözlü soruma veri
len cevaplar dolayısiyle kendilerine teşekkür 
etmek isterdim. Ancak, verilen izahat hakika- | 
ten bizleri tatmin etmekten çok uzak oldu. Ev
velâ, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yo
lunun güzergâhının yüksek dağlardan geçme
sini, yolun geometrik durumu itibariyle kış 
mücadelesine tâbi tutulmasının imkânsızlığım, 
belki bendeniz de kabul edebilirdim. Ancak, 
Cide kazamızın hususi bir ehemmiyetini, hayati 
bir ehemmiyetini göz önünde tutmamız lâzım
dır. Cide kazamız Karadeniz sahilinde kendisi
ne bağlı bulunan köyleriyle birlikte 40 bin nü
fusu barındıran bir bölgemizdir. Kendilerinin 
de ifade ettikleri gibi dâhilde Kastamonu'ya 
Cide'mizi bağlıyan yol, yılın 6 ayı tamamiyle 
karla kaplı bulunduğu gibi, yaz aylarında dahi i 
otobüs veya kamyonların seyredemiyeceği ka
dar bozuk ve hiçbir onarım yapılmaz halde bu
lunan bir yoldur. , 

Gene Sayın Vekil Beyin izahatından muhte
rem arkadaşlarım öğrenmişlerdir ki, Cide kaza
mızı sahilden de başka bir ilçemize, veyahut da 
civarı Zonguldak ilçelerine bağlıyan bir yoldan 
mahrum bulunmaktayız, Şu duruma göre Ci
de'miz Karadenizin müsaidolmadığı kış ayla
rı devresinde tamamen kendi kaderi ile başba-
şa bırakılmış, bütün ımedeni âlemden her tür
lü irtibat ve alâkası kesilmiş bir vfaziyette bu
lunmaktadır. 

Bendeniz sual takririmin ikinci maddesinde 
bilhassa bakım için ayrılan tahsisatın ne mik
tarının Cide - Azdavay arasındaki yolun bakım 
ve onarımı için kullanılacağını Vekil Beyden 
hassaten sormuştum. Verdiklleri izahata »göre, 
Kastamonu ile Öide arasındaki 148 kilometre
lik yolun bakımı için, bakım yoktur, yalnız, 
bakımı için dediler, 212 000 liralık bir ödenek 
ayrılmıştır. (Muhterem arkadaşlarım, esas bu 
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noktaya temas etmek istiyorum. Çünkü bugü
ne toadarki tatbikatta, ayrılan bu paralar tama
men, yolun Kastamonu - Azdavay kazamız ara
sındaki 70 Km.lik kısmına sarf edilmekte, esa
sen bizim geçit yolu olarak açık tutulmasına. 
çalıştığımız, yegâne münakale yolu 'olarak Cide 
için hayati ehemmiyetini bulgun muhafaza et
mekte bulunan diğer kısma sarf edilmemekte
dir. Benim, bilhassa Sayın Bakandan istirha
mım, Cide ile Azdavay arasındaki kısma ayrıla
cak miktarın tefrik edilip, bu kısma bu para
nın sarfının temin edilmesi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, sahil yolu üzerinde 
Sayın (Bakanın verdikleri iziahat hakikaten biz
leri derin derin düşündürmektedir. Arz ettim y 
biz öyl'e zannediyorduk ki, Karayolları tarafın
dan verilen izahata göre en geç 1964 senesinde 
Amasra'dan başlayıp Kurucaşile üzerinden Ci
de istikametinde gelmekte olan yol Oida'ye-
ulaşmış olsun. Biz bu ümit içinde idik. Fakat 
Bakanın izahatından anlaşılmaktadır ki, bu 
1964 yılı içinde tahakkuk etmiyecektir; hattâ 
belki de 1963 veya 1964 yılları içinde Kuruca
şile'ye dahi yolun geleceği şüphelidir. 1965 yı
lında ancak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın sonlarına doğru Cide'ye bu yolun ulaşabile
ceğini ifade buyurdular. Bu tempo ile çalışıl
dığı takdirde dahi sarp araziden geçen Cide -
İnebolu kısmındaki yolun 1966 yılında ikmal 
edileceğini ifade ettiler ki, bendeniz bunu kav-
rıyamadım. Çünkü Kurucaşile'den Cide'ye ge
len yol 3 - 4 yılda bitirileımezken daha sarp bir 
araziden geçen, daha büyük imkânsızlıklarla 
karşıkarşıya kalması muhtemel bulunan Cide -
înebo'lu arası bir yıl içinde nasıl bitirilecektir? 
'Bunu ben bir türlü idrak edemedim. Bu husu
sun da ayrıca cevaplandırılmasını Sayın Bayın
dırlık Vekilimizden istirham etmekteyim, efen
dim. Teşekkür ederim. ' 

tBAŞHAN — .Sayın Bakan. 
(BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Sabri Keskin arkadaşımın haklı olduğu ta
raf ışu; Kastamonu - Azdavay - Cide arasında
ki 148 Km.lik yol için 1963 yılında tefrik edil
diğini arz ettiğim 212 000 liradan bahsettiler. 
Mühim bir kısmı Kastam'onu - Azdavay arasın
daki kısma sarf edilir, öbür tarafa pek bir şey 
kalmaz; onun için bakımsız kalır. Yüksek dağ
lardan geçtiği için asıl sıkıntı ordadır, dediler. 

A 
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Haklıdırlar. Bu vaziyete derhal müdahale ede
rim. Ayrılan bu paranın 148 kilometrelik yola 
mütesaviyen ve en bozuk yerlerine daha çok 
sarf edilmesi hususunu temin ederim. 

Şunu arz edeyim ki, sayın arkadaşım Sabri 
Keskin, IBakana teşekkür etmek isterdim ama 
edemedim, diyor. Ben de her halde teşekkür al
mak isterdim ama imkânlarım mahduttur. Bol 
bol vaid edecek durumum yoktur. Onun için 
sayın arkadaşım benim imkânlarımın mahdut 
olduğunu bilirler. Ben de kendilerine vaziyeti 
olduğu gibi arz ederim. Her halde müşterek 
noktada birleşiriz. 

•Bu birinci meseleyi arz ettikten sonra sahül 
yolu meselesine geliyorum; teknisyenler iki ta
raftan çalışma imkânsızlığından bahsediyorlar. 
(Bu mümkün değildir, diyorlar; hem personel ve 
raaHna parkı müsait değİldür, hem de teşkilât 
ona gtöre organize edilmemiştir. 

(Muhterem arkadaşlar, eğer biz uygulamaya 
başladığımız plânda gösterilen sarfiyatı yapar 
fizikî yatırım haline -tahsisatları 'getirebilirsek 
bu programda yazılan hizmetler görülür. 

'Şimd'i, 1963 yılında bu sahil yolu İçin 
1 100 000 liralık bir tahsisat ayrılmıştır, şan
tiye çalışıyor, 1964 yılı sonunda stabilizesi se
rilmiş olacaktır, 1965 yılı sonunda, teknisyen
lerin verdikleri bilgiye göre, tamamlanacaktır. 
^imdi, buna inanmamak için, daha plânın 1 nci 
yılının 3 nıcü ayında bir se'bep görmüyorum. Bu 
yol, 1965 yılı sonunda mutlaka ikmal edilecek
t i r . 

İnebolu - Cide arasındaki geçit yolu hakkın
daki buyurdukları suallerine arzı cevap etmiş
tim. 1966 yılında başlayıp 1967 yılı sonunda bi
tecektir. Bana teknisyenlerin verdikleri, iş 
programı gereğince yapılması mümkün olan 
budur. 

Şimdi, mühim olan, Cide - İnebolu arasında
ki ıgeçit işin slon kısmıdır. Öbür sahil yolu ta
mamlandıktan sonra yapılmış olan yatırımların 
bir an evvel istifadeli hale getirilmesi, bu ge-
«çit yolunun ikmal edilmesine bağlıdır. Binaen
aleyh, 'bahsettikleri iki senelik iş programı için
de, öyle zannediyorum, tou işi 2 senede yapıla
cak şekilde programlaştırmışlardır. İnşallah 
dedikleri tarihlerde olur. Kurueaşile'nin kara
dan Anadolu'ya bağlantısı yoktur. İnşallah bu 
•çalışma temposu ile 2-3 sene içerisinde hu yo-

29 . 5 . 1963 0 : 1 
lu ikmal etmek, Türk teknisyenlerine nasib-
olur. 

Hürmetle arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Gürer i Yok. İki defa 
bulunmadıkları için soruları düştü. 

61. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, Umu
mi hayata müessir âfetler dolay isiyle alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkındaki Ka
nun gereğince evvelce başlanılmış olan inşaatın 
devamı için ne düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/576) 

BAŞKAN — Sayın öztürk burada. İmar ve 
İskân Bakanı yok. Bakan bulunmadığı için 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

62. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırları dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikametinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
burada. İçişleri ve İmar Bakanı olmadığı için, ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

63. — 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 — Sayın Güven, izinli. Gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

64. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
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 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu

suf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/582) 
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BAŞKAN — Sayın Vahyi özarar burada. 

Sağlık Bakanı burada. imar ve iskân Bakanı 
yok. İkisinin birden mi cevaplandırmasını is
tersiniz, Sayın özarar? Sağlık Bakanının cevabı 
kâfi mi? 

VAHYİ ÖZARAR (istanbul) — Sağlık Ba
kanı lütfetsinler, efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın imar ve iskân Bakan

lığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı 
arz ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul Milletvekili 

Vahyi özarar 

1. istanbul'da Sağmalcılar köyünde her se
ne mütaaddit tifo vakaları görülmekte son ay
larda Sağlık Bakanlığının aldığı bütün tedbir
lere rağmen vaka adedi her gün artmaktadır. 

Hastalığın sirayetine, içme suyu olarak kul
lanılan vakıf sulariyle halkın mühim bir kısmı
nın kullandığı mülevves kuyu sularının sebep 
olduğu alâkalılarca tesbit edilmiştir. 

Kısmen bir gecekondu mıntakası olan otuz 
bini mütecaviz bu köyde su mevzuunun süratle 
halli için imar ve iskân Bakanlığı ne düşünmek
tedir? 

2. Keza 130 000 i mütecaviz nüfuslu bir ge
cekondu mıntakası olan Taşlıtarla ismi ile mâ
ruf (Göztepe) nahiyesinde halen (27) çeşme 
mevcuttur. Halkın mühim bir kısmı lâğımların 
karıştığı mülevves kuyu sularını kullanmakta
dır. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı bir tifo 
salgınını önlemek için umumi aşı tatbikatında 
âzami1 gayret sarf etmekte ise de bu mmtakada 
da tifo vakalarının artacağı muhakkaktır. 

imar ve iskân Bakanlığı istanbul'un en ke
sif bir gecekondu mıntakası olan bu semtte su 
mevzuunu hal için bu sene istanbul Belediyesi
ne bir yardım yapacak mıdır? 

Sağlık Bakanlığı yukarda arz ettiğim iki 
yerde birer sağlık merkezi açılmasına lüzum 
görmekte midir? Ve bu yolda bir teşebbüs var 
mıdır ? 

BAŞKAN — Sağlık, Sosyal ve Yardım Ba
kanı. Sayın Azizoğlu. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZlZOÖLU (Diyarbakır) — Muhterem 
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arkadaşlar. Sayın istanbul Milletvekili Vahyi 
özarar 'm Sağmalcılar köyündeki tifo salgını 
ile burada bir Sağlık Merkezi açılıp açılmıyaca-
ğıtıa dair sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Sağnıalcılar'da bu sene başında zuhur eden 
tifo vakaları karşısında Bakanlığımızın yerinde 
yaptırdığı inceleme sonunda buradaki epidemi
nin başlıca sebebinin televvüs etmiş sulardan ile
ri geldiği tesbit edilmiştir. Vakayı mütaakıp 
imar ve iskân Bakanlığı nezdinde girişilen teşeb
büs ile suların yerinde incelenmesi için Bakanlı
ğımız île birlikte bir karma heyet kurulmuş ve 
yerine gönderilmiştir. Heyet yer altı ve yer üstü 
sularından faydalanmak imkânlarını araştır
maktadır. Burada artezyen kuyuları açtırılması 
konusunda da Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü ile muhabere ve irtibat halinde bulunmakta
yız. 

Bunun dışında Bakanlığımız, Taşlıtarla, Sağ
malcılar ve Gültepe bölgelerinde toplu aşı faali
yetine girişmiş ve diğer önleyici tedbirleri de al
mış bulunmaktadır. 

Taşlıtarla'da inşa halindeki Sağlık Merkezi 
binası ikmal edilmek üzeredir, ikmali mütaakıp-
burada bir sağlık merkezi açılması Bakanlığı
mızca mukarrerdir. 

Sağnıalcılar'da kiralık bina aranmaktadır. 
Burada da bir muayene ve tedavi evi açılması 
gün meselesidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özarar. 

VAHYİ ÖZARAR (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bakana, sağlık konusu ile il
gili sualime cevap lütfettiklerinden dolayı te
şekkür ederim. 

istanbul'un pek yakınında bulunan Taşlıtar
la ve Sağmalcılar köyü geçimleri vasatın altında 
olan fakir bir bölgedir. Burada sâri hastalık he
men hemen yaygın bulunmaktadır. Bunun sebe
bini Sayın Bakan izah ettiler. Su mevzuunda 
maalesef Sayın imar ve iskân Bakanı burada bu
lunmadıkları için, yapılmış olan teşebbüslerden 
bir cevap alamadım. Yalnız, Sağlık Bakanının 
bölgelere birer sağlık merkezi açması teşebbü
sünden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Hiç-
olmazsa burada barınan, hayatlarını da büyük 
mahrumiyet içinde geçirmekte bulunan vatan
daşlar, sağlık yönünden Devletin yakın alâkası-
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na mazhar olmuş olurlar. Takririme, imar ve 
iskân Bakanının da cevap lütfetmeleri için Sa
yın Riyasetten müsaadelerini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakanından vâ
ki olan soruları cevaplandırılmak üzere soru 
gündemde mahfuz tutulacaktır. 

65. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar, imar ve 
iskân Bakanı bulunmadığı için gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ovanın 
sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv buradalar. 
Bayındırlık Bakanı bulunmadığı için gelecek so
ru gününe bırakıldı. 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap verme
diği konusunda bir talep yapılıp yapılmadığına 
ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup olma
dığına dair, İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/585) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar, imar ve 
iskân Bakanı bulunmadığı için gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

68. — Eskişehir Milletvekili Gelâlettin 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 Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

BAŞKAN — Sayın Celâlettin Üzer yoklar. 
iki defa bulunmadığı için, soruları düştü. 

69. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman bölge
sinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin temini 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Tarım Ba
kanı bulunmadığı için, gelecek soru gününe bıra
kıldı. 
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70. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıslahı 
veya yeniden inşası hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/589) 

BAŞKAN — Soru Sahibi burada. Adalet Ba
kanı bulunmadığı için gelecek soru gününe bıra
kıldı. ' 

71. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesİ7ideki göçmen evle
rinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığına ve 
halen bu evlerde oturanlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. iki defa bulun
madıkları için soruları düştü. 

72. >— 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
larına dair, {Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

BAŞKAN — Sayın Akay, burada. Millî 
Eğitim Bakanı olmadığı için gelecek soru ıgü-
nüne bırakıldı. 

73. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan 
ve sonradan köy haline getirilen Abana'nın, ye
niden ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından (sözilü so
rusu. (6/593) 

BAŞKAN — Sayın Ali Ozdikmenli, yok. 
Birdefaya mahsus olmak üzere gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

74. — Kastamonu [MilleitvekiU Ali öz&İk-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret *ve Tarım Bakanlarından {söz
lü sorusu. (6/594) 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli, yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

75. — Aydın Milletvekili Reşat özardla'nın, 
CENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksaa%yle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara Yarasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme-
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mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) ' 

BAŞKAN — Sayın Reşaıt Ozanda, «burada. 
Ulaştırma Balkanı lbulunım<adığı için gelecek so
ru gününe bırakıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Arıkaıı, izinli olduğu. 
için gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

77. — Erzinoan Milletvekili Zeynel) Gündoğ-
du'nım, 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 we İmar \ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/597) 

' BAŞKAN —• Sayın Gründoğan, yok-. İki 
defa bulunmadıkları için soruları 'düşmüştür. 

78. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları 'tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine 1 dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

' BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çile
siz burada. Ulaştırma Bakanı bulunmadığı 
için gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

79. — Kastamonu > Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe, haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülm,ediğine dair İçişleri J?ıa-
kanından sözlü sorusu (6/599) , 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin burada
lar. İçişleri Bakanı bulunmadığı için sözlü so
ruları gelecek soru gününe ıbırakildı. 

80. — Edirne Milletvekili Fahir •Gvrittioğlu'-
nun, Edime ilinde kurutulan arazi miktarına 
ve bu arazilerin ne suretle 'dağıtılacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/600) 

'BAŞKAN — 'Faftıir Girltlioğlu yoklar. İki 
defa bulunmadığı1 için soruları düştü. 

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

BAŞKAN — Sayın Akça buradaflJaır. Tanım 
ve Ticaret Baikainilan bulunmadığı için geletoek 
«oru gününe bırakıldı. 

82. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
İkinci Koalisyon Hükümetinim 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) 

BAŞKAN — iSaym Türikay yoklar. İki de
fa bul un'maidığı' içim sorultoı düştü. 

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

BAŞKAN — Sayın ilhama Ertem burad'a-
Jaı*. Bakamlaı bulunmadığı için gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

8i. — Diyarbakır Milletvekili Rpcai İsken-
deroğlû'nun, krom madeninin istihsal ve ihra
catı hakkında ne düşünüldüğüne 'dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/604) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. İki defa bu
lunmadıkları için soruları düştü. 

85. •— 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) 

BALKAN — Soru sahibi 'burada. Bakan 
bulunmadığı için gelecek soru gününe bıra
kıldı. J l 

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

BAŞKAN — Soru sahibi burada. . Baikan 
bulunmadığı için gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

87. — Eskişehir 3iületveMU Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
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öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

BAŞKAN — Sora sahibi burada. Bakan 
bulunmadığı için gelecek sora gününe bırakıl
d ı 

88. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı olarak 
alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/608) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, burada. Ba
yındırlık Bakanı yok. Gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

89. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletlerinin 
çiftçilere ucuz satılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/609) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, burada. Ta
rım Bakanı yok. Bakan bulunmadığı için gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

90. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından ithal 
ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç veril
mesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/610) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, burada. Ta
rım Bakanı yok. Bakan olmadığı için gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/611) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, burada. Bayın
dırlık Bakanı yok. Bakan bulunmadığı için ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da sivrisinekle mücadele konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

BAŞKAN — Saym Ataöv, burada. Sağlık 
Bakanı burada. Soruyu okutuyorum : 
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15 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın iSağlık Baka

nınca sözlü olarak ceevaplandırılmasmın temi
nini saygı ile arz ederim. 

Antalya {Milletvekili 
îhsan Ataöv 

1. Antalya'da son yıllarda önlenemiyen 
sivrisinek salgını görülmektedir. Sivrisinekle 
netice alıcı iıe gibi mücadele yapılmakladır. 

2. Kasaba içi mücadelelerinin belediyeye 
devri iyi sonuç vermiş midir? 

3. Eski yıllarda tamamiyle bertaraf edilen 
sivrisineklerin vatandaşa verdiği zararları tek
rar ortadan kaldırmlak için ne düşünüyorsunuz? 

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

YUISUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Antalya 
IMiTletvekili Saym İbisan AtaJöv'ün suallerine 
cevaplarımı madde madde arz ediyorum : 

iSoru 1. Antalya'da son yıllarda önlenemi
yen sivrisinek salgını 'giörülme'kiedir. Sivrisi
nekle netice alıcı ne gibi mücadele yapılmak
tadır? 

Cevap 1. Antalya'da son yıllarda sivrisi
neklerin fazlaca görünmesinin sebepleri şunlar
dır -: 

a) (Bilhassa şehir ve k'asıabalarda görülen 
küleks cinsi sivrisineklerin ensektisit maddele
re karşı mulkavemet kazanmış olmaları, 

b) Mütemadiyen büyüyen ve genişliyen 
şehrin sıhhi şartlarının bu büyümeye paralel 
olarak gelişjtirilememesi, 

c) Antalya Çeltik Komisyonunun şehrin 
yakınlarına kadar çeltik ekimine izin vermesi, 

d) Antalya ikliminin sivrisinek üremesine 
çok müsait oluşu. 

7402 sayılı Kanunun 12 nci maddesi şehir ve 
kasabalarda sivrisinekleri önleyici tedbirleri al
makla belediyeleri vazifeli kılmıştır. Ancak, 
Bakanlığımıza bağlı olan teşekküllerden Sıtma 
Eradikasyonu Başkanlığı ve Sağlık Müdürlü
ğü de bu mevzuda belediyeye teknik bilgi, per
sonel ve teçhizat yardımları yapmaktadırlar. 

iSoru 2. Kasaba içi mücadelelerinin bele
diyeye devri iyi sonuç vermiş midir? 

Cevap 2. Kasaba içi sivrisinek mücadele
sinin belediyelere devrinin bugün için iyi so
nuç verdiği söylenemez. Ancak, kanun hükmü-
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nü yerine getirmek de zaruridir. Belediyeler ge
liştikçe, mevzua lâyık olduğu ehemmiyeti vere
cekler ve bilhassa halkı bu mevzuda eğiterek 
onların da yardımlarını sağlamak suretiyle da
ha iyi neticeler sağlıyacaklardır. 

'Bir plân ve program çerçevesinde çalışan 
sıtma eradiyasyonu kampanyasında şehir ve 
kasabalarda yetişen ve sıtma intikalinde rolü 
olmıyan sivrisineklerle mücadeleye yer veril
memiştir. Bu sebeple bu teşkilâtn bu maksat 
için alınmış bütçesi ve personeli de yoktur. Sa
dece elindeki teçhizattan ayırabildiğü kadar 
şehir ve kasaba belediyelerine yardım etmeye 
çalışmaktadır. 

Soru 3. Eski yıllarda tamamiyle bertaraf 
edilen sivrisineklerin vatandaşa verdiği zarar
ları ortadan kaldırmak için ne .düşünüyorsu
nuz ? 

Cevap 3. Ensektisit maddelerin yeni kulla
nılmaya- başladığı yıllarda bilûmum haşerelerin 
bu gibi maddelere karşı hasısas olmaları yüzün
den hakikaten iyi neticeler alınmıştır. Aradan 
zamlan. geçtikçe ensektMtlere karşı bütün haşe
relerde olduğu ıgibi sivrisineklerde de mukave
met teşekkül etti. Bu sebeple artık sadece en
sektisit kullanmak «suretiyle sivrisineklerle mü
cadele im'kânı kalmamıştır. Bu meseleyi hallet
menin yegâne çaresi bilhassa çevre sağlığı şart
larını düzeltmek, halkı, halk sağlık eğitimi ile 
aydınlatmaktır. Bakanlığımız bu mevzularda I 
ıgerekli tedbirlerini almıştır ve verimli netice
ler alacağını ummaktadır. .Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — ıSaym Baş
kan, muhterem, arkadaşlarını; Antalya, Akde
niz iklimine sahip bir beldedir. (Biliyorlsunuz 
ki, Akdenizin etrafı, Antalya gibi tarihî ve tu
ristik değeri olan birçok kıymetli memleketle
ri sinesinde taşır. Bugün, İtalya'da Roma şeh
rinin ımahallelerinde çeltik ekimi yapılmakta
dır. Fakat, orada sivrisinek görülmez. Fakat, 
her nedense kış aylarında bile Antalya'da va
tandaş cibinliğin içine girmek mecburiyetinde
dir. Vatandaşın huzuru yoktur. Sayın Bakanın 
gayet realist olarak vermiş oldukları bilgilere 
teşekkür ederim. Hakikaten çok doğru ifade 
ettiler. Yalnız, ben, çeltik komisyonlarının çel
tiği şehrin yakınlarında ekmiş olmalarını, siv
risineği çoğaltan bir sebebolarak kabul etmi-
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yorum. Çeltik Kanununa göre 'çeltik ekenler 
birçok mükellefiyetlerle karşıkarşıyadır. Bu 
arada dönümüne 'hiçbir ziraatin müsaade etme
diği şekilde büyük bir mücadele vergisi ver
mektedirler. Yalnız ne oluyor? Çeltik komis
yonları almış oldukları bu kararlarla sivrislinek 
mübadelesi yapacakları yerde, Antalya gibi bir 
şehirde gezerken kullanacakları taşıt alıyor, 
cip alıyor, Çeltik Komisyonu onunla dolaşıyor. 
Elbette ki verilen paralar daktiloya ve perso
nel yevmiyesine, bu tip araçlara ve odamoble-
lerine sarf edilirse o zaman da sivrisinekle mü
cadele imkânı kalmaz. 

Ben tahmin ediyorum ki, bugün ilim dün
yasında sivrisineğin çeltik sahasından bertaraf 
edilmesi mümkündür. Ve bunu İtalya gibi ge
niş çapta çeltik eken ımilletler 'halletmiş durum
dadırlar. Fakat bizim Antalya'da bu mücadele 
bihakkin yapılmamakta ve sivrisinekten yedi
den yetmişine kadar bütün köylü ve şehirlisi 
büyük çapta mutazarrır bulunmaktadır. 

İkincisi, şehir içinde sivrisinek mücadelesi 
belediyelere devredilmiştir. Sayın Bakanımız 
da açıkça ifade ettiler ki, bunun devri müsbet 
bir sonuç sağlamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz takdir 
edersiniz ki, belediyelerimiz çok geniş vazife 
içinde bulunmaktadır. Bugün bu vazifelerle ba
şa çıkamıyan belediyemize sivri' sinekle müca
dele işinin de ek vazife olarak verilmesi tah
min ediyorum ki, hiçbir zaman isabetli bir ha
reket değildir. Daha önceleri olduğu gibi ve 
sivrisineğin kökünün kesildiği zamanlar ilâç
lara karşı bu haşerenin mukavemeti her ne ka
dar yok idi ise de, bunun mücadelesi sistemli, 
lö'çülü ve tertipli bir şekilde yapılıyordu. Şimdi, 
belediyeler bu işi bir külfet ve bir üstünkörü 
vazife olarak kabul ettiği için, elbette ki, sıkı 
bir mücadele yapılamamaktadır. Böylece sivri
sineklerin çoğalmasında rol oynamaktadır. 
Onun için ben, Hükümetin, «kanunun maddesi
ni yerine getiriyorum; am'a sivrisinekler yine 
.çoğalıyor ne yapalım?» tarzında bir tutumunu 
asla tasvibetmiyorum, öyle ise kanunun mad
desi değiştirilmeli, tedbir alınmalı ve vatanda
şın huzuru temin edilmelidir. «Bu haşereler bu
gün sıtm'a taşımıyor», demek, sağlık bakımın
dan bizi memnun eder ama, vatandaşın, ikin
diden ertesi günün sabahına kadar huzuru kal
madıktan sonra, bu öbür sıtma hastalığından 
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daha büyük bir tehlike veriyor. Şimdi Antal
ya'da akşam üzeri güneş ufuktan kaybolmak 
üzere iıken vatandaşlar elini, kolunu çorapla do
luyor. Bu sivrisinekler çorapları da deliyor. 
Çorap giymek de kâfi değildir. O kadar ıstırap 
verir. Vatandaşlar cibinliğin altına girecek 
oturacak. Sofrasını cibinliğin altına koyacak. 
Ondan sonra ancak yemeyiniz! yiyebileceksiniz. 
Ama hava cereyanları cibinliğin içinden geç
mediğine göre, buranı buram terleyeceksiniz ve 
teriniz aka aka adeta cennet Antalya'da bir ce
hennem »zadına müstelhak olacaksınız. Bunun 
bir an evvel önlenmesinde fayda vardır. 

Şimdi bu sivrisinekle mücadele hususunda 
Bakanlığımız der ki; belediyece şehir içi sağlık 
tedbirlerinin daha çok alınması ve halkımızın 
uyarılması, kabul ediyorum, fakat bunlar bir 
an evvel yapılmalı, bunlar için çare aranmalı. 
Kürsüden Sayın Bakanımızın bunları söylemesi 
sivrisineklerin bertaraf edilmesine kâfi gelmi
yor. Bunlar ne yapılacaksa yapılmalı. Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında bölıge kalkınmasında 
ön safı almış olan ve bugün memleketimizin 
turist bakımından en büyük ümit kaynağı olan 
bir belde. Bir bayramda yirmilbin turisti sine
sinde taşıdığı halde dönen tııristlei'in hepsinin 
de şikâyeti sivrisinektendir. Artık turistlerin 
çadırında veya arabasında yatmalarm'a sivrisi
nek: yüzünden imkân yoktur. Turistlerin çadır
larda yatırılmalarına imkân yok; sivrisinekler 
bu çadırlara da giriyor. Bu bakımdan bunu 
çok öncelikle ele almak lâzım. 

Şimdi bu vesile ile bütün milletvekili arka
daşlarımızın, Türkiye'nin her tarafında bulunan 
sıtma eradikasyonu memurlarının mektüplariy-
le rahatsız edildiğini ve onlar tarafından uya
rıldığını hatırlatırım. Bu memur arkadaşlarımı
zın kadroları, memur mudur, işçi midir, amele 
midir belli değildir. Ne oldukları belli olmadı
ğı ve bir garantiye dayanmadıkları için 
huzursuzdurlar. Onlar da çalışamamaktadır. 
Şu söalü sorum vesilesiyle, sıtma eradikasyonıı 
memurlarının, personelinin ıstıraplarını Sayın 
Bakana hatırlatmış oluyorum. 

Tahmin ediyorum ki, Türkiye'nin diğer yer
lerinde de vardır; Antalya'nın her karış top
rağı, sopayı soktuğunuz zaman filiz veren o top
raklar acaba bir fabrika mıdır? Yoksa, öze) sil- | 
ma havasını veren bir havası mı vardır"? Hükii- I 
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metlinizi burada konuşturalım; el birliği ile bu 
sivrisinek mücadelesinin bir çaresine bakalım. 
Bu turistik beldemizi bu haşerelerden kurtara
lım. Bu bakımdan Hükümeti daha realist olan 
bir gayretin içinde görmekle sevineceğim. Sa
yın Bakana vermiş oldukları izahattan dolayı 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
(ıSaat 7 sesleri) 
BAŞKAN — Bu soruyu da tamamladıktan 

sonra kapatacağız. 
İHSAN ATAÖV -^ Bir sorum daha vardı. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Bu sorudan 

sonra tamamdır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Bir An
talya sakini olarak sivrisineklerin verdiği azabı 
ifade eden ihsan Ataöv arkadaşımızı haksız 
bulmaya imkân yoktur. Hakikaten çekilmez bir 
hal, bir vaziyet mevcuttur. Fakat, kendi yönü
müzden verdiğimiz izahatın da haklı tarafları
nın bulunduğunu kendilerinin de kabul etmele
rini rica ederim. Biz sıtma mücadele teşkilâtı 
olarak, sıtma eridikasyonu olarak tek başımıza 
çalışmıyoruz. Dünya Sağlık Teşkilâtı camiası 
içindeyiz ve onun mevzuatına bağlıyız. Yardım 
görüyoruz; teknik yardımını görüyoruz, vasıta 
yardımı görüyoruz, ensetisip yardımı görüyo
ruz. Bu hususta Dünya Sağlık Teşkilâtı, beledi
ye hudutları dahilindeki mücadeleden bütün 
teşkilât mensubu memleketlerde olduğu gibi 
bizi de sureti katiyede menetmiştir. En ufak 
bir müdahalemiz, bu sahaya bir imkân tevcihi
miz halinde onların ihtarları ve şikayetleriyle 
karşı karşıya kalmaktayız. Biz size yardım ede
ceğiz ; ama belediyelere ait hizmetleri belediye
lere yatıracaksınız. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ve büyük 
bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki, bugün 
Türkiye'de belediyeler çok büyük imkânsızlık 
içindedirler. Bu imkânsızlık, en başta sağlık 
hizmetlerini aksatmaktadır. Binaenaleyh, Hü
kümet olarak bu meseleyi de içine alan bir ted
bir düşünmek yoluna gittiğimiz takdirde, bele
diyelerin içinde bulunduğu durumu ıslah etmek 
ve onlara kanunen mevdu vazifeleri yaptırmak 
ve yapar hale getirmek icabetmektedir. 

Bu kadar izahat ile iktifa edeyim. Saygıla
rımla. 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim; Sa

yın Bakanın ifade buyurdukları müşkülâtları 
ben de hissediyorum; haklıdırlar. Yalnız, ma
dem ki, belediyelerle olan durum bir çıkmazın 
içindedir. Acaba Sağlık Bakanlığı olarak bu ha-
şarelerin mukavemetini kırabilecek diğer Avru
pa memleketlerinde veya diğer memleketlerden 
temin edilebilen bir ilâç yok mu ? 

Demek istediğim şudur: Sivrisinekler bugün
kü ilâçlara mukavemet gösterdiklerine göre, 
acaba yarın bitlerin de mukavemetleri artar ve 
tekrar eski mevkilerini işgal ederlerse ne yapa
cağız? Onları da aynı ilâçlarla bertaraf etmiş
tik. Benim şimdi endişem arttı, önümüzdeki 
yıllarda Türkiye'de tekrar bitlenmenin olacağın -
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( dan büyük endişe duyuyorum. Onun için Sağlık 

Bakanlığı bu haşereleri bertaraf edecek ve on
ların mukavemetlerine karşı daha mukavim bir 
ilâç aramalıdır. Dünya çapında ilâçlar vardır. 
Başka devletler nasıl yapıyorlar bilmiyorum. 
Bunlar temin edilmeli ve bu suretle belediyeler 
de bu içinde bulunduğu imkânsızlıklardan kur
tarılmalıdır, kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 30 Mayıs -

Perşembe günü saat 14 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SBESENALTINCI BİRLEŞİM 

29.5 .1963 Çarşamba 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Beden Terbiyesi Kanununda yapıla
cak değişikliğe ait kanun tasarısının Hükü
metçe hazırlanmakta olan Beden eğitimi ve 
spor Kanunu ile birlikte görüşülmek üzere te
hirine dair Maliye Komisyonu raporu (1/411, 
5/18) 

2. —İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 
arkadaşının, Deniz iş kanunu teklifinin Hü
kümetçe hazırlanmakta olan 3008 sayılı İş 
Kanunu ile birlikte görüşülmek üzere müza
keresinin 20 Haziran 1963 tarihine kadar tehir 
edildiğine dair Geçici Komisyon raporu (2/314, 
5/19) 

3. — 0. Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'-
m, Gençlik Bakanlığı kuruluş kanunu teklifi
nin geriverilmesine dair önergesi (2/20, 4/213) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

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

4. — 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) 

5. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

15. — 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) 

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

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

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

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

20. — 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) 

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

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

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

24. — istanbul 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) 

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

26. — 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) 

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

28. — 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) 

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

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

31. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 
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32. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'm, Silopi, Cizre, îdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

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

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

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

36. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoF-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayışma dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. —- 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, imar ve iskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

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

41. — 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) 

42. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
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) 

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

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

45. — 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) 

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

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

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

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

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

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, 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) 

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

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

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

55. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 
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) 

56. — 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) 

57. — 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) 

58. — 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) 

59. — 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 
sözlü sorusu (6/574) 

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

61. — 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) 

62. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzetin 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) 

63. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

64. — 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) 

65. — 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) 

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



67. — 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, îmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

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

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — 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
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

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

74. — 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) 

75. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
GENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karası -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo-
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I link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme

mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

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

77. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan ili ve ilçelerine bağlı köyle
rin hudutları 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 Bakanların
dan sözlü sorusu (6/597) 

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

7 9 — Kastamonu Milletvekili Sabri Keslpn'-
in, Abana'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

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

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

82. — 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) 

83. — Edirne Milletvekili llhami 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) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, krom madeninin istihsal ve ihra
catı hakkında ne düşünüldüğüne dair Başba-

I kandan sözlü sorusu (6/604) 
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65. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- I 

lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

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

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

88. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su işleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

89. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

90. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

91. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

92. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya'da sivrisinekle mücadele konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu. (6/612) 

93. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/6Î3) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka

nun tasarısı 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 BlR 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 : 187) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

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 tasansma 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 : 814 • 
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 hesaplanna 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 Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 
(S. Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 25,4.1963] 

X 8. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlannın sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasansı 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 Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/132, 3/207, 1/167) (Ş. 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] 

7 -
* 

I 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 : 
26 . 4 . 1963] 

12. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldmlması 
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 Sanibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sa- . 
yılı Karann Umumi Heyette görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra-
porlan. (M. Meclisi 4/64; C. Senatosu 4/10) 
(S. Sayısı : 159) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

15. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
lan (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 
memurllan 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 edülen metin ve M. Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (2/201, 2/223) (S. Sayısı : 283 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay ile Sabri Keskin'in yasama dokunulmaz-

I lıklarının kaldmlması 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 ihsan 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
ca Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından 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 Kadri Eroğan'ın 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'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karına 
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-
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I yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon raporu (3/435) (S. Sayısı: 
174) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

26. — Denizli Milletvekili İsmail 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 Tos-

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

29. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı: 178) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1968] 

30. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'ın 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, îzmir Millet
vekili Şinasi Osma ve Sinop Milletvekili Musta
fa Kaptan'in, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/464) (S. Sa
yısı: 180) [Dağıtma tarihi:, 13.5.1963] 

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'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/479) (S. Sayısı T 183) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1963] 

35. — Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'ın 
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. — istanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/500) (S. Sayısı : 186) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1963] 

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 f3/508) İ 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 ye 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 Maraş 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. r— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın Salihoğlu Nazmi Sözen'e, vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi ve Malîye 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 tjari-
hi :20 . 6 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak-
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 



İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, 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 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

3. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile imar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (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 pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

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 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 
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I 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 komisyonlan raporları (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 raporları (1/2ÜÎ8) (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
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra-
porlan (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 . 1962] 

11. T - 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 : 27.12.1962] 

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 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 

I doğumlu Osman Taşdemir'in Ölüm cefasına 
I çarptırılması hakkında Başbakanlık «tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

I 14. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma-
I hailesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu

suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi' All-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldınm ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 

I 79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
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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 tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm 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
mez'in ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

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

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

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

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

21. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık koyu 
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'ın 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-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

X 24. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satınalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

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

26. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
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 çarptınlması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(B/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1963] 
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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 köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 9V) [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 : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

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

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-
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rısı jje 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 v himaye
sine mütedair Andlaşmamn 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 kaldırılmasına 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 y,e 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

47. — îzmir 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, hav 
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 îmar ve İskân komisyonla
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 içişleri 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 Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38*e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 52. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
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 
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 .1963] 

X 54. — Türkiye ile Iran 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 . 5 . 1963] 

X 56. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kânun 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. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
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Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 .19$3] 

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 Kulaksız'a 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 ihtiyaçlan 
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] 

(Millet Medisi Birleşim : 86) 


