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4. —-Görüşülen işler. 513 
1. —•• İstanbul Teknik Üniversitesince 

arsa satınalınması için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/218) (8. Sayısı: 197) 513,556: 

559 
2. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaç

ları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere ıgirişiimesi hakkındaki 4898 sayılı Ka
nunun değişik 1 nci maddesinin 'değiştiril
mesine dair kanun tasarısı (1/437) (S. 
Sayısı: 209) 513614,560:563 

3. — Tahsis edildikleri gayelerde kul
lanılmalarına imlkân veya lüzum • kalmıyan 
harb sefinelerinin satılmasına yetki veril
mesi hakkından kanun tasarısı (1/296) 
(S. Sayısı: 220) 514,564:567 

Sayfa 
4. — 7242 sayılı Kanunun muvakkat 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/24, 2/207) (S. Sayısı: 215) 514,568: 

571 
5. — Maden Kanununun bâzı maddeler 

rinin değiştiriİBieısi, kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kında Ikanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 
5 arkadaşının Maden Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı: 131) 5143526 

5. — Sorular ve cevapları 526 
A) Sözlü sorular ve cevapları 526 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Ara

kan'in, Erdemli İmamı İshale Özbek'in, 
1962 yılı Ağustos ve Eylül aylarına ıait, 
maaşlarının zamanında ödenip ödenmedi
ğine dair İçişleri ve Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/493) 520 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
aflsan ve ımükrop saçan dere ve lâğımlar 
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hakkında ne düşünüldüğüne dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/500) 526 

3. —- Çanakkale Milletvekili Ahmet Nl-
halt Akay'ın, 'Türkiye'de bir idil buhranı 
olup olmadığına dair, sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun 
cevabı (6/511) 526S38 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Üniversite ve yükseJk okullara gireraıi-
yenler için ne tedbir alındığına ve ıgece 
üniversiteleri ile gece yüksek okulları, 
açılması hakkında ne gibi çalışma yapıldı
ğına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit BJatipoğlunun sözlü cevabı 
(6/514) • 533:537 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, 
kuıralklık sebebiyle kredi olarak verilen 
buğdayın bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu '(6/515) 537 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, senatör ve milletvekillerine 
silâh taşıma ruhsatı verilip verilmiyeceği 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/5/18) 537 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğluı'nun, Esklişehiri Soığuık Hava De
posu inşaatının ne. sebeple durdurulduğuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/519) 537 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Basraıa Fabrikası 
Anonim Şirketinin ne sebeple feshedildi
ğine dair Sanayi Balkanından sözlü sorusu 
(6/520) 537 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevlki Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîri-
beyli köyünden öimeroğlu Abdil Yanar'm, 
9 . 1 . 1963 tarihinde Jandarma Karalkolu-
n<a götürülmesi sebebine ıdair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/522) 537 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 5618 sayılı Kanuna ek 2 nci mad
desinin harfiyen tatbik edilip edilmediğine 
dair İmar ve" İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/524) 537 
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11. — Kastamonu Milletvekili Osman 

Zeki Oktay'mj Kastamonu'da inşasına baş
lanıp sonradan durdurulan soğuk hava 
deposunun ükmallincten 'vazgeçildiğinin 
doğru olup (olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/525) 537 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bil-
gehan'm, enstitü mezunlarına teknisyen 
unvanı verilmesi ve ücret baremlerinin 
tesbit edilmesi hususundaki 7 nçi Millî 
Eğitim Şûrası kararının tatbiki için bir 
çalışma olup olmadığına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatip-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/527) 5 3 7 J 5 3 8 

13. — Edirne Milletvekili Talât Asar
ın, 3008 sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 
16 ncı maddelerine istinaden iş yerlerin
den çıkarılan işçilerin, işlerine iadesi hu
susunda bir prensip kararı olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 538 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, M. D. ö . nun ne ve M. 
D. O. cuların kimler lOİduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/531) 538 

15. — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'nm, Gümüşane ilinin • kalkın
masının hangi bölge içinde tertiplendi
ğine dair Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü sorusu (6/532) 538 

16.- — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, yurtlarda vuku bulan keyfi ve 
huzuru bozan hareketlerin sorumluları 
hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/535) 538:544 

.17. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes-
kih'in, yazılı sorusuna uzun zamandan be
ri cevap verilmemesi sebebine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/538) 544 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Erzurum'da bir çimento 
fabrikası kurulması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/541) 544 

19. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Ankara'da gecekondularda otu
ranlara elektrik ve su verilmesinin müm-
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kün olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/542) 544 

20. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Aydm'ın Bozdoğan ilçesi Müftü
sü Hüseyin övüçlü'nün ne sebeple vekâ
let emrine alındığına dair Devlet Baka
mından sözlü sorusu f(ı6/94i5) 544 

21. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Bozdoğan ilçesi kaymakamının, 
bu ilçeye ne zaman tâyin edildiğine ve 
buradan ne gibi sebeple nakledildiğine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 544 

22. — Kocaeli Milletvekili Hâldan'Kı-
sayol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden son
ra İzmit Kâğıt Fabrikasında işlerine son 
verilen memur ve işçi sayısına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/547) 544 

23. — Muş Milletvekili Sami öztürk'-
ün, kışların uzun ve sert geçtiği bölge
lerde vatandaş gücünün değerlendirilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Barbakandan sözlü-sorusu (6/548) 544 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
cla'nm, Denizli Lisesine bağlı ortaokul 
ile Merkez Ortaokulunda kaç saatlik: ev-
işi dersi olduğuna ve buna mukabil kaç 
öğretmeni bulunduğuna dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 544 

25. — İstanbul Milletvekili Ömer Ze-
kâi Dorman'm, Emekli subaylar için İs
tanbul'da yapılan blok apartmanların 
belediye ve bayındırlık işlerinin düzene 
konulması mevzuunda ne düşünüldüğüne 
dair, İmar ve İskân ve Bayındırlık Ba
kanlarından sorusu İmar ve İskân Ba
kanı Fahrettin Kerim Gökay'ın sözlü 
cevabı (6/590) 544:547 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nm, Tokat'ın Pazar bucağının bu
güne kadar ilçe olmaması sebebine dair, 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/551) 547: 

548 
27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 

Koç'un, Ankara'da iki iş verenin, Anka
ra Gazeteciler Sendikası Başkanını döv
meye teşebbüs ettiklerinin doğru olup ol
madığına dair, Çalışma Bakanından söz
lü sorusu (6/592) 548 

Sayfa 
28. — Erzurum Milletvekili Giyaset-

tin Karaca'nın, Doğu ve Güney - Doğu 
bölgelerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve 
muhtaç halka dağıtılan hayvan yemi ve 
buğday bedellerinin affının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım ve Ticaret f 

^Bakanlarından sözlü sorusu (6/553) 548: 
29. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük,, 

rü Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açıl
ması gereken sağlık memurları tekâmül 
kurslarına dair, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/555) 54j8 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini ta
kiben kimler hakkında ve ne miktar 
üzerinden haksız iktisap dâvası açıldığı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/562) 548 

31. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Milletvekillerinin yabancı sefa
retlerle temaslarının ne suretle temin 
edildiğine dair, Dışişleri ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/563) 548 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazi
ne Avukatlığına kimin tâyin edildiğine 
ve bu tâyinde siyasi ıbir tesir olup olma
dığına dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/565)| 548 

3<3. — AJfyon Karahisar Milletvekili 
Şeykl Güler'in, Afyon Karahisar Adliye
sine 1962 yılı içerisinde kimlerin hangi öl
çülere Igöre atandığına dair, Adalet Baka- -
nmdan sözlü sorusu (6/566) 548 

34. — Giresun Milletvekili Musitafa Ke
mal Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapu'launa Ka
nununun muaddel 13 neü maddesindeki 
mülkiyetin ispatı haklkındaki hükümlerin 
değiştirilmesi veya yeni esaslara bağlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
Başbakandan sözlü sorusu (6/567) 5jŞ 

35. — Aydm Milletvekili Reşat özar-
da'nm, ibelediye zabıta memurlarının yeb-
nesalk kıyafette olmalarının temini ile fazla 
mesai .ücreti veya yıpranma zammı verilme
si hususunda ne (düşünüldüğüne dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/571) 548 •; 
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36. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük

rü Koç'un, merkez teşkilâtında çalışan
lardan kaçının ek görev (kadnolariyle lha:n-
gi okullarda kaçar saat ders okuttukla
rına ve ücretli veya maaşlı olarak birden 
fazla 6fc görevi olan kaç memur bulundu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 548 

37. ^ SİM Milletvekili Süreyya öner'-
in, Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şi-
keftan köyü nüfusuna ve sakinlerinin 
ımeiken olarak mağaralarda yaşadıklarının 
doğru olup olmadığına dair sorusu ve 
imar ve tskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, sözlü cevabı (6/573) 548:55,1 

38. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiy-

Sayfa 
le alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lar hakkındaki Kanun gereğince evvelce 
başlanılmış olan inşaatın devamı için ne 
düşünüldüğüne dair sorusu ve îımar ve 
iskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm, 
sözlü cevabı (6/576) 551:552 

39 — Ordu Milletvekili Yusuf izzet
tin Ağaoğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıtha
ne Belediyesi sınırları dâhilinde kaç aded 
gecekondu ve ne miktar nüfus bulundu
ğuna ve yol, okul ve diğer ihtiyaçların 
sağlanması istikâmetinde halkla yardım
laşma gayret ye hazırlıkları yapılıp ya
pılmadığına dair içişleri ve imar ve is
kân Bakanlarından sorusu ve imar ve is
kân Balkanı Fahrettin Kerim Gökay'ın, 
sözlü cevabı (6/579) 652:555 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 106 
arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanunu tekli
finin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğik
tim ve Plân (komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep foir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nın önergesi ile, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve Çorum 
Milletvekili Hilmi incesulu'nun, Su ürünleri 
kantin teklif inin Genel Kurulun 29 ncu Birle
şiminde C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin Su ürünleri kanunu teklifini görüş
mek üze^e kurulan Geçici Komisyona havalesi
ne dair, 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu teklifinin, 
Genel Kurulun 83 ncü Birleşiminde Türkiye 
Elektrik Kurumu kanunu tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine da
ir içişleri Komiısıyonu Başkanlığı tezkereleri 
okundn, kabul olundu. 

Üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezkeresin
de yazılı müddetlerle, izin verilmesi kalbul olun-
4«, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sının komisyondan .gelen 18 nci maddesiyle uy
gulama maddeleri görüşülerek tümü kabul edil
di. 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 
7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi, imar ve iskân Komisyonu ve 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köy
lü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendiriLmesi hakkında kanun teklifi ile Kasta
monu Milletvekili Salbri Keskin ve dört arka
daşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kasına olan foâzı borçlarının taksiti endirilmesi-
ne dair kanun teklifi, ilgili Bakan hazır 'bulun
madığından gelecek birleşime bırakıldı. 

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı kabul edildi. 

istanbul Teknik Üniversitesince arsa satma-
lmması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki kanun tasarısı açık 
oya sunuldu. 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir tek
nik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna 
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Udime Milletvekili İlhamı Elrtftmİin, 6434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek kanun 
teklifi ile, C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine »ve üç arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanu
nun muvakikat maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifleri kabul edilip tümü açık 
oya sunuldu. 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 5 arkadaşının Maden Kanununun basçı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâaa 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanunun kör 
misyona verilen 27 nci maddesi dışında 115 B0i 
maddesine kadar kabul edildi. 

Açık oya sunulan diğer tasarılarda yeter 
sayı elde edilemediğinden oylamaların gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

5 . 6 . 1963 Çarşamba günkü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantısından sonra toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Ferruh Bozbeyli Rıza Polat 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

(bir ımadde eklenmesine dair kanun tasarısı 'ka
bul olundu.. 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı da .açık oya sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Antuktoaç'iîi, tapu sicil binaları inşaası için 
alınacak (harçlar hakkında ve izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'm, tapu sicil binaları yapılması 
nıakısadiyle alınacak harçlar hakkında kanun 
teklifleri, ilgili Bakan hazır bulunmadığımdan, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul 
açılmasına dair kanunun Anayasaya aykırı 
hükmünün kaldırılmasına dair kanun tteklifi ka
bul edildi. 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân ve lüzum kalmıyan harb sefinelerinin sa
tılmasına yetki verilmesine dair kanun tasarısı 
kalbul edilip açık oya sunuldu. 

Birleşmiş milletler Teşkilâtı tarafından çıka
rılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 do
larlık kısmının satmalmması hususunda Hükü
mete yetki verilmesine dair kanun tasarusı ka
bul olundu. 

Sözlü sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 

Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/618) 

2. —- Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, 
Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde kalan 
bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin ne za
man verileceğine dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/619) 

3. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı-
mında-ır tatbik ettiği tedbirlere dair sözlü soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/620) 

4. — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 
köy kalkınmasî hususumda n?e düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/621) 

5. — Burdur Milletvekili Mehmet ÖSbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu meneddci bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışa
rak düşen uçak olayına dair sösslü soru önerge
si, Millî Savunma ve Ulaştırma Bakanlarına 
gönderilmiştir. (6/622) 

Yazılı sorular 
6. — Niğde Milletvekili Asım. Eren'ân,, Spor-

Toto Teşkilâtının, işe başlamasından bugüne 
kadar, ne miktar gelir sağlandığına ve bu geli
rin dağıtım yer ve miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakaa&ğma' j$r*de*ite»iştir. 
(7/312) 
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6. —"Çankırı Milletvekili Ra'hmi înceler'in, 

Ankara-da Saraçoğlu evlerinde oturmakta olan-

6 . e . 1963 Ö : İ 
ların adedine dıair yazılı soru önergesi, Maliyö 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/313) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

, Teklif 
';. 1. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 16 arkalaşmın, 124 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/512) (Maliye ve Plân komisyonlarına)' 

Raporlar 
.; 2. — Kars Milletvekili Sırrı öktem ve dört 
arkadaşının, -7350 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/342) 
..-(Gündeme) (S. Sayısı : '223) [Dağıtma tarihi : 
3 . 6 . 1963] 
••"•••• 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muhase
besinin 1962 yılı Aralık ve 1963 yılı Ocak - Şu
bat ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/21) (G-ündenıe) (S. Sayı
sı : 224) [Dağıtma, tarihi : 3 . 6 . 1963] 

4. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komis
yonları raporları (1/359) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 225) [Dağıtma tariri : 3 . 6 . 1963] 

5. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanıma
yı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılması
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/293) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3.6.1963] 

6. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin genişle
tilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri, İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/233) (Gündeme) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma 
tavihi' : 4 . 6 . 1963] 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Rıza Polat (Ağn), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisi 90 ncı Birleşimi
ni açıyorum. Çoğunluğumuz var, görülmelere 

başlıyoruz. 

3. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/590) 

BAŞKAN — îzin tezkereleri vardır. Okutu
yorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 

Başkanlık Divanının 4.6.1963 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

Millet (Meclisi (Başkanı 
Fuad iSirmen 

Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay 15 
ıgıün (mazeretine binaen 10.6 . İ%3 tarilhinden 
itibaren, 
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Hatay Milletvekilli Abdullah Çilli 15 gün 

mazeretine binaen 3 .6 .1963 tarihinden itiba
ren, 

Kars Milletvekili Kemal Kaya 1 ay mâzare-
tine binaen 5 .6 .1963 tarihinden itibaren, 

Konya Milletvekili Abdüssamet Kuzucu 1 
ay mazeretine binaen 10 .6 .1963 tarihinden iti
baren, 

Kütalhya Milletvekili Sezai Sarpaşar 20 gün 
•mazeretine binaen 6 .6 .1963 tarihinden itiba
ren, 

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural 15 gün 
mazeretine binaen 3 .6 .1963 tarihimden itiba
ren, 

Urtfa Milletvekili Osman Ağan 20 gün ma
zeretine binaen 6.6.1/963 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okuyarak oylarınıza 
arz ediyorum. 

Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay 15 
gün mazeretine binaen 10 . 6 .1963 tarihinden 
itibaren, 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etrmyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli 15 gün 
mazeretine binaen 3.6.19*63 tarihinden itiba
ren, 

1. —»İstanbul Teknik Üniversitesince arsa 
satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/218) (S.Sayısı: 197) (1) 

BAŞKAN — önceki Birleşimde kâfi sayı 
olmadığından bu tasarının ikinci oylaması ya
pılacaktır, kutular dolaştırılacaktır. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/437) (S. Sayısı: 209) (2) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu tasa
rının kati kabulünden evvel, İçtüzüğün 109 ncu 

(1) 197 S. Sayılı basmayazı 3.6.1963 ta
rihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 209 S. Sayılı basmayazı 3 : 6 . 1963 ta
rihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

5 . 6 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kars Milletrv ekili Kemal Kaya 1 ay mâzare-

tine binaen 5 .6 .1963 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN —Ka'bul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Konya Milletvekili Abdüssamet Kuzucu 1 

ay mazeretine binaen 10 . 6 .1963 tarihinden iti
baren, 

BALKAN — Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kütalhya Mületvelkili Sezai Sarpaşar 20 gün 
mazeretine binaen 6 .6 .1963 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmiyenler;.. 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural 15 gün 
mazeretine binaen 3 .6 .1963 tarihinden itiba
ren, 

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

Urfa Milletvekili Osman Ağan 20 gün ma
zeretine binaen 6 .6 .1963 tarihinden itibaren, 

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

maddesine göre, tasarının isminde bir tadilât 
yapılması için Komisyon Başkanlarının bir 
önergesi vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nei defa oya konacak işlerin 2 nci madde

sinde yer alan kanun tasarlısının başlığının 
içtüzüğün 109 nıcu maddesi uyarınca, aşağıda
ki şekilde değiştirilmesinin oylanmasını arz ve 
teklif ederim. 

«Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında Kanun.» 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yozgat 

Veli Uyar 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Başlık bu şekilde düzeltilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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•Bu tasarı da geçen birleşimde ekseriyet bu

lamadığı için, 2 nci defa oylarınıza sunulacak
tır. Kutular dolaştırılacaktır, efendim. 

3. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanılma
larına imkân veya lüzum kalmıyan harb sefine
lerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında ka
nun tasamı (1/296) (S. Sayısı: £20) (1) 

BAŞKAN — Aynı şekilde evvelce nasap bu
lunamadığı için bunun da ikinci oylaması yapı
lacaktır. Kutular dolaştırılacaktır. 

4. — 7242 sayılı Kanunun muvakkat mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/24, 2/207) (S. Sayısı: 215) (2) 

BAŞKAN — Bu da aynı sekidedir; İkinci 
defa oylanacaktır. Kutular bunun içim de dolaş
tırılacaktır. 

5. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 5 arkadaşının Maden Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/295, 2/282) (S. Sayısı: 
131) (3) 

BAŞKAN -— İlgili Komisyon ve Sayın Ba
kan yerlerini alsınlar. 

Geçen Birleşimde 115 nei madde Komisyona 
verilmişti. Bu 115 nci maddede, kalmıştık. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA OBHAN TUĞ
RUL (Bilecik) — Daha evvelce 27 nci madde
yi almıştık, şimdi verdik. 115 nci maddeyi de 
vereceğiz. 

BAŞKAN — 1115 nci raıaçlde fcomiiısyonda 
bulunduğu içiin 1Ü7 nci maddenin. müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Madde 11)7. — Devlet ıhalldkının alınmasına 
•mesnet teşkil edecek olan FOB veya daJhilî 

.satış bedelleri vasatisimli gösteren tarifle (Dey-

(1) 220 S. Sayılı basmayazı 3.6.1963 ta
rihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 215 S. Sayılı basmayazı 3.6.1963 ta
rihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

(3) 131 S. Sayık basmayan 3. 6.1963 ta
rihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

let Hakiki 'Tarifesi), maden cinslerine göre, 
ıtoer takvim yılının ilk iki ayı içerisinde, ıge^en 
yıl zarfında saMIhİyetii mercilerce tescil edilen 
'bedeller ile fiyatların geçen yılda takibettiği 
aeyir <göz önünde tutuima'k ve yapılan cari yıl 
fiyat tahminleri nazara alınmak suretiyle, her 
•maden nevii içlim tek bedel olmak üzere Sanayi 
Bakanlığınca hazırlanır. 

Mevcudolan hallerde tenzil edilmek üzere 
zenginleştirme ve izabe masrafları ortalaması 
da hesap ve aynı tarifeye dercedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Etmiyenler.. Kabul 'edilmiştir. 

Madde 119. — Maden arama veya işletme 
hakkına sahip bulunmadığı sahadan, maden 
cevöneri çıkaranlar 100 Iradan 10 000 liraya 
kadar ağır para eezasiyle (cezalandırılır. Çıka
rılan cevherler müsadere edilir. 

Çıkanlan 'cevher ehemmiyetli olduğu veya 
madene esaslı zarar ika •ed'i'ldiğ'i talkdirde ağır 
para cezasının aşağı haddi 1 000 liradan eksik 
olamaz. 

Müsadere imkânı ortadan 'kalkmış olan eev-
'herin, Devlet Hakiki Tarilfesıindefei kıymeti 
üzerinden hesaplarnarak tahsil edilecek bedeli 
veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun 
tesbitli halinde bu satış bedeli, müsadere oluna
cak: cevher yerine geçer. ! 

Müsadere imkânı mevcudolan "cevherler 
Ihaıkkmda dalhl üçüncü fıkra 'hükümlerine gö
re muamele yapılabilir. Bu takdirde bedeli 
tahsil olunan cevherler ilcin alâkalıya imrarat 
müsaadesi. verilir. İşlbu fıkra (hükümlerinin 
tatbik şeikli ve şartları Sanayi Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı tarafından müştereken yapı
lacak yönetmelikle tesb.it olunur. 

BAŞKAN — Maddo hakkında söz istiyen? 
REFET AKSOY (Ordu) — Söz istiyorum.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
REFBT AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, huzurunuzu 119 ncu maddede bir 
feelime hatası dolayısiıyle ralhatsız etmiş oluyo
rum. 

119 ncü maddenin 4 noü fıkrasının 4 ncü 
satırında: «Bu taktirde bedelli tahsil olunan 
cevherler için alakalıya imrarat müsaadesi ve
rilir»1 denilmektedir. Buradaki «imrarat* ke-

J liraesi, «imrar» 'kelimesinin .eemidir. Faikat, bu-

B M -

http://tesb.it


M. Meclisi B : 90 
rada kullanma yeri yanlıştır. Bunun «imrar mü
saadesi verilir» şeklinde tashihi lâzımdır, Bu 
ihatanın düzeltilmesi icabediyor. Bunun ilcin 
bir takrir veriyorum., Kabulünü rica ederim. 

BlAıŞIKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?... Yok. Verilmiş bulunan önergeyi oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile 119 ncu mad

denin 4 ncü fıkrasının 4 ncü satırındaki (im-
rarat) kelimesinin (imrar) olarak düzeötiilmesi-
ni arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası?... 

GtBÇtOİ KOMİSYON ADİNA ORHAN 
TUĞRUL (Biledik) — Komisyon katılıyor. 

'BAŞKAN — önerigeye komisyon ıkatılmak-
tadır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... (îmrarat) kelimesinin, (imrar) 
olarak değiştirilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi 'bu değişikliği ile oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 1120. — Arama veya dişletme hakkını 
haiz olmakla beraber Devlet 'hakkını tediye 
etmeden cevher imrar edenlerden imrar olu
nan cevhere tekabül eden Devlet 'hakkı, cevhe
rin mensubolduğu nev'in Devlet Hakkı Tari-
fesindeki kıymeti üzeır'inden üç kat olarak alı
nır. Bu 'hususta Sanayi Bakanlığınca tanzim 
olunacak zabıt varakası mahallî en büyük mal 
memuruna tevdi edilir. Üç kat olarak alına
cak Devlet hakkından doğan ihtilâfın hallin
de 213 sayılı Verigi Usulü ve bu hakkın tah
silinde Âmme alacaklarının talhsıl usulü Kanun
ları hükümleri tatbik olunur. 

Yu'kardaıki fıkra gereğince alınacak Dev
let 'hakkının katileşmesMiden itibaren arama 
safhasında bir sıene, işletme safhasında beş se
ne içinde fiilin tekrarı hallinde, mezkûr fıkra 
hükmü tatbik edilmekle beraber arama hakkı 
İptal veya işletme 'hakkı fesholunur. 

6'7 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan 
•maden sahalarından Devlet hakkı verilmeden -
cevher kararı halinde de bu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

5 . 6 . 1963 O :1 
BAŞKAN —Madde hakkında »Öz isfciyjeaı 

var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyonıjm. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmliştSr. 

Madde 121. — Kanunun-veya Maden Bmjıd-
yet Nizamnamesinin verdiği salâhiyete istiıia-
dem, iSanayi Bakanlığı tarafından veya bu ka
nun muciblince kısmen veya tamamen arama 
veya işletme faaliyetinden menedilmiş maden
lerde, bu memnuiyete riayetsizlik halinde Çı
karılan cevherler, Hazine malı sayılır, bu hu
susta 36 ncı madde esasları dairesinde muame* 
ie ifa olunur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizü/ğin devapıı 
veya beş yıl içinde tekrarı halinde arama rı#h-
satnamesi iptal veya İşletme hakkı talebi yet 
veyahut işletme haikkı fesholunur. 

İstirdat imkânı ortadan kalkmış olan cev
herlin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti 
üzerimden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli 
veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun 
tesbitü' halinde bu satış bedeli, Hazine mplı 
sayılacak cevher yerine ıgeçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 1İ19 
ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Madde Hakkında söz istiyjen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyoruim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 122. — Maden iletme ruhsatnamesi 
veya işletime imtiyazı sahasına dâhil arazijde 
bulunan âmme hizmetine veya umumun istifa
desine tahsis edilmiş mahallerde veya bu ma
hiyetteki tesislere ul£kan 60 metre mesafe dâ
hilinde maden işletilmesi veya tesisleri yapıla
bilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar 
edilmesi meclburidiir. 

işletmenin bu mahallere veya tesislere i&-
rar vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi ve 
tatbik olunacak işletme usulleri 'göz önünde 
bulundurularak işletme yapılamıyacak ve tesi
sat kurulaımuyacak ufki veya umki sınırlar ve 
riayeti icabeden hususlar bu mahaller veya te
sirlerle alâkalı makamların mütalâası da alın
mak suretiyle iSanayi Bakanlığınca tesbit ve iş
letme hakkı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içince, 
bu tebliğden evvel veya bakanlıkça yapılacak 
tebliğ muhalif şekilde işletme faaliyetinde bu
lunanlar veya tesisat kuranlar hakkında |iîl 
daha ağır bîr suç teşkil etmediği' takdird'e, aşa-
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ğı haddi 1 000 liradan -elksjjk olmamak üzere 

.ağır para cezaisi tatbik ollunur, faaliyet netiee-
• sinide cevher çıkarılmış ise bu «cevherler müsa-
. dere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış 
olan cevherin 'Devlet Halkkı Tarifesindeki kıy
metli üzerinden hesaplanarak taihıstil edilecek be
deli veya satış 'bedelinin d'aiha yüksek olduğu
nun tesbi'ti halimde bu satış 'bedeli müsaide re 
•olunacak mal yerine geçer. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette 'bulu
nan madenler de bu hükümlere t ahidir. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 
neu maddenin son fıkraisi hükümleri de 'mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoik. Maıddeyii! oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Madde 1'40. — İşletme haikkı mevzuu olan' 
madenle mahlut olarak zuhur eden veya jeolo-

• ,ji!k teşekkülü bu madenle 'birlikte işletilmesini 
zaruıri kılan, başkasının halkkı taallûk etmiyen! 
taşocağı maddeleri çıkarsa-, işletme hakkı sahi-

. bi tarafından gerekli fennî malûmat idareye 
.bildirilmek, keyfiyet tieshlit olunmak ve kanu
ni mahzur bulunmamak şartiyle, mezkûr taş
ocağı maddeleri işletme halikı şümulüne alınır. 

IBirmei fı'kra hükmü, henüz işletme ha'kkı-
na bağlanmamış madenler hakkında, ancak bu-* 
lunmuş maden 'karan alınıdııktam sonra tatlbik 
olunur. 

Maden sahalarındaki ruhsatnameli taşacak
larının işletilmesi madene 'zarar verilmemesin'e 
bağlıdır. 

Madene zarar filkaı - varit iısıe Sanayi (Bakan
lığınca bu zararı önleyici tedbirler teslbit ve 
alâka1!ılara teîbliğ .olunur. Teibl'iğ hükümlerine 
riayet edilmemesi veya zararın tedbirle önlen
mesine imkân bulunmam ası hallerinde Sanayi 
Bakanlığınca taşocağı faaliyeti kısımen veya 
tamamen durdurulur, taşoıeağı ruhsatı durdu
rulan kısma şâmil olmaik üzere hükümden ısâ-
kıt olur. 

'Taşocakları balkımından yukarda gösterilen 
'kararların alınması İmlinde Sanayi Balkanlığm-
ca keyfiyet alâkalı il'ıe de bild'Mlir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iıstiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 141. — İşlettirme ruhsatnamesi veya 

işletimle imtiyazı sahasından çıkarılmış faikat he
nüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığı
nı ve cüruf, işletme halkkınin sona ermesinden 
itibaren üç yıl içinde işletme halkkı sahibi ve
ya hukuk an yerine 'geçen tarafından sahadan 
kaldı rılmadiğı takdirde, Maliye Bakanlığınca 
dört sene zarfında Hazine emvalinin satışı hak
kındaki kanun hükümleri dairesinde tasfiye 
olunur. 'Tasfiye müddeti Sanayi Bakanlığı ta
rafından hu hususta Maliye Bakanlığıma yapı-» 
lacak ihbarın alınışı tarihinden itibaren işleme
ye başlar. 

Yükardaki fıkrada yazılı cevherlerle bakiye 
yığını ve cüruf için konulmuş olan müddetler 
bunların kaldırılmasına veya tasfiyesine kâfi 
gelmediği takdirde, Sanayi Bakanlığınca uzatı
lır. Uzatma isteğinin ımüddetleri içinde yapıl
ması şarttır. 

Müddetleri içerisinde sahadan kaldlrilmıyan 
vetya tasfiye edilmiyeıu .cevherle bakiye yığını 
ve cürulf, sahanın maden hukuku noktasından 
tabi oldu'ğu ahlkâmm şümulüne v;girer. 

Cüruf ve çıkarılmış cevher tabirleri şümulü 
dışında kalan ve menşe bakımından cevherle 
alâkalı olan ve sahada ıtierlk edilmiş 'bulunan 
mamul ve gayrimamul maddeler bu kanunun 
tatbikatında ba'kıye yığını sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakikında s'öz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etımiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Madde 144. — IMaden arama ve işletme halk
kı talebolunan sahalarda bu hakkın verilebil
mesi için İkamın gereğince yapılması lüzumlu ke
şif, tetkik ve tahkiklere ait 'bilcümle masraflar 
verilecelk iki aylıik mehil içinde alâkalı tarafın
dan avans olaralk peşinen iödenir. Her han
gi bir sebeple ödenmemesi haliuıde, yeni bir ay
lık mehil daha tâyin ve tebliğ edÜlm'e'k suretiyle 
masrafın tediyesi lüzumu alâkalıya ihtar 'edilir. 
ihtara rağmen bu vecibenin yerine ıgetiriim'e-
mesi takdirinde arama ve işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

Maden sahalarına aliıt huıdüt ihtilâfları ve 
sair şikâyetler dolaıyısiyle mahallinde yaptırı
lacak tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette 
bulunan tarafça avans olarak peşinen ödenir 
ve bu masraf yaıpılacaik tetiklik neticesinde' hak
sız çıkacak tarafa yükletilir. (Tarafların ihtilâf
ta kusurlu görülmeleri halinde malsraf aralaran-
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da müsavi sekilide taksim. olunur. Avansı öde
memiş olan taralftan hissesine d'üşen miktardaki 
masrafın tediyesi istenir. Bu masrafın ödenme
mesi'halinde varsa teminatından mahmıhed'ilir 
ve hakkında 52 nci maddenin son fıkrası hü
kümleri tatbik olunur. 'Teminatı mevcudolma-
ması takdiminde alâkalıya yazı ile iki aylık me-
ihil verülerrek bir ihtar dalha yapılır. Bu ihtara 
rağmen de masrafın Ödenmeme&i halinde maden 
üzerindeki hakkı ret -veya iptal veya feısholunur. 

Maden .sahalarında vukuu iddia edilen her 
türlü yolsuzluklara ait ihbarlar dolayısiyle 
yaptırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı ih
barın mahiyetine göre ya Devlet tarafından ve
ya ihbarı yapan tarafından lödenir. Masrafın 
ihbarı yapan tarafından ödenmesi icaibeden hal
lerde bu masrafın avans olarak peşinen tedi
yesi lâzımdır.- Aksi takdirde ihbar nazara alın
maz. 

İhbarın doğru çıkması halinde masraflar, 
aleyhinîde ihbar yapılmış olana yükletilir ve 
ödenmemesi halinde ikindi fıkraya gftre mua
mele yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaîbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1I5İ2, — 11 . >3 . 19154 tarihinden önce 
çimento yapıl malsın da kullanılan başlıca mad
deler için verilmiş olan işletme imtiyaızlan, iş
letme ve arama ruhsatnameleri ile yapılmış bu
lunan arama, ve işletme taleplerinden mütevel
lit haklar mahfuz olup bu kanun hükümlerine 
tabidlir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen maddeler 
MADPE 2. — 63Ö9 sayılı Maden Kanununa 

aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

iptal edilmiyecek arama ruhsatnameleri 
EK MADDE 1. — Bir maden arama ruhsat

namesinin yürürlüğe girmesinden sonra bu ruh
satnamenin, takaddüm hakkı devresinde müra-/ 
caatm reddini icabettiren sebepler dolayısiyle 
iptali cihetine gidilmez. 

Harem ödenmesi, sahanın 2 000 hektara 
taksir ettirilmesi, 14 ncü maddede sayılan saha
lara vâki kısmi tedahülün ref'i gibi hususlar 
ikmal ettirilir. 

•*"..-4.ttea o si 
Şu kadar ki, tedahül edilen sahalardajıl, 

aramalara serbest bırakılması lâzımgelenler, te
dahül nisbetinde yeni ruhsatnamenin şümulüme 
dâhil olur. Bu sebeple ruhsatnamenin taksir 
veya iptali mevzuubahsolamaz. •'. j 

7 nci maddeye göre memnu kimselerle ıne-
deni haklarını kullanmaya ehil olmıyan Tütft 
vatandaşı veya ecnebi tâbiiyetini haiz hakijki 
veya hükmi şahıslar uhdesinde bulunan veya 
tamamı, 14 ncü maddede sayılan sahalar içinjie 
kalan veya sınırları gayrimuayyeri olan veya 
bu maddenin 2 nci fıkrası hükmü yerine geiti-
rilmiyen arama ruhsatnameleri yukardaki hü
kümlerden faydalanamaz. I 

Arz üzerindeki yerlerinin fiilen tâyini müfn-
kün olmak ve gayrın hakkı taallûk etmemjek 
şartlariyle sınır noktalarının talimatnamesin-
deki vasıflan haiz bulunmaması sebebiyle jde 
arama ruhsatnamesi iptal edilmez, sahanın ruh
satname hudutları dışına çıkılmamak kaydiyjle, 
usulüne göre tahdidi temin olunur. 

, BAŞKAN — Madde hakkında söz istiydn? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Katyul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Reddedilmiyecek işletme hakkı talepleri 

EK MADDE 2. — Bir saha için işletme hîjık-
kı talebedildikten s»onra bu işletme hakkı tale
binin, talebe mesnet teşkil eden arama ruhsat
namesinin, ek birinci madde hükümleri mah
fuz olmak kaydiyle iptalini icabettirir sebep
lerle, reddi cihetine gidilmez. : 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kapul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teminat karşılığı imrarat ! 
EK MADDE 3. — Usulsüz çıkarılması dola

yısiyle istirdada tabi olması veya mülkiyeti jihr 
tilâflı bulunması sebepleriyle imrarmda terted-
düdedilen cevherlerin, Devlet Hakkı Tarifesin
deki kıymeti üzerinden hesaplanan bedeli, Sa
nayi Bakanlığı emrine emanet olarak teydi 
olunduğu takdirde imrarma müsaade olunabi
lir. Emaneten tevdi olunacak bedel banka!te
minat mektubu şeklinde de olabilir. 

Bahis konusu cevherlerle ilgili takibatın j in
tacına veya ihtilâfın halline mütedair salahi
yetli kaza merciinden alınacak karara g$re, 
emaneten alman bedel Hazineye veya hak!sa
hibine ödenir veya alâkalıya iade olunur. \ 
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Bu hükümlerin tatbik şekli Sanayi Bakan

lığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştere
ken yapılacak yönetmelikle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Döner sermaye 
EK MADDE 4. — Maden arama ve işletme 

hakkı sahiplerine bedeli mukabilinde yapıla
cak teknik hizmet ve malzeme yardımları ve 
çıkarılacak dergi için Sanayi Bakanlığı emri
ne 200 000 lira döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermaye : 
I - Hizmet karşılığında tarifesine göre alına

cak ücretler, kiralar ve satılan malzeme bedel
leri; ' 

II - Sanayi! Bakanlığı bütçesine bu maksat
la konulacak ödenekler; 

III - Bağışlar; 
IV - Dergi gelirleri; 
V - Diğer gelirler; 

den teşekkül eder. Sermayenin, bağışlar hari
cinde kalan kaynaklardan, ödenmiş bulunan 
kısmı 200 000 lirayı doldurduktan sonra hâsıl 
olacak kârlar Hazineye yatırılır. 

Teknik yardım işlerinde kullanılacak alet, 
vasıta ve malzemenin bedelleri, bakım masraf
ları ve her türlü giderleri ile yevmiyeli mü
tehassıs ve işçi ücretleri döner sermayeden öde
nir. 

Döner sermaye işlemleri Muhasebebi Umu
miye, Artırma Eksiltme ve ihale Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. Ancak, döner ser
mayenin her malî yıl sonunda düzenlenecek 
bilançoları evrakı müsbiteleriyle birlikte tet
kik ve vize için üç ay içinde Sayıştaya ve bir 
nüshası da Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner, sermaye işlemlerinde uygulanacak 
esaslar Maliye ve Sanayi bakanlıklarınca müş-. 
tereken tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Küreli. 

FARUK GÜRELİ (Çanımı).— Muhterem ar-
kadaşılıarıım, elk 4 ncü madde ile Maden Daire
sine yeni bir hizmet tevcih edilmıeıktedir. Meri 
mevzuatta Madem Dairesinin, hakları tevcih 
v© sicilMnıi tutuna ve maden işletmelerinin millî 
menfaatlere uıygumı işletiknıeısi. yönimden muna-
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kabe etme vazifeleri mevcuttur. Bu madde 
ile memleketimizde madencilik salhaısında bü
yük bir boşluk doldurulmaktadır. Bu sayede 
madenciye daire tarafından teknik yardıım ya<-
pılabilecek ve icabında teknik malzeme verile
bilecektir. Bu maksaltla Geçici Komisyon bir 
de döner sermaye teşkilM meselenin bünyesi-
ne uygun olarak teklif etmiş bulunuyor. Ancak 
yapılacak işler arasında yüzbinleTOe 1/25 lik 
hardltaİJar teksir edilip teşkilâta gönderilecek, 
vatandaşın hizmetine ara edilecek ve mademıci-
ye jsuıhudet gösterilecektir. Diğer taraftan tek
nik malzeme alınması da icabedeibilir. Bugün 
'içlin hassıas ölçü âletleri 40 - 50 bin,lira civaırın-
dadur. Birlkaç âlet alındığı takdirde bu mad
dedeki ikiyüz bin liralık limit dolacaktır. On
dan ısonra maddeden güdülen gaye tahakkuk 
edeımiyecektir. Bu iıtibaria buradaki 200 bin Mi
ranın 400 bin' liraya .yüfaseltiimesıi hakkımda bir 
de tadil 'teklifimi var. Komisyonun buna lûıtfen 
iştirak etmeısini ve Yüıee Meclisin de kalbul bu
yurmasını istirhamı ediyorumı. 

BAŞKAN —• Madde hakkında başka söz is
tiyen? Yok. Verilmiş bir önerge vardur, ofcuıtur 
yoruım : 

Yüksek Bıaşkanilığa 
Ek 4 ncü maddedeki 200 000 liranın 400 000 

(Mira oilaıralk tadilini teklif ederim. 
Çorum 

Faruk Küredü 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİGÎ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ

RUL (Bilecik) — Komisyon iştirak ediyor efen
dim. 

BAŞKAN — Kamisyon iştirak ediyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyemier... Kabul edilmiştir. 

200 bin lira iki yerde vardır; yâni aynı mad
dede iki yerde iki yüz bin lira vardır, onlara da 
şamil oluyor mu? (Evet oluyor, sesleri) 

(Şu halde, maddeyi kaibul ettiğiniz değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 200 bin rakam
ları 400 bin olmuştur. 

Geçici maddeler 
MADDE 3. — 6309 sayılı Maden Kanununa 

aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlü

ğe girdiği tarihten önce antrasit, taş kömürü, 
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linyit ve turp için mevcut haklar maden kömü
rü için muteber sayılır. Ve re'sen Bakanlıkça 
kayıtları tashih olunur. 

Ancak, bu suretle muamele ifası sırasında 'te
dahüller zuhur ettiği takdirde: 

a) İşletme imtiyazı veya işletme ruhsatname
si verilmiş veya bulunmuş maden kararı alın
mış veya 57 nci maddeye göre işletme müsaade
si verilmiş veya işletme hakkı talebedilmiş bu
lunan sahalar arasındaki tedahülün ref'inde iş
bu benddeki yazılış sırası esas alınır ve sonra 
olanının evvel olana tedahülü ref'ettirilir. 

b) Arama ruhsatnameli ve takaddüm haklı 
sahaların (a) bendinde sözü geçen sahalara te
dahülleri ref'ettirilir. 

c) Arama ruhsatnameli sahalar veya ara
ma ruhsatnameli sahalarla takaddüm hakkı alın
mış sahalar veya takaddüm hakkı alınmış saha
lar arasındaki tedahüllerin ref'i için Sanayi Ba
kanlığınca mahallinde yaptırılacak tetkiklerle 
yatağın jeolojik yaşı tesbit ettirilmek «suretiyle 
kömürün cinsi tâyin olunur. 

I - Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk eden 
arama ruhsatnamesi veya takaddüm hakkı sa
hası esas alınır. O saha için hak tanınarak mu
amelesi yürütülür. Diğerlerinin ibunlara vâki 
tedahülleri ref'ettirilir. 

II - Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk 
eden arama ruhsatnameli veya takaddüm haklı 
sahalar arasındaki tedahüllerde, (bunlardan tarih 
itibariyle önce /gelen esas alınır, o saba için hak 
tanınarak muamelesi yürütülür. Buna göre di
ğerlerinin tedahülleri ref'ettirilir. 

III - Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk et-
miyen arama ruhsatnameli veya takaddüm hak
lı sahalar arasındaki tedahüllerin ref'inde ise, 
tarih itibariyle takaddüm eden esas tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Küreli. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Aziz arka
daşlarım, bu madde gerekçesiyle tezat halinde
dir. 6309 sayılı Maden Kanununun 1 nci mad
desini tadil, etmiş bulunuyorsunuz. Bu madde
nin tadili arasında kömür cinslerinin bire ircaı 
vardır. Linyit, turp, antrasit gihi muhtelif kö
mür nevileri mer'i kanunda ayrı ayrı birer ma
den olarak ele alınmış ve herbirisi ayrı bir hak
ka konu olarak tadadedilmiştir. 9 senelik tatbi
kat Türkiye'de kömür yataklarının zuhurunda 
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iki kıstas kabul ediyor. Zuhur eden bir kömür 
linyit midir, turp mudur, antrasit midir? Bur
nun için kıstas olan ilmî ölçülerden birincisi §Ur 
dur: Yatağın yaşı. İkincisi de; kalori esasın» 
göre tâyin edilir deniyor. Tasarının gerekçesi 
tetkik edildiği zaman görülecektir. Tasarıda dei-
niyor ki, «Türkiye'de yataklar bu ilmî tarife, 
kıstasa uygun ıbir şekilde zuhur etmiyor.» Bu 
itibarla aynı hudutlar içerisinde birisi antrasiti, 
diğeri linyit olarak ruhsat alan iki vatandaş ola
biliyor. Tatbikat birbirine tedahül ettiği za
man; biz bunu ilmen ayıramıyoruz. Bundan do» 
layı ihtilâflar 9 senedenberi artagelmiştir, deni
liyor ve hepsi bire irca ediliyor ve bunların adlı
na kömür deniliyor. 

Şimdi bu geçici birinci madde, ibirinci mad-< 
de ile tadil etmiş (bulunduğunuz esasın intibakı
na dairdir. Madem ki Türkiye'de maden yatak
larının tefriki mümkün değildir, bu geçici mad
denin son tarafında, iki arama sahası arasında
ki ruhsatın tedahülleri halinde, Ibu işin tetkika 
için heyetler gönderilir. Bu heyet yatağın yaşı
na bakar. Bu durum hangi ruhsata uygun, is» 
onun ruhsatı baki kalır, diğeri reddedilir, denil
mektedir. Gerekçe ile şu durum birbirleriyle bir 
tezat teşkil ediyor. Bu itibarla Maden Kanu
nunun mevcut bir prensibi vardır: Müracaatta 
mukaddem olan hakka takaddüm eder. Binae
naleyh, bu maddede önemli olan prensip ve esp
riyi muhafaza etmek üzere, çeşitli maden, kö
mür, linyit, v.s. için yapılan müracaatlar ara
sında hakka takaddüm asıl olmak lâzımdır. Bu 
sebeple mevcut prensibin muhafaza edilmesine 
dair bir takrir veriyorum, lütfen kabul ıbuyııiN 
manızı istirham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen?.. Buyurun sayın Yılmaz. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, halen yürürlükte olan 6309 sayılı Ma
den Kanununa göre madenler arasında turp, 
linyit, taş kömürü ve maden komünü olarak 
ruhsatnameler kesilmiş bulunmakta ve halen iş
letme sahipleri, sahalarını işletegelmektedirler. 

Şimdi, 6309 sayılı Maden Kanununun yeni 
geçici birinci maddesinde bu maden isimlerinin 
yalnız maden kömürü ismine inkılâp ettirilmesi 
şekli tatbikatta birçok ihtilâflara yol açacaktır. 
Şöyle ki; Meselâ bundan evvelki 6309 sayılı Mil
den Kanunu maden isimleri üzerine ruhsatname 
verdiğine göre, aynı saha üzerinde başka bâ fea 
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şahıslar veya şirketler turp, linyit, maden kömü
rü, taş kömürü işletmek üzere 4 tane ruhsatname 
almış olabilirler. Ve bunlardan bir tanesi, linyit 
üzerinde çalışmasını yapmış ve halen istihsal et
mekte olabilir. Şimdi bu madde yürürlüğe gir
diği «aman, dört ismi de maden kömürüne inkı
lâp ettirme hakkını tanıdığı için turp, linyit, 
taş kcimürüne ruhsatname almış olan şahıs ve
ya şirketlerin hepsi Vekâlete müracaat edecek
lerdir. Bu geçici maddeye göre ruhsatnameleri
nin maden kömürüne inkılâbını istiyeceklerdir. 

Bu itibarla bir saha üzerinde dört tane ta
lep gelirse Vekâlet tabiî ki bu madenin yerinde 
tesbiti için- alâkalı memurlarını mahalline gön
derecek; fakat elindeki linyit, ruhsatnamesine 
müsteniden hâli faaliyette bulunan madenciye 
faaliyetini stop ettirmesi için yazı yazılacaktır. 
Mahalline gidildiğinde, oradan numune lalma-
eak Ankara'ya getirilecek, bu yerden çıkan cev
herin hangi cins olduğunun anlaşılabilmesi için 
M; T. A. Enstitüsü veya Vekâletin tayin edece
ği herhangibir enstitüde bunların hangi isme 
taallûk ettiğinin öğrenilmesi istenecektir. Şim-' 
diye kadar yapılan tatbikatta Vekâletçe turp 
3 bin kalori, linyit 5 bin kalori, antrast 9 bin 
kalori, taş kömürü daha yüksek olarak tespit 
edildiğine ve bunlar için bir talimatname de 
neşredilmediğine ıgöre; bütün şahıslar mahkeme
ye gidecek ve bu maddeyi kabul ettiğimiz tak
dirde, -tümünü demiyeyim ama- birçok linyit 
sahaları şu yaz mevsiminde, bilhassa inşaatta 
lüzumlu bir madde olan tuğla mevsiminde lü--
zumlu linyit ocaklarının çalışmasına çok engel 
teşkil edecektir. 

Bu maddenin Yüksek Heyetiniz tarafından 
tümünün reddedilmesini teklif ediyorum, arka-

. da'şlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Buyurunuz iSayın Küreli. 

FARUK KUBBELİ (Çorum) — Efendim, sa
yın arkadaşım mevcut geçici maddeye göre, Tür
kiye'de mevcut kömür •«cinslerinden birinin ruh
satını elinde bulunduran herkesin Vekâlete mü
racaat edip • sahalarının keşfini istiyeceklerini 
ifade buyurdular.. 

Geçici birinci maddenin birinci fıkrasının 
son cümlesi okunduğu zaman görülür ki bütün 
ilgililerin Vekâlete müracaat, etmelerine lüzum 
yoktur. 
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«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

antrasit, taş kömürü, linyit ve turp için mev
cut haklar maden kömürü için muteber sayılır. 
Ve re'sen Bakanlıkça kayıtları tashih olunur.» 

Binaenaleyh bu, otomatikman Vekâletin ha
rekete geçmesiyle olacaktır. Müracaat mekaniz
masına lüzum yoktur. 

İkincisi, arkadaşım bir takım karışıklıklar
dan bahsediyor ve maddenin tümünün birden 
kaldırılmasını istiyorlar... Birinci maddeyi Yü
ce Meclis kabul buyurdu; dört kömür cinsini 
vahide irca etti, kömür dedi. Antrasit ruhsatı 
olanın bundan sonraki ruhsatı••> Bakanlıkça tas
hih edilecek «kömür» denecektir. Linyit ruhsatı 
içinde aynı durum caridir. Hâl böyle olunca bi
rinci maddeyi kabul edip 4 cins kömürü vahi
de, «kömür» e irca ettikten sonra maddeyi ka
bul etmemek meseleyi muallâkta bırakır. Vekâ
leti bir çıkmaza sokar. Mahzurlarını biraz evvel 
arz ettiğimi zannediyorum. Komisyon da ben
denizin önergesine iştirak ederlerse böylece ar
kadaşımın da temas ettikleri mahzurları bertaraf 
etmek suretiyle birinci maddeye paralel olarak 
durum ıslah edilmiş olacaktır. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyeni. Yok. Verilmiş olan bir önerge var oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci maddenin aşağıdaki şekilde ta

dilini te'klif ederim. 
Çorum 

Faruk Küreli 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce antrasit, taş kömürü, 
linyit ve turp için mevcut haklar maden kömü
rü için muteber sayılır ve re'sen Bakanlıkça 
kayıtları tashih olunur. 

Ancak: Bu suretle muamele ifası sırasında 
sahalar arasında görülen tedahüllerin ref'ine ta
kaddüm hakkı esas tutulur. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor* mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ

RUL (Bilecik) — Ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner

geyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilmiş olan önergedeki deği
şiklikle oya sunacağım. 
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Yalnız, muhterem arkadaşlar bu önergede 

maddenin sadece 1 nci fıkrası tashih edilmiştir; 
bütün madde bundan ibaret mi olacak? (Evet, 
evet sesleri.) Komisyon ifade etsin maddenin ta
mamı bu halde mi olacaktır? 

GEÇlCt KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ
RUL (Bilecik) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddenin tamamını önergede
ki şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G-EÇtCt MADDE 2. — I,- Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte mer'i bulunan arama 
ruhsatnameleri, fennî nezaretçi tâyin edilme
mesi veya müddetimde yıllık rapor verilmemesi 
veya verilen raporların usulüne uygun bulun
maması sebepleriyle iptal olunmaz. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce arama ruhsatnameleri sahalarından çıka
rılıp da fennî nezaretçi tâyin edilmemesi sebe
biyle 121 nci maddeye müsteniden Hazine malı 
sayılmasına teşebbüs edilen veya Hazine malı 
sayılması lâzımgelen cevherler istirdada tabi 
tutulmaz. 

III - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar yapılmış »olan işletme hakkı taleplerinden 
talebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesi 
için fennî nezaretçi tâyin edilmemesi veya müd
detinde yıllık rapor verilmemesi veya verilen 
raporların usulüne uygun bulunmaması sebeple
riyle reddi lâzımgelenler reddedilmez, muamele
leri bulundukları noktadan itibaren yürütülür. 

Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan işletme 
hakkı taleplerinde de, talep sahiplerinin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay zarfında Sanayi Bakanlığına yazılı olarak 
müracaat etmeleri ve talebe mevzu sahanın ara
malara açılmamış olması şartiyle muameleleri
nin bırakıldığı noktadan itibaren yürütülmesi 
yoluna gidilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlü
ğe konulmasından önce 6309 sayılı Kanunun 43 
ve 44 veya 45 nci maddelerine göre yapılıp red
dedilmemiş bulunan işletme hakkı taleplerinin 
43, 44, 47 ve 48 nci maddelere intibakı aşağıda 
gösterilmiştir. 
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I - Arza tatbiki yapılmış olup bunun netice

sinde, 
a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir iş

letme tesisine elverişli maden varlığı meydana 
çıkarılmamış olduğu tesbit edilen işletme hakkı 
talebi reddolunur. 

b) Mevdu vesikalarının mahalline uygun. 
olduğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika ve
rilmesine hacet kalmaksızın, muameleleri yürü
tülür. 

c) Mevdu vesikalarında hata veya noksan
lar tesbit edilenler hakkında 48 nci madde hü
kümleri tatbik olunur. 

II - Mevdu vesikaların tarzı tanzim itibariy
le kanun ve talimatnamesine uygun görülmüş 
fakat arza tatbikleri yapılmamış olan işletme 
hakkı taleplerine ait vesikalar mahallinde tet
kik ve tahkik olunur. Bunun neticesinde; 

a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir iş
letme tesisine elverişli maden varlığı meydana 
çıkarılmamış olduğunun tesbiti halinde işletme 
hakkı talebi reddolunur. 

b) Vesikalarının mahalline uygun olduğu 
tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika verilmesine 
hacet kalmaksızın muameleleri yürütülür. 

c) Vesikalarında hata veya noksanlar tes
bit edilenler hakkında 48 nci madde hüküm
leri tatbik olunur. 

III - I ve II nci bendlerinin şümulü dışın
da kalan bilcümle işletme hakkı talepleri hak
kında 43 ve mütaakıp maddeler hükümleri tat
bik olunur. 

Mevdu vesikalarının uygun bulunmaması 
sebebiyle reddedilmiş olan işletme hakkı ta
lepleri hakkında da talep sahiplerinin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde Sanayi Bakanlığına yazılı ola
rak müracaat etmeleri ve talebe mevzu saha
nın henüz aramalara açılmamış olması şartiy
le, 43 ncü ve mütaakıp madde hükümleri tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok". Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, işletme ruhsatnamesi 
veya işletme" imtiyazı itası kararlaştırılması 
üzerine altı ay zarfında kanuni harem, tedi
yesi, damga pulunun tevdii ve Bakanlığa mü
racaatla mukavele ve şartnamenin itnza ve te-
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ati edilmesi lüzumu bildirilenlerden gerekli 
harcı yatırıp damga pulunu tevdi ettiği 
halde imza ve teati için müddetinde Bakan
lığa müracaat etmemiş olmaları sebebiyle 66 
nci madde mucibince işletme kararı hüküm
den sakıt »olmuş duruma düşenlere Bakanlık-
ga imza ve teati için iki aylık bir müddet da
ha verilir. 

Bu müddet içinde Bakanlığa müracaatla 
mukavele ve şartnameyi imza ve teati eden
lere ait işletme hakkı muameleleri tekemmül 
ettirilir. Aksi takditde işletme hakkı veril
mesine ait karar iptal olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Tok Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 5. — Tek cins madene 
münhasır olan veya 148 nci maddenin (A) ben
di gereğince müddetinde tek cins maden haline 
getirilen ihale taleplerinden 11 . 9 . 1954 tari
hine kadar 6309 sayılı Kanunun 43 ve 44 veya 
45 nci maddelerine uygun hale getirilmemiş 
olanlar hükümden sakıt olmuş sayılamaz ve bu 
kabîl talepler hakkında geçici 3 ncü madde hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok Maddeyi' oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

OEÇlöI MADDE 6. — 
I - Mülga maadin mevzuatı zamanında ita 

'edilmiş olup 11. 3 .1954 tarihinde yürürlükte 
•bulunan işletme ruhsatnamelerinden; 

a) 10309 sayılı Maden Kanununun 149 mcu 
maddesinin (A) ve (B) bendleri hükümlerini 
(C) bendine uygun şekilde yerine getirenler, 

b) Veya durumları itibariyle balhis konusu 
devir hükümlerine tabi olmıyanlar, 

149 neu maddenin (D) ve |E) bendleri ile 
faaliyete mütaallik son fıkrası ^hükümleri yeri
ne getirilmemiş dahi iolsa aynı maddenin son 
fıkrası gereğince hükümleri sakıt olmuş sayıl
maz. 

Bu kabîl işletme rulhsatnamelerine müsteni
den yapılmış olan tecdit veya imtiyaza talhvil 
talepleri usulü dairesinde yürütülür. Şu kadar 
M bu kanunun yürürlüğe girdiği tarifte ita
sından itibaren 10 yılı geçmemiş olan işletme 
aruhsatnamesine müstenit teediıt veya imtiyaza 
tahvil talefei sahipleri en geç üç ay içinde Sa-
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nayi Bakanlığına bir dilekçe ile müracaatla vâ
ki talebinden vazgeçebilir. Bu vazgeçme alâ
kalının işletme ruhsatnamesinin itasından iıfci-
b,aren 10 yılın son gününe kadar yeniden tec
dit veya imtiyaza talhıvil talebinde bulunmasına 
mâni teşkil etmez. 

II - Bu, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
itasından itibaren 10 yıl geçmemiş olan ve yu
karıdaki ftoanun (a) ve ('b) bentlerinde zik
redilen durumda bulunan işletme ruhsatname
lerinden ; 

a) 149 ncü maddenin (D) ve (E) bendleri 
ile faaliyete mütaaİlik son fıkrası hükümlerinin 
yerine getirilmemesi veya beş yıllık sürenin so
na ermiş olması sebebiyle muameleden kaldırı
lanlar, 

b) Veya vâki. tecdit veya imtiyaza tahvil 
talepleri kabul edilmiyen veya .reddedilenler, 

Aramalara' serbest bırakılmış dahi olsalar 
üçüncü şalhısların hakları taallûk etmediği ve 
en geç altı ay içinde bir dileikçe ile Sanayi Ba
kanlığına müracaat edildiği takdirde bunlar 
hakkında yukarda (I) numaralı fıkrada yazılı 
hükümler uygulanır. 

III - Balhis mevzuu tecdit veya imtiyaza 
tahvil taleplerine müsteniden maden sahasında 
istihsal faaliyetinde bulunulması ve istihsal 
edilen cevherlerin imrarı talebedildiği takdir
de; bu talepler hakkında Maden Kanununun 
57 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OEÇİOl MADDE 7. — Mülga Maadin mev
zuatı zamanında ita edilmiş olup 11 . 3 .1964 

• tarihinde yürürlükte bulunan imtiyazlı maden
lerden ; 

a) '6309 sayılı Maden Kanununun 150 nci 
maddesinin muaddel (A) bendi hükmü yerine 
(getirilmiş olanlarla, 

b) Durumları itibariyle bahis konusu de
vir hükümlerine tabi bulunmıyanlar, 

Maden Kanununa intibak etmiş sayılırlar. 
Bunlar hakkında 150 nci maddenin (t) ve 

(J) bentleri hükümleri tatbik olunur. 
Yuikardaki fıkra şümulüne ,giren madenler

de 150 nci maddenin (€), (D), (E), (F) bend
leri hükümlerinin yerine getirilmemesi sebe
biyle imtiyaz hakkı feshedilmez. (D) bendi hük-
mıü tatbik olunmaz. Mümessil, fennî nezaret T© 
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faaliyet bakımlarından haklarında 81, 82, 74 
neü ve mütaakıp maddeler hükümleri uygu
lanır. 

150 nci maddenin muaddel (A) bendi hü
kümlerinin yerine getirilmesi maksadiyle bu 
'bendde gösterilen müddet içinde bir limitet ve
ya anonim şirkete sermaye olarak konulduğu 
halde henüz devir 'beyannamesi verilmemiş 
olan imtiyazlı madenler için, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay zarfın
da devir beyannamesi tevdi olunduğu takdir
de mezkûr madenlerin imtiyaz sahipleri de yu-
karki hükümlerden istifade eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 8. — Bu kanunun yürür
lüğe girmıetsinden önce Maliye Bakanilığınea 
tasfiyesine başlaınmamış olan cevherlerle bakiye 
yığını ve cüruf, 141 nci maddenin ıbdırinci fık
rasında yazılı müddetler geçmek şarctiyle, sa
hanın maden hukuku bafkıımnnıdan taıbi olduğu 
ahkâmın şümulüne girer. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen? 
Yolk. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul odüLmüşttir. 

GEÇİCİ MADDE 9. —• Bu kamunun yürür
lüğe konulduğu tarihte mevcut bulunan işletme 
halkki', tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerin-
den, talebin müddetinde Bakanlığa yapılmamış 
olması veya vesikalardaki halta veya noksanın 
ımeh'linden sonra tiamamliaramiasa sebepleriyle red
di lâzıımgelien veya reddedilmiş bulunanlar hak-
tkında aşağıdaki muameleler tatbik okunur : 

a) Müracaatın kanuni müddeti zarfında 
Bakanlığa yapılnraımjası veya muameledeki hata 
ve noksanların ikmalime müteallik evrakın müh
letinden sonra verilmesi sebepleriyle reddi lâ-
zımıgelen talepler 'reddedilmez, • muameleleri Ibuı-
lundukları noktadan itibaren yürütülür. 

ib) Aynı sebeplerle reddedilmilş bulunan ta
lep sahiplerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay zarfında Sanayi Ba
kanlığına yazılı olaralk müraoaıat etmeleri ve 
taleıbe mevzu sahanın aramalara açilmiatmıiş ol
ması şartiyle muıame'lelerdnfin ibulunduıklara nok
tadan itiburen yürütülmesi yoluna 'gidilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında «öz istiyen? 
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Yolk. Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul 
©denler... Etmiyenlıer... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe konulduğu tarihte mevcut işletme hakkı, 
teddit veya imltiyaza tahvil taleplerinden ye
rinde yaptırılacak tetkik, tatbik ve kontroller 
için 144 noü madde gereğince yapılan tebliğe 
rağmen yolluk ;aiv.ansıaıım müddetinde yatırılma>-
ması sebebiyle reddi lâzımıgelen veya reddedil
miş bulunıanılar hakkında aşağıdaıki muıamelellör 
tatbik olunur. 

ıa) Reddi lâzımıgelen talebin sahibime ilci 
>aylı)k bir müddet daha verilir. Bu müddet içe
risinde de yolluk 'avansı yatunlmadığı taıkdi'r-
de talep reddolunur. 

b) Reddedilmiş bulunan talebin sahibine, 
bu kanunun yürürlüğe 'girmesinden itibaren 
altı ay içerisinde Sanayi Bakanlığına- ya'zıjlı 
'0İara»k müracaat etmesi ve ilgili1 sahanın yeni 
aramalara açılmamış olması şartiyle, iki ay
lık bir müddet daha verilir. Bu müddet içıeıri-
ısinıde yolluk avansının yatırılması halinde mu
amele yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yolk. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalb ı̂l 
edenler... Etmiyeıuler. Kabul edilmilşıtir. 

MADDE 4. — 6309 sayılı Maden Kanıunu-
non 32, 33 ve 45 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaıbul 
edenler.:. Etmiyenlıer. Kabul ^edilmiştir. 

27 nci madde Ikomisyondan gel/mistir, oku
tuyorum. 

MADDE 27. — Mahallindeki keşif ve tahki
kat yapacak heyet, ısdhanın bağlı bulunduğu 
valiliğin, il maden irtibat mamuru veya mıaden 
mühendisi ile sahaya yakın köylerden birisinin 
muhtarı veya ihtiyar mıeclıiısi üyesinden baş^a 
seçeceği il tapu fen memuru veya il orman teş
kilâtına mensup bir teknik elemandan teşebkjül 
eder. 

Heyet onaden aranacak sıahaya giderek bu 
kanun hükümlerini göz önünde bulundurmak 
suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke
şif ve tahkikat neticesi! bir zaibıtia tesbit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat 
sahibi veya vekili keışif ve tahkikat sırasında 
hazır bulunur. Tebliğe rağmen hazır bulunımı-
yan .müracaat sahibi tarafından keşfin icrasın
dan itibaren' on ığün zarfında yazıyla istenmesi 

— 523 — 



M. Meclisi B : 90 
•halinde ıkajgdtf zaptınım bir örneği verilir. Müra
caat saıhilbi bir itirazı varsa, zabıt örneğinin! veril
mesinden itibaren, on g*ün içinde 'maıstrıaJfı kendi
sime 'aMolmaık üzere keşif ve taihkaıkaıtıım yeni
lenmesini isıteyıefodllir. 

Keşif ve tahkikatın we snreitle yapıla/cağı ve. 
saptın neleri ihtiva -edeceği yöme'tıme'lik'tie gös
terilir. 

Keşif ve taihkiıkatın yapılamışını mıütaafcıp, 
dki aydan ıaz olnuaımialk üzere tâyin: edilecek müh
let zarfımda, gerekli damga pullunun verilmesi 
müracaat sahibime tebliğ olunur. Mühleti içlim
de damiga pulunun tevdi edilmemesi halimde 
tfihsatmamie (talebi roddolunıur. 

BAŞKAN — Madde baikkıınıda söz isıtiyen? 
İsmail Yılkmaız söz ımü istiy onsunuz ? 

İSMAİL YILMAZ (Burisa) — önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — önergemiz özerine Ikomisyıan bu 
tadıilâ't' ile gelmiştir. 

Simidi komisıyionun bazırlaımiiş olduğu; metni 
oyunuza ısunuıyoruım. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Komisyonun metni şeklinde oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyondan henüz gelmiyen 115 nci mad
deyle iki tatbik maddesini bırakıyoruz. Daha ev
vel alınan karar gereğince... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ
RUL (Bilecik) — 115 nci madde geldi efendim. 
Komisyon katılmıyor ve Meclisin takdirine bıra
kıyor. Eğer isterseniz katılmama esbabı mucibe-
mizi arz edelim. 

BAŞKAN — Komisyon 115 nci madde hak
kında eski noktai nazarında ısrar etmektedir. 
Komisyonun bu ısrar durumunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

önergeyi tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi ve kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısında 
nisbete ait 115 nci madde Hükümet tasarısında 
% 1 - 3 olduğu halde Geçici Komisyonca % 1 ola
rak tek bir nisbete irca edilmiştir. 

Tasarının bu şekilde değiştirilmesi 1963 bütçe 
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gelirlerinde 22 milyon lira tahmin edilen bir 
geliri azaltmaktadır. 

Bu sebeple 115 nci maddenin Hükümet tasa
rısında olduğu şekli ile yani maden cevheri erin-

. den alınacak Devlet hakkının yüzde 1 ilâ 3 ola
rak.kabul buyurulmasını saygılarımla arz ve tek
lif ederini. 

Sanayi Bakanı 
Fethi Çclikbag 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun mütalâası nedir?. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ORHAN TUĞ

RUL (Bilecik) — Artık mecburi olarak filhal 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmek
tedir. Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 

üç ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Buyurun İsmail Yılmaz. 

•İSMAİL-YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; Hükümet teklifinde bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer denmektedir. Ko
misyon nedense,, bu kanunun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer demektedir. 

Bu kanunu piyasa beklemektedir. Yeralti ser
vetlerimiz ; Hazinenin bir kısım döviz kaynağı
dır. Bu itibarla bu kanunun çabuk çıkarılması 
ile madencilerimiz ocaklarını yeniden ihya ve 
yeni yeni satış imkânları bulacaklardır. Bu se
beple Meclisten çıkan bu kanun ancak onbeş 
gün sonra Senatodan çıkacak olduğuna ve üç ay 
sonra da yürürlüğe girecek olduğuna göre Ey
lül - Ekim ayma kalacaktır ki, madenlerin dağ
larda, yüksek rakımlı yerlerde olması doîayısiy-
le kış gelecek, çalışma mevsimi geçecek ve ma
denlerin çıkarılması imkânı bu sezon için olsun 
ortadan kalkacaktır. Bu itibarla (Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer) şek
lindeki Hükümet teklifinin nazara alınmasını, 
komisyonun; «üç ay sonra yürürlüğe girer» 
teklifinin reddedilmesini Heyeti Âlinizden rica 
ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Küreli, buyurun. 
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FARUK KÜRELİ (Çoram) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Hükümet yürürlük maddesi
ni ; «kanun yayımı tarihinden itibaren, yürürlü
ğe girer» şeklinde kabul ettiği halde, Encümen 
üç aylık bir mehil, üç aylık bir fasıla tanıyor. 
«üç ay sonra yürürlüğe girer» diyor. 

Kanaatimce, bunun her ikisi de sebej)?iz de
ğildir. Evvelâ, bu tadille gelen hükümlerden bir 
kısmının hemen tatbiki mümkündür. Bunlar 
için bir formaliteye, hazırlık safhasına ihtiyaç 
yoktur. Fakat bir kısım hükümler vardır k i ; 
bunlar için nizamname ve yönetmelik yapılma
sı gerekmektedir. Tasarı görüşülürken Yüce 
Meclis bu maddelere ıttıla kesbetmiştir. Şimdi 
hal böyle olunca kanunun derhal yürürlüğe gir
mesi halinde, yönetmelik ve nizamname yapıl
masını icabettiren maddelerinin takibi bakımın
dan Bakanlık sıkışacaktır. Hattâ tadili msvzuu-
bahsolan 6309 sayılı kanunun 1954 senesinde 
meriyete girmesi zamanında da bu hal vâki ol
muş ve büyük sıkıntılar çekilmiştir, birçok mua
meleler intacedilememiştir. Bu tecrübelerden mül
hem olarak komisyon üç aylık bir mehil tanı
maktadır. Ancak üç ay sonra meriyete girer 
dendiği takdirde şu mahzurlar vardır: Bu üç ay
lık zaman içinde eski kanun yürüyecek demek
tir. Yeni kanunla yeni hükümler Meclisçe kabul 
edilmiş olduğu halde üç. ay eski kanun hükümle
ri yürüyecektir ki, bu da mahzurludur. "Ru ba
kımdan gerek Hükümetin görüş ve güttüğü ga
yeyi, gerekse komisyonun güttüğü gayeyi telif 
edecek bir teklif arz edeceğim. Bu teklifimde, ni
zamname ve yönetmelik yapılması icabeden 
maddelerin 3 ay sonra, diğer maddelerin hemen 
yürürlüğe girmesidir. Bu teklifimin kabul bu-
yurulmasmı istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı?.. Buyurun Sayın Komisyon 

ÖEÇlöI KOMİSYON ADINA ORHAN 
TU&RUL (Bilecik) — Kıymetli arkadaşlar, 
'Maden Kanununun kısa zamanda çıkarılması
nın memleket sathında meydana getireceği akis
ler büyük olacaktır. Çünkü, iktisadiyatımızda 
mühim rol oynıyan madenciliğimizin inkişafına 
hadim olacak bu tasarının bir an evvel 'gerçek
leşmiş olması büyük faydalar sağlıyacaktır. 
Komisyonumuz, Meclisin büyük alâkasını min
net ve şükranla karşılar, teşekkürü bir vecibe bi
lir. Bu itibarla biraz evvel konuşan iki arkada- ' 
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şımızm buyurdukları maddelerin yürürlüğe ko
nulması üzerindeki isteklerini biz de telif edici 
yol olarak kabul ediyoruz. 

'Çünkü bu kanunun sonundaki «yayımı ta
rihinde yürürlüğe ıgirer» (şeklindeki Hükümet 
teklifi uzun müddet bekledikten sonra Komis
yona gelmiş, mevsim de yaklaştığı için talimat
name ve nizamnamenin Şûrayı Devletten geç
mesi gibi hususları nazarı itibara alarak üç ay
lık bir mehilin konulması lüzumu görülmüştür; 
Fakat kanun geciktiği için ve Şûrayı Devlet, de 
yakında adlî tatile gireceğinden biz bâzı mad
delerin hemen yürürlüğe (girmesi hususundaki 
Küreli arkadaşımın teklifini kabul ediyoruz* 
maddenin bu şekilde değiştirilmesini rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isr 

tiyen? Yok. Verilmiş üç önerge vardır, okutu
yorum. 

Başkanlığa 
(Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer) olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 
Bursa 

İsmail Yılmaz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte bulunduğumuz Maden Kanunu

nun 5 nci yürürlük maddesinin; Komisyonun 
teklifinde olduğu gibi, «yayımı tarihinden 3 ay 
sonra yürürlüğe girer» tarzında değil, Hükü
metin teklifinde olduğu .gibi; (bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer) tarzında oylan
masını teklif ederiz. 

İçel İçel 
Mehmet Ali Aslan Sadık Kutlay 

Yüksek Başkanlığa 
Yürürlüğe ıait beşinıei maddemin' laşağıdaiki 

şekilde tadilini teklif ederim. 
Çorum 

Faruk Küreli 
Yürürlük 

Madde 5. — Aşağıda (A) bendinde yazılı 
maddeler bu kanunun yayımı tarihinde, _(©) 
bendinde yazılı maddeler de yayım tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girerler. 

A) Bu kanunun birinci maddesinde 'gösteri
len Maden Kanununun değiştirilen 1, 7, 8, 12, 
15, 24, 36, 40, 49, 52, 53, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 
67, 68, 70, 72, 81, 86, 88, 140, 158 'nci mad
deleri ve geçici 1, 2, 4, *6, 7, 9, 10 ncu maddeleri. 
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B) (Bu kanunun birinci maddesinde göste

rilen Maden Kanununun değiştirilen 2, 17, 18, 
20, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 44, 47, 48, 57, 74, 76, 
78, 79, 82, 84, 85, 104, 105, 109, 110, 111, 115, 
117, 119, 120, 121, 141, 144 ncü maddeleri ve ek 
1, 2, 3, 4 ncü maddeler ile geçici 3, 5, 8 nci 
maddeleri. 

(BAŞKAN — Okunmuş olan önergelerden 
ikisi aynı mahiyettedir, yani Hükümet metnin
de olduğu gibi, kanunun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girmesi teklif edilmektedir. 

Komisyon bu teklife iştirak ediyor mu? 

GEÇlCl KOMİSYON ADINA ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Bu okunanlara iştirak 
etmiyoruz, ancak Küreli'nin önergesine katılı
yoruz. 

MEHMET ALÎ ARSLAN (içel) r - Ben 
önergemi geri alıyor ve diğer önergeye iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız Mehmet Ali Aslan öner
gesini geri alıyor. Şu halde, Sadık Kutlay ve 
ismail Yılmaz arkadaşlarımızın aynı mahiyette 
olan önergelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

BAŞKAN — içel Milletvekili1 Mazhar Arı-
kan buradalar mı efendim? Ydk. ikinci defa bu
lunmadıkları için âözlü (soruları düşmüştür. 

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

' BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker buradalar. İçişiTeri Bakanı buradalar mı efen
dim? Yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Ahaı/hti; Türkiye'de bir dil buhranı olup olma-
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edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

ikinci önergeyi, yani Faruk Küreli'nin öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ettiğini ifade etmiş
tir. Buna göre, şimdi, maddeyi Faruk Küreli'
nin önengesi veçhile değişik şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geriye 6 ncı madde kalmıştır. Saat 16,00 ya 
geldiği için sözlü soruların müzakeresine geçi
yoruz. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİK© AŞ 
(Burdur) —.Söz istiyordum efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHt ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Arkadaşlarıma teşekkür etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Müzakereyi bitirdik efendim. 
6 ncı madde kalıyor, Cuma günü oylaması ya
pılacaktır. Bu hususta size Cuma günü söz ve
receğim efendim. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 

lığına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şev-
Jxt Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı (6/511) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın 
Aka.y buradalar mı efendim? Burada. Millî Eği
tim Bıakanı? Burada, Soruyu okutuyorum. 

7 . 1 . 1963 
- Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soraLari'mın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de-
lâlotiniizi saygıiarımla rica ederim. 

Ahmet Nihat Akay 
Çanakkale Milletvekili 

I - Türkiye'de bir dil bulhram var mıdır? 
I I - Varsa : 
Memleketin öğretim ve eğitimini yürütmek ve 

düzenlemekle vazifeli bulunan ve Türk kültürü-
nii korumak mevkiinde olan bir Balkanlık olacrafe 
buna karşı ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

5..— SORULAR VE CEVAPLAR' 
A —SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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III - Bugün, dil dâvasına istikamet .verecek 

yetikiM ve soruımılu bir müessese var mıdır? 
IV - Yoksa : 

Bu işleri düzenliyecek, Türk dilinin geliş
mesini kontrol edecek bir akademinin kurulması 
hususumda BakanlığıniKoa ne düşüniülmesktedıir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATÎPO.ĞLU (Manisa) — Çanakkale Milletve
kili Sayın Nihat Akay arkadaşımızım sorularına 
arzı cevap ediyorum : 

Dilimiz zaten Cumhuriyet devri 'başlatmaz
dan evvel de sadeleşme yoluna girmişti. Ken
diliğinden dilin bünyesinden gelen bu tekâmül 
hareketi -birhayli ilerlemeye başlamıştı. Fakat 
takdir buyurursunuz, Cumhuriyetten sonra, bil
hassa Harf İnkılâbından sonra şuurlu ve iradeli 
bir şekilde dilimizde anlaştırma hareketi yürü
tülmeye başlandı. Bilhassa yabancı gramerin te
sirinden kurtulması, yabancı kdimelerin atıl
ması, onun yerine _ Türkçe kelimelerin yerleştli-
rilımesi bizim memldketimizıde büyük bir dil in
kılâbı, bir dil hareketi olarak ele alındı. Bu su
retle dilimimde büyük bir gelişme başlamış oldu. 
Bu gelişme şimdiye kadar, arkadaşi'mızın da zik
rettiği gilbi, bir ilmî müessese otlan Akademi ta
rafından yürütülmemiştir. Umumiyetle bütün 
ilmî müesseseler bu mesele ile alâkadar olmuş
lardır. Bugün Dil İnkılâbı ile aiâkadaır olan 
ve dilde olan gelişmeleri ve dilde yapılan inkı
lâpları bir buhran namı altında toplamak kalbi! 
değildir. Bu, doğrudan doğruya, dilimizin bir 
inkişaf ve tekâmül haıraketinden başka bir şey 
değildir. Binaenaleyh, bizim görüşümüze göre 
dilimizde bir buhran mevcut değildin Yalnız 
bâzı mevzularda, bâzı hallerde ilmî olmıyan 
bâzı müdahalelerin yapıldığı görülmektedir. Bu
gün dil mevzuu ile; üniversitelerin, bu işle il
gili fakülteleri meşgul olmaktadır. Millî Eği
tim Bakanlığında ilmî terimlerle Talim - Terbi-
ye Heyeti meşgul olmaktadır. Ayrıca da, Ata
türk'ün kurmuş olduğu Dil Kurumu bu mevzu 
ile de doğrudan doğruya iştigal etmektedir. Bun
ların şimdiye kadar yaptıkları çalışmalıasrla dili-
m'izde büyük hizmetler başardıklarını eserleriyle 
de görmekteyiz. Bugüne kadar Millî Eğitim Ba
kanlığı bir akademi kurulması ihtiyacını duyma
mıştır. Maaımafih bu mevzuu bir defa ilim adam
larına tetkik ettirmek ve böyle bir ihtiyacın 

olup olmadığını araştırmakta fayda olduğu kai-
naatindeyiım. Bunu da ayrıca tetkik ettiririmi.' 
Bugünkü durumda bundan 5 - 6 sene evvel gör 
i'ülen bâzı lim dışı müdahaleler de artık durmuşj, 
dilimiz daha normal şekilde inkişaf yoluna gir
miştir. Binaenaleyh bugünkü inkişafı hiçbir şer 
kilde Millî Eğitim Bakanlığı, «buhran» adı ile 
adlandırmaya mütemayil değildir. Bilâkis bunu 
«bir tekamül seyri» olarak mültalâla etmektedir. 

Mâruzâtım bumdan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Suallerime cevap lütfettikleri için, Muhterem 
Vekile teşekkür ederim. İlâve etmek . isterim 
ki, maalesef, Vekil Beyin görüşlerine iştirak 
etmo durumunda değilim. 

Dilimizde bir buhran olduğunu, hem de bil 
buhranın gün geçtikçe daha da arttığını, mü-
saade ederseniz ortaya koymak istiyorum. 

Sayın arkadaşlar, bu sorumla Türkçemizim 
içinde bulunduğu meselelerin nasıl bir isti
kamete sevk edilmek istendiğini, kısaca mem
leketimizde bir. dil buhranı mevcudolduğunu 
ortaya-koymak istedim. Meselenin bütün ay-
dmlığı ile ortaya çıkması için önce dil hak
kındaki görüşümüzü ifadede fayda görmekte
yim. 

Dil bir vasıtadır; düşüncelerimizi , duygula
rımızı anlatmamızı, anlaşmamızı sağlar. Bu ba
kımdan diğer vasıtaların gördüğü işi görür. 
Ancak, onun tabiatından doğan özellik; onu di
ğer vasıtalardan ayırır. Onun için dil bir vaf-
sıtadır. derken, tabiî bir vasıta olduğunu bek 
lirtme'k lâzımdır. Dile bu özelliğini veren onmi 
canlı bir varlık oluşudur. Bütün canlılarda, 
olduğu gibi dilin de kendisine mahsus kanuna 
lan vardır ve gelişmesi bu kanunlara tabidir. 
Bu kanunlar onun inkişafını bir sisteme bağ
lamıştır. 

Dilin diğer özelliği de ortak sosyal bir 
müessese oluşudur. Toplumun müşterek mül
kiyeti olan dil, millî . birliğin teşekkülünde 
en büyük rolü oynar. Âdeta millet olmamii 
en büyük ve ilk tezahürü dildir. 

Bütün bu özellikler bize dile yapılacak bir 
müdahalenin, bu sisteme uyması lâzımgeldiğini 
ihtar eder. Bu, insan vücuduna yapılan müh 
dahaleye benzer. Bir vücuda ancak, organizma
ya, o sisteme uyarak yaklaşılır ve ona yine an» 
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cak bu işin mütesassısı olmak şartiyle müda
hale edilir. Cebinde bıçak taşıyan bir kimse
nin önüne çıkan hastayı ameliyata kalkması 
ne demektir? Buna müdahale değil cinayet der
ler. O halde, canlı bir varlık olan dile de mü
dahale etmek icabettiği zaman bu şartlara uy
mak zaruridir. Aksi takdirde bu tarz bünyeye 
uymayan gayri ilmî, keyfî müdahaleler dili de
jenere, hasta eder, dil buhranları doğurur. 
bir dilin tarihi içinde zaman zaman bu mü
dahaleleri icabettiren devirler olabilir. Nite
kim Türkçemizin de uzun ömrü içinde inki
şafını ağırlaştıran, hattâ durduran tehlikeli 
devreler olmuştur. Arap ve Acem dillerinin hâ
kimiyeti altına giren yazı dili Türkçe dev
resi bunlardandır. İlmî bir tâbir olmamakla 
beraber pratikte, yerleştiği için «Osmanlıca» 
dediğimiz bu yazı dili Türkçesi, okunuş sınıf
taki uyanışla gerilemeye yüz tutmuş, bilhassa 
19 ncu asırdan itibaren kuvvet ve şuur kazan
maya başlıyan ve hele Türkçülük cereyanı
nın yaygın bir hal al'dığı tarihlerde daha da 
kuvvetlenerek sistemleşen millî dil cereyanı 
karşısında yok olmuştur. 

Bütün bunlardan dilin kendi kanılarına 
göre tabiî bir tekâmül yolunun bulunduğu ve 
fakat bazan bu yolun yabancı unsurlarla tı
kandığı, bu yolu temizlemenin , açmanın zaru
reti, bu itibarla bir müdahalede bulunmak ica
bettiği zaman nasıl hareket edilmesi lâzımgel-
diği anlaşılmış bulunmaktadır. 

ıSaym arkadaşlar, Atatürk inkılâpların). 
yanlış anlıyanlar zannetmişlerdir ki, o büyük 
adam kendi anlayışlarına göre dilde de bir 
inkılâp yapmak istemiştir. Halbuki Atatürk 
inkılâplarının içinde bu konuda yalnız Harf 
İnkılâbı vardır. Bu inkılâpla Türkçe inkişafı
na mâni olan bir sistemden kurtulmuş, büyük 
ölçüde hürriyetine kavuşmuştur. Yine Atatürk 
tarafından bugün adı «Dil Kurumu» olan «Türk 
Dilini tetkik Cemiyeti» kurulmuş, 'Türkçeyi ta
nıtmak, ona yaklaşmak ve bu suretle onu tabiî 
tekâmül yolunda desteklemek istemiştir. Bu 
Kurumun ilerde bir akademi haline gelmesini 
istiyen de yine Atatürk'dür. Bu, ilmin .göster
diği yoldur. Esasen Atatürk inkılâplarının 
hepsinde ilmî görüş ve zihniyet hâkimdir. 
Fakat ne yazık ki, bugün o inkılâpları sözde 
en gok benimsemiş ve müdafaalarını üzerlerine 
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almış görünenlerde maalesef, bu zihniyet mev
cut değildir. İlmî zihniyetten mahrum olan
lara ilmin verdiği isim ise «gericidir,.)» İşte 
Türkçe bu zihniyetten mahrum olanların elin
de Atatürk ve inkılâp bayraklarının gölgesin
de 'gösterilerek yanlış yollara sevk edilmekte 
«Hayatta en ha'kiki mürşit ilimdir» diyen o 
büyük adamın ismi ilim - sizlerin karanlık 
sokaklarına çekilmektedir. 

Bugün memleketimizde, dil meseleleri kar
şısında üç davranış ve zihniyet grupu belirmiş
tir. 

1. Osmanlıcacılar, 
2. İlmî görüş sahiplen, 
3. özleştirmeciler. 
1. Osmanlıcacılar dediklerimiz Türk dilin

de mevcudolan Arap ve Acem asıllı kelimelere 
dokunulmamasını, bunların dilden atılmaması 
icabettiğini, bu hareketin dili fakirleştirdiğini 
iddia edenler. Daha çok eski kültürden gelen 
tesirler altında kalan bu grupta olanların iddia
ları gittikçe zayıflamakta ve bu hal bir zaman 
meselesi olarak görülmektedir. 

İlmî görüş sahiplerinin iddialarının neler ol
duğu baştan beri verdiğimiz izahattan anlaşıl
mış olmalıdır. Bunlar özleştirme hareketinin 
prensibini kabul etmekte ve fakat takibedilen 
yolun tutumun ve zihniyetin dışında kalmakta
dırlar. İlmin, ilim adamının dışında bir müdaha
lenin aleyhinde ve böyle bir hareketin dil için 
felâket olacağı kanaatindedirler. 

özleştirmecilere gelince; dilde tasfiyeciliğin 
yeni adı olan özleştirme hareketinin prensibi 
her ne kadar dili öz- benliğine kavuşturmak ise 
de, takibedilen yol ve ulaşılmak istenilen gaye 
ilmin ve ihtisasın dışında kalmakta, keyfî ve fer
dî müdahalelerle güzel Türkçemiz her gün biraz 
daha acaipleşmekte ve hattâ soysuzlaşmaktadır. 
Bilhassa son zamanlarda özleştirme, kendilerine 
mutlu azınlık denilen bir ekalliyetin elinde bir 
bayrak olmuş, yeni bir dil yaratmanın cezbesi 
içinde yapılan gariplikler Türk dili için tehli
keli haller almaya başlamıştır. Bir miting he
yecanının hâkimiyeti altına giren Türkçe bu el
lerden kurtulduğu gün asıl hürriyetine kavuşa
caktır. «Ya ilim, ya ölüm» diye bağrılan bir 
memlekette, ilme verilen değerin «Kubbede bir 
hoş seda» olarak kalmaması, kafalarda ve ruh
larda da mâkes bulması lâzımdır. Ye yine ne 
garip bir tecellidir ki, bir zümreyi ırkçılıkla it-
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ham edenler, dilce kesif bir ırkçı faaliyetin için
dedirler. özleştirmeciler ne yapmak istiyorlar? 
Kısaca, dilde mevcut yabancı kelimeleri, bilhas
sa Arap ve Acem dillerinden gelen kelimeleri 
dilden atmak. Bunların halka kadar inmiş, 
Türkçeleşmiş olmalarına bile bakılmadan atıl
ması, karşılık olarak yerlerine, uydurma, fosil, 
ağız kelimelerinin konulması, bu dil buhranının 
en büyük sebebidir. Bugün yer yüzünde hiç
bir medeni millet yoktur ki, % yüz sâf olsun. 
Her dilde diğer dillerden gelmiş ve o dilin için
de yer almış birçok yabancı kelime vardır. Hat
tâ kavim dilleri bile bu kaidenin dışında değil
dir. Yeter ki, millî dil yabancı dillerden gelen 
bu kelimelerin hâkimiyeti altına girmesin, onun 
içinde boğulmasın. Türkçemiz yukarıda kısaca 
anlattığımız gibi böyle bir devre yaşamış, son
ra ondan kurtulmanın millî uyanışına kavuş
muştu. Bugün o devrin kalıntılarından tama
men temizlenmemişsc, bunun yolu özleştirmeci
lerin takibettikleri yol değil, ilmin ve ihtisa
sın gösterdiği yoldur. Demek isteriz ki, artık 
Türkçe bu heyecanlı kuşağın elinden alınmalı, 
ilme teslim edilmelidir. Prensibine hararetle 
taraftar olduğumuz ,özleştirmenin dilde yarat
tığı, bu buhran işte buradan, yani dilin ilme he
nüz teslim edilmeyişinden doğmaktadır. Bu buh
ran, millî bir edebiyatın meydana gelmesine; 
kültürün ve felsefî düşünüşün yerleşmesine de 
mâni olmakta; zaman ve enerji kaybına yol aç
makta; nesiller arasında bir uçurum meydana 
getirmekte ve konuşma diliyle aramız yeniden 
açılmaya başlamaktadır. Millî kültürün yegâne 
ifade vasıtası ve dayanağı olan dilimize böyle 
pervasızca müdahale etmeye kimsenin hakkı 
yoktur ve kimsenin de haddi olmamalıdır. 

Bu millet, her şeyine olduğu gibi diline de 
sahibolmalı, onu bu ellerden kurtarmalı, bunla
rın karşısına çıkıp «dur» diyecek millî reaksiyo
nu göstermelidir. 

özleştirmecileri şu. gruplara ayırmak müm
kündür : 

1. Gerçekten, Türkçeciliği heyecanla arzu-
layıp da bilgi bakımından kifayetsiz olanlar ki, 
iki kısma ayırabiliriz; 

A) Dil ırkçıları, 
B) Heyecan Türkçecileri. 
2. Türkçecilikte uydurma yolun yanlış ol

duğunun farkına varmayan ve her teklife şuur
suzca katılanlar. 
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3. Normal dille yeni bir sanat eseri meyda

na getirmek kabiliyetinde olmadıkları için, sa
dece yenilik yapmış olmak, yazı ve mısralarını 
böyle bilinmiyen uydurma kelimelerle doldurup 
anlaşılmaması için bu yolu tutan edebiyat heves
lileri. 

4. Bu dâvaya geçimlerini bağlamış olan ve 
bundan menfaat sağlıyan alaylı öz Türkçecilik 
şampiyonları. 

5. Her şeyi, Türkiyenin bütün mesellerimi 
.kolayca ve rahatlıkla devrim kelimesine bağlı-
yan ve djl dâvasını da diğer devrimlerle karış
tıranlar. 

6. Milletin en büyük ve temel dayanağı 
alan dil müessesesini sarsarak, tahriibederek 
millî birliği zayıflatmak, yıkmak istiyen komü
nistler. 

Komünistlerin, milletlerin mânevi hayatla
rına, mukaddesatına, millî kıymetlerine, tarih 
ve dillerine el atarak onları dejenere etmek, 
zayıflatmak, parçalıyarak millî birliği yıkmak 
gibi {faaliyetlerini bilmiyen gafiller, şükürle!' 
olsun ki, azalmakta, ortada sadeoe hainler kal
maktadır. 

Djlin, bir milletin millî yapısı ite ne dere
ce büyük bir ilgisi bulunduğu ve millî birliğin 
teşekkülünde ne büyük bir âmil olduğu düşü
nülürse, bu müesseseyi de faaliyetlerine ilk he
def sayacakları anlaşılmış olur. Ve hele bugün 
Asyadaki 50 - 60 milyonluk Türk halkını erit
mek için takibettikleri siyaset bilinirse bu hu
sus bütün korkunçluğuyle ortaya çıkar. 

ıSayın arkadaşlar, şimdi izin verirseniz, ko
numuzla ilgili misallere, vesikalara geçmek is
tiyorum. ilk önce, arz edeceğim vesikaları da
ha iyi değerlendirebilmek için, adeta bir ana 
fikir değeri taşıyan bir cümleyi bu kısmın ba
şına alıyorum. Bir meşhur mizahçı yazarımız 
aynen şöyle diyor, «Biz bu kaynaşma içinde 
elbette ki, dilimizi de durmadan değiştireceğiz 
ve kargaşalık olacak.» İlk cümlemi, dilinden 
ıçok zihniyetiyle dikkatinize arz ediyorum; «Uy
garlık yolundaki uygarlığın ne olduğunu bugün 
ilini adanılan taralından dahi anlaşılamamıştır. 
Nasıl bir'terim olduğunu hiçbir ilim .adamı ifa
de ve izah edemiyor. İnsanlık yolunda dev adım
larla ilerliyen ulu si arın kurdukları yasama dü
zenlerinin, birkaç kişinin tutkusu uğruna bir 
anda yok oluşu, ne acı, ne korkunç bir nen. 
Yeniden sıfıra dönmek, yeniden başlamak, aç-
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lık, yoksulluk, ağlamalar, ayrı düşmeler, bir-
hiç uğruna ölümler, vatan, milliyet, üstünlük.. 
ünce hepimizin insan olduğumuzu unutuyor
lar. Bizi birbirimize düşman ediyorlar. Burada
ki, «yasam» ve «nen» kelimelerinin karşılıkları 
olan, «hayat» ve «şey» kelimelerinin, dilden 
çıkarılmalarının imkânsızlığı yanında dille be
raber taıhribedilmeye çalışılan millî temel hars
larına dikkatinizi çekmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, 15 dakikalık müh
letiniz bitmiştir. 

AHMET NÎHAT AKAY (Devamla) — Em
redersiniz bırakayım efendim. Eğer izin verir
seniz devam etmek isıterdim. (Devam, devam 
sesleri) 

BAŞKAN —• Konuşmanın uzatılmasını iısti-
y enler?.... Konuşmanın uzatılması kabul edil
miştir. Buyurun. 

AHMET NÎHAT AKAY (Devamla) — Va
tan ve milliyet uğruna, bir hiç uğruna ölmek 
'özleştirmemize avdet edelim. Bir cümle okuyo
rum: «Yaymaçlarımız üzerine ikinci eleştirme» 
Eğer anlaşılmıyan kelimeler olursa lütfen işa
ret edin izah edeyim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sahibi kim? 
AHMET NÎHAT AKAY (Devamla) — Sa

hibini söylemek adetim değildir. Eğer ilgili ma
kamlar isterlerse takdim etmeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, suallere cevap 
vermeyin lütfen kendi konuşmalarınızı yapın. 

AHMET NÎHAT AKAY (Devamla) — «îl-
kut eliyle işletilen bu yayın organının her şey
den önce bir eğitim aracı olması gerektiğini, 
törhilik bozucu çirkin, iğrenç Osmanlı Türküle
rinin ve daıha iğrenç...» Okumakta devam etmi
yorum. 

Devlete îlkut, ahlâka törbilik diyeceğiz ar
tık. Ahlâksız bir kimse, yerine törbiliksiz kim
se veya ferdî ahlâk yerine, «bireysel törbilik» 
dememiz lâzımıgelecek. Ve yine dikkat edilsin, 
törbilik bozucu, iğrenç Osmanlı türküleri... Ah
lâkın diğer bir karşılığı da, «sağtöre» dir. 

Şu cümlenin mânasını bendeniz anlıyama-
dım, anlıyan varsa lütfen söylesin: Bakınız ne 
diyor özleştirmeci : 

«Kişi kendini varlama bunalımını yapısı bir 
doğa özdeği olan varlamalarla gideremez.» \ 

«Dil 'bir özdektir.» Ne demektir 'bu? I 
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'«Bilmem dûşliyehiliyor musunuz?» Galiba 

konuşmam onların ifadesiyle, «ilginç bir gül
dürü oyunu» olmaya başladı. Bu konuda, «il-
ıginç öyküler» de vardır. Zaten sürezimizde dö-
r ütümüz bilinçli kuş aikl arın dışında bu durum
dadır. 

«Dengeli aydınlarla» «'dengesizlerin» toplu
mumuzdaki uğra-şı dilde de görülmektedir. 

«İçtenliğin sanatçıda ve yapıtında bulun
ması.»' Okumakta devam ediyorum: «îmgele^ 
rin, görüntülerin, simgelerin» 

Bir de mısra okuyorum: «Ağdımsa slğim 
slğim yöremden yörelere» 

«Oysa ilmin ereği biz insanların erinci, mut
luluğu için olmalıdır» «O mutlu yaşantı ufuk
larına doğru erinç içinde hızla yürüyecekler
dir» Bakınız 'bir cümle ki hangi dilden oldu
ğunu anhyamadım: 

«Elertki 'ereğinden uzaklaşıyor bu hiçimle. * 
Duygu alanına şeyh buyruk, istemli deyinme-
lerine ağa engel. Bu nasıl elerki?» «Var olan 
koşulların aşamadığımız öğ yaratıcılığımız yi
ter.»1 «öylesine engindir ki, betik .okumak be
ğenisi, kişi buınalmışlıkla koştuğu doğadaki 
erinçliği bulur yüzlemlerde. Yoksul kişiler 
baylaışır betik okurken.» 

«Yır doriit doğanın en yüce doruğundadır.» 
«(Kişi doğada! ağımdan ayıran ıra bu.» 

Kan -gütmek ilkelliğinden okumaya diren
me ilkelliğine deyin yaparlar. 

Bir mısra : 
«Armsa'k savaş kiri gilsilerimizden» Savaş 

kiri, .savaşta 'kana bulanan elbise, O kan kir 
oluyor. 

(Misallerimize devam ediyorum: 
«Yalkıınanıra gizileriyle örülmüş yapıtını» 
«Korkuların içinde erineısiz yaşama»1 

«ön yargılarla tapsamıyorlar.» 
«Yargıyı perçilnılömıe'k 'betilere» 
«Yazgımızın ak gerçeği» 
«Uçullarla gök yüzüne çıksa» 
«Kimi sürez bu tim kargaşalığında inan

cım sarsılır gibi oluyor.» 
«Basın . Yayınımız 'bunları oydamlıyacak-

tır.»< 
«Oüzel arlar içlinde bir izer'in, örneğin Os

manlı 'çaligısımn tlörfoiliğe aykırı olması» 
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(Burada misali yenime örmeğin kteilıimıesi 'ailm-

mış. Misal Arapça olduğu için atılmış, onun 
yerine Ermenice 'örneğin kelimesi alınmıştır. 

«Osmanlı dili ve Osmanlı •çalgısı bu ulusu 
ağulayan iki büyük etkendir.» 

«Ereğimiz o tutkularda değil.» 
• «Ullaisçuılujk ^anlayışıniinzı rcl-aiınıc ulusçuluğu 

diye tanımlıyoruz.» «Adımıızdır belleklerde ka
lan ve ıbfltileri süsliyen»' 

Misallere daha 'fazla devam etmiyorum, Bu 
bulhranda bir iki noktaya daha temas etmek is
terim. Bugün Türkçemiz, bünyesine girmiş 
•olan Arap ve Acem asıllı 'kelimelerden muzda-
rip değildir. Bugün Türkçemiz için en bü
yük teüilike, heıgün biraz daiha fazlalaşman bir 
alkımla Türlkçemitee girmekte olası Batı dillerin
den gelen kelimelerdir. Bakınız bir isitatiktik, 
60 sene içinde Arapça (kelimelerden yüzde 15, 
Farsça kelimelerde yüzde 11, azalma olmuş. 
Türkçe yüzde 15, yabancı dillerden gelen ke
limeler yüzde lil çoğalmıştır. O halde, bilhas
sa bu noktaya diikkat etmelk lâzımgelir. Her 
gün dilimize yabancı dillerden birçok ikelime-
ler girmektedir. Ve maalesef üzülerek itiraf 
ederim ki; Meclis olarak biz de bunun karşı
sında seyirci kalmaıktayız. 

Diğer 'bir nokta da, dil buhranımda sebebi 
psikolojik ve sosyal olan dil züppelikleridir. 

Eğer (hatırımda yanlış .kaldıysa büyüklerim 
af buyursunlar, Merhum Melhmet Akif'in bu
lunduğu bir mecliste, milletvekillerinden biri 
konuşuyormuş. «1'8.1'S trenini aldım; İstanbul'a 
gideceğim.» deıriiş. Â'kif yerinden fırlayarak, 
«O treni Devletin bile alamıyor. Sen nasıl ala
caksın» der. «Tren alınmaz. Bilet alınır. Trene 
binilir, istanbul'a, gidilir.» der. 

Kahve alınmaz; içilir. Banyo alınmaz; ya
pılır. Bunlar dil züppelikleri diye adlandırdı
ğım, dilde bu buhranın yaratılmasında rol oy-
mıyam diğer hususlardır. 

Diğer bir hususrj ela dünyanınıi! hiçbir yerin
de tesadüf edemiyeceğiniz levhalara, Türkiye'
nin .büyük şehirlerinde raıatlamısızdır, dünya
nın hiçbir .memleketinde «Restoran Bekir» di
ye bir levha 'göremezsiniz. Bu ne acayip bir 
söyleyiştir? Restoranı kaibul edelim, lotkanta, 
aşavlni unutturdu. Şimdi de restoran lokan
tayı unutturuyor. Bunu 'bir derece kaibul et
sek bile «Restoran (Bekir»1 'gibi bir söyleyiş 
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dünyanın hiçbir memleketinde mevcut de
ğildir. 

İstanbul'u feshettik ama, henüz İstanbul'
un Beyoğlu caddesini fethedemedik. Bilhassa 
bu noktalar üzerinde durmamız ve dile bir oto
rite getirmemiz şarttır. 

Sayın Bakan dilde bir buhranın mevcudolma-
dığını ifade ettiler. Bu Cıımihuriyetten önce başla
yan bir hareketin Cumhuriyetten sonra şuur kaza
narak devamı dediler. Evet, sadeleşme hareketi 
Cumhuriyette başlıyan bir hareket değildir. 
Onun mazisi çok eskidir. Ve gerçekten Cumhu
riyet devrinde bu kuvvetlenmiş, şuurlanmıştır. 
Ama hiçbir ^aman Atatürk dilde bir başıboş
luğu tasvibedecek kadar ilmin ve ilmî zihniye
tin dışında olan bir adam değildir. O halde, bu
gün elimizde bir vesika olmamakla beraber, 
Atatürk'ün masasında bulunmuş olan kimsele
rin müşahede ettiğine göre, Atatürk'ün, bugün 
adı Dil Kurumu olan, Türk Dilini Tetkik Ce
miyetini kurmaktaki gayesi,' ileride bunu bir 
akademi haline getirmekti. Bunun aksini hiç 
kimse iddia edemez. Dil Kurumuna bugün ilmî 
bir kurum demek de mümkün değildir. Yöne
tim Kurulunun içinde 3 - 4 dilci vardır. Diğer
leri dilci değildir. Ben, dilci, diye görmek iste
diğim kimseyi, dil sahasında ihtisas yapmış, 
akademik kariyer yapmış, dili bütün özellikle
riyle bilen, ona vâkıf olan kimse mânasında 
anlıyorum. 

Dil Kurumunda öyle kimseler vardır ki, dil 
ile ilgisi sadece Türkçe konuşmaktan ibaret
tir. Türkçe konuşmak, bir dili bilmek, Türkçe-
yi bilmek demek değildir. O halde dilimizin 
yarın daha feci bir manzara ile karşımıza çık
masını önlemek için bugünden yapacağımız iş, 
bütün Batı milletlerinde olduğu gibi, bir aka
demi kurmak, dile bir otorite getirmek ve dili 
o otorite ile, buigün şahidolduğumuz perişan 
manzarasından kurtarmaktır. Bu hepimize dü
şen bir vazifedir. 

Tekrar ifade ediyorum, bir milletvekili ola
rak bilhassa buigün üzerinde durmamız lâzım-
>gelen husus Türkiye için büyük bir tehlike ha
lini alan Batı dillerinden gelen kelimelere kar
şı, kendimizde bir millî reaksiyon uyandır
maktır. 

Gümrük kapılarında her şey kontrol edi
lebilir. Fakat, kafalar,, ruhlarla girenler hiçbir 
•kontrola tabi değildir. Ve bu maalesef mem-
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İekette revaç da bulur ve Türk dili gün geç
tikçe millî vasfını kaybeden bir dil olma yo
lunda ilerler, gider. 'Buna zannederim, hır Türk 
olarak göz yummamamız lâzımgelir. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) » 

(BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MÎLLÎ E&ÎTİM BAKANI ŞEVKET RA-

ŞÎT HATÎFOÖLU (Manisa) — Muhterem ar
kadaşımızı memnunlukla dinledim. Fakat yine 
buhran mevzuunda noktai nazarını maalesef ' 
kabul etmiyorum. Mevzuu, objektif olarak alı
yorum. Arkadaşımızın bana tevcih ettiği sual, 
Türk dilinde buhran var mı, yok^ mu ? Buhran ' 
olan bir dilin mahsulü karışık olur. Türk dili, 
inkişaifa başladığı andan itibaren bu ana kadar 
demin de arz ettiğim gibi arınmış, büyük bîr 
merhale katetmiş ve 20 yıl evvelkine nazaran 
bugün çok ileri ve halis bir manzara ifade et
mektedir. Bir defa, buhran olduğu zamanda is
tisnalar misal olarak alınmaz. Dâvanın küllünü, 
bütün şümulü ile ifade etmek lâzımdır. Benim 
arkadaşımın buraya getirmiş olduğu misaller ' 
istisnaidir. Bütün Avrupa milletleri dillerinin 
inkişafında hu nevi ifratlar olmuştur. Alman di
linin inkişafı, Fransızca kelimeleri kovmak için 
türlü ifratlar olmuştur. Fransa'da da bu ifrat
lar görülmüştür. înigiltere'de de aynı şeyler ol
muştur. Bizim tarihî gelişmemizin vaziyeti büs
bütün başkaçlır. Bunu şimdi burada sayıp dök-
me'kle sizin başınızı ağrıtacak değilim. Bizim di
limizin normal bir evülâsyönu vardır. Şunu da 
s'öyliyeyim ki, ilim dışı müdahaleler sevindirici 
değildir. Bunu hiçbir zaman hoş karşılamıyo
ruz, dedim. Fakat Türk dili evvelâ, şunu şük
ranla arz etmek isterim ki, Arapça ve Acemce 
terimlerin hegemonyasından kurtulmuştur, bir. 
İkincisi Türkçemizin bünyesi içerisine girmemiş 
çünkü ben Arapça, Acemce karşısında da âsi 
olan bir adam değilim. Çünkü konu hazmetme-
miş, benimsemiş ise onu benim kendi dilim 
içinde hallederim. Kendisinin bahsettiği gibi de 
ırkçı değilim. Yalnız elverir ki Türk şivesi onu 
benimsemiş ve Türkçeleşmiş olsun. Bu bakım
dan da Türk dili sadeleşmiş, arınmıştır Bu ha
le ıgclmiş ıbir dili, buhrana yakalanmış, buh
ran içinde göstermeyi insaflı bir hüküm olarak 4 

görmüyorum. 

Şimdi, üçüncü noktaya geliyorum. 
Beni en çok cezbeden ve dikkatle dinleme 

5 . 6.1Ö63 Ö :İ 
m e sebeholan nokta, arkadaşımın burada ver
diği misallerdir. Bu, dil dâvası değildir, arka
daşım. Bu, bu memlekette başka meseleler ari
yan kimselerin, dilimizdeki birliği tahribetmek 
istiyen sinsi dâvadır. (Bravo sesleri ve alkışlar) 
Biz, hu dâvanın karşısında topyekûn, yekpare 
millet halindeyiz. (BraVo sesleri) Şurada, bura
da sapıtmış insanlar varsa; bunların karşısında 
duruyoruz. Hem dilimizle, hem imanımızla on
ların karşısındayız. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Üçüncü nokta için de şunu ifade etmek is
terim. îlmî bakımdan salahiyetli kimselerin bir 
ilmî müessese halinde dilimizi kontrol altına 
almasını ben de doğru bulurum. Ama, ben Ba
kan olarak tek hasıma, bu böyle olsun, diyecek 
adam değilim. Tetkik edeyim, üniversitelere 
daıraışaıyi'm; -ondan sıonıra böyle bıir aikademiyi, 
Atatürk'ümüzün miras bıraktığı müesseseyi bu 
hale getirmeyi doğru bulurlarsa bunu da o ha
le götıi'rm'eiktıe zorluık çekmeyiz. Yakınız arkadaşı
mıza şunu temin, ederim; ki, bulgun üniver
sitelerimizde 'Edebiyat Fakültelerinde, dil üze
rinde uğraşan ve dil üzerinde ilmî çalışmalar 
yapan müesseselerimiz vardır. Ve bu memleke
tin hakiki edibi 'olan arkadaşlarımız da dili ba
şıboş bırakmış değillerdir. Ve bizim Talim Ter
biyemiz de okullarımızda kullanılan teknik te
rimler üzerinde dikkatle durmaktalar ve aşırı 
(giden terimleri mütemadiyen kontroldan geçir
mekte, bu mevzuda çalışmalar yapmaktadırlar. 
Müsterih olsunlar işi biraz da umumi portesiyle 
beraber mütalâa ettikleri takdirde Türk dilinin 
buhran içinde değil, yeni yeni tekâmül (hamle
leri içerisinde gelişmekte olduğunu kabul et
sinler. Bu arada şu yönden bu yönden gelen bâ
zı suni müdahalelere karşı da, kendi reaksiyo
nunu kendi içindem vurmiaisı kuvvetini oma ver
memiz için bizden hizmet bekliyorsa o hizmeti 
yapacağımızdan şüpheleri olmasın. 

(Ben yalnız bir noktaya inanırım; başka söy
lediklerinde beraberim; Dil sosyal bir müessese
dir; dil âdeta tabiî kanunların içinde kendi ge
lişir ve tabiî olmıyan şeyleri bünyesinden fır
latır atar. Buna da derin bir surette hepimizin 
güveni olsun. Ve hep beraher hu güzel dilin 
bekçiliğini yapalım. Millî Eğitim Bakanlığı da 
bu noktalarda gayet dikkatli davranacaktır. 
Müsterih olunuz. Fakat diğer dâvada hepimi
zin hundan da çok daha dikkatli 'olmamız la-
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zımlgeİdiğine dikkatlerinizi çekerek huzurunuz
dan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay. 
AHMET NİHAT AEAY (Çanakkale) — 

Efendim, zannederim yanlış anlaşıldım. Konuş
mamın birkaç yerinde ısrarla üzerinde durdu
ğum bir nokta var : Prensibine hararetle taraf
tar olduğum özleştirme hareketi diyorum. 
Hiçbir Türk yoktur ki, kendi konuştuğu dilin, 
en büyük millî varlığının tam bir millî varlık-
haline gelmesini; yani yabancı unsurlardan te
mizlenmesini arzu etmemiş olsun. Dil gerçekten 
kendi tabiî tekâmül yolunda inkişaf eder. Bünye
sine uymıyan yabancı unsurları ya bünyesinde 
öldürür, ya kabul etmiyerek atar. Tıpkı bu neye 
benzer; bir vücuda bir iğne batırırsın, vücut ta
biî bir reaksiyon gösterir ve bu iğneyi atmaya 
çalışır. Ama yine insaf buyurulsun ki, bu bünye
ye uymıyan yabancı unsurlar devamlı olarak 
sokulmaya çalışırsa, bünye reaksiyon gösteremez 
hale gelir, hasta olur. 

Muhterem Vekil Beyefendi heyecanımı bağış
lasınlar. Bu sorumla hiçbir ithamda bukıiımak 
hiçbir kimseyi töhmet altında bulundurmak iste
miyorum; sadece meseleyi objektif olarak ortaya 
koymak istiyorum. Şunu da yine tekraren ifade 
edeyim ki, bugün dili dejenere etmeye çalışan, bu 
güzel prensibi, özleştirme prensibini eline alıp, 
bunu başka istikametlere sevk etmeye çalışanlar 
da vardır. Bunu da kabul edelim. 

Yine, istisna olarak ileri sürülen misallerin, 
bir mecmuadan veya sadece bir yazardan toplan
mış değillerdir. 15 - 20 mecmua taranarak, bu 
misaller huzurunuza getirilmiştir. Beni üzen bu
dur. 

Yine üzülerek ifade edeyim ki, Türk sanatı bu 
yola gitmektedir. Yarın, bu dil ile kaleme alın
mış bir eserin okunmaması ihtimâli dahi düşünül
meden bu yola gidilmektedir.. Talim Terbiyenin 
meselenin üzerine titizlikle eğildiğine kaaniim. 
Ama, yine lütfetsinler ve izin versinler, ders ki
taplarını bir tetkik buyursunlar. Ders kitapların
daki acayiplikler, bendeniz bilhassa misal olarak 
onları buraya getirmedim - gözlerinden kaçmıya-
caktır. Bir tarafta kopkoyu bir Arapça, diğer ta
rafta yepyeni denemiyecek, anlaşıl amıyacak bir 
Türkçe. İcra Heyeti der, Bakanlar Kurulu der. 
Vekil der, bakan der. Bu dil, Bakanlığın Talim 
ve Terbiyesinden geçmiş okul kitaplarında. 

5 . 6 .1963 Ö : İ 
Diğer bir husus, Dil Kurumunun ilmî t ir oto

riteye sahibolmayışıdır. Lütfen kabul etsinler ki, 
Dil Kurumtı ilmî bir kurum değildir. 

Üniversitelerin dü ile ilgili branşlarında bulu
nan profesörlerle temas ettim, % 90 ı dilin bu gi
dişini tasvip etmemektedirler. Dil üzerinde yazı
lan birçok yazılar da bunu ortaya koymaktadır. 
Meselâ Prof. rahmetli Arat'm yazıları, Ahmet Ca-
feroğlu'nun yazıları, Ahmet Temir'in yazıları, 
Zeynep Korkmaz'm yazıları ortadadır. Bunlar 
Dil Kurumunun ilmî bir karakterden mahrum 
okluğu ve dilin bugünkü gidişinin yarın başka 
tehlikelere yol açacağı kanaatindeler ve bunu hiç 
durmadan ifade etmektedirler. 

Tekrar özür dilerim, dil karşısındaki bu heye
canımı Vekil Beyefendinin bağışlıyacaklarmı 
ümidederek tekrar ve tekrar özür dilerim. Hür
metlerimle efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — 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 sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Şevket Basit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 

(6/514) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı da buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 

1 . 1 . 1963 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Anayasamızın 22 nci maddesine göre «Herkes 
bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hak
kına sahiptir.» Yine Anayasamızın 50 nci mad
desine göre de : 

«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ
lama Devletin başta gelen ödevlerindendir.,» Bu 
sosyal hak ve ödevlerin ışığı altında : 

1. Ceçcn yıl liseyi bitirip üniversite ve yük
sek okullara giremeyenlerin feci durumu na.?ara 
alınarak ne gibi tedbirler alınmıştır?. 

2. Geçen sene büyük karışıklığa sebebiyet 
veren mükerrer başvurmaları, meydana çıkara-
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cak ne gibi çareler düşünülmüş ve tatbikata ko
nulmuştur?. 

3. Gece üniversitesi ve gece yüksek ovaülan 
hakkında geçen yıl Büyük Mecliste verilmiş olan 
resmî sözler üzerinde ne gibi çalışmalar vardır?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATÎPOĞLU (Manisa) — Sayın İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker arkadaşıımızın sorularınla arzı 
cevap ediyorum : 

1962 - 1963 yılları için biziım liselerden me
zun olan bütün öğrencilerimizin yekûnu - hem 
resmî, hem özel liselerden - 12 800 kişi. tutuyor. 
Ünıiversiltelerıimiizi'n ve yüksek okullarımızın bu 
yıü içimde alalbi'leceklerli öğrenci ydkûnunu da 
sıra ile aşağıda arız ediyorum : 

Üniversiteler; 11 375, yüksek okullara; 2 326 
kişi, yabancı memleketlerde türlü ihtisas şube
leri için 618 kişi ve yekûn 14 319 kişidir. Eğer 
liselerden çıkanları bu yekundan çıkartacak olur
sak 1 S i l kişi tutar. Yairii bu metlice müracaat 
edenlerin yüksek okul ve üniversitelere alınalbi-
leceğini gösterir. Hesap naaari • olarak yapıldığı 
zaman da böyle olması ieabeder. Fakat aırkadaş-
larnmızm çoğu geçen sene üniversiteler açıldı
ğı zamanda Ankacna sokaklarında gösterilerle kar
şılaştıkları malûmdur. Bu hususta Millî Eğitim 
Bakanlığı üniversite r^ktıörleriyle mıütaaddit 
toplaın'ti'liaır yaptı, bu mevzuun aslını araştırdı, 
ibunun çarelerimi buılımak için de uzum müzakere
lere girişti. 

Evvelâ karşımıza şu çıktı : Gerek istanbul ve 
.gerekse Ankara Üniversitesinde,. üniversiteye 
devam eder görünen kişilerin yekûnu, şimdi tam 
olarak hatırımda değil, İstanbul Üniversitesin
de 20 bini kişi, Ankara Üniversitesinde de bir o 
(kadardır. G'erçek öğrenci değil. Muhterem ar-
ka/daşlarım; bunHarııı arasında 10 - 12 yıllık öğ
renci vaıidır. Kayıtlıdır ama ne imltühan veri
yor, ne de diploma için kaygıdadır. Sadece her 
yıl şebekesini tazeliyor. Üniversite okuma kar
nesini- alıyor ve haklardan istifade ediyor. Eğer 
bu böyle devam eder giderse üniversitelerimiz 
zaıten tıklum tıklımdır. Bir de her yıl arkadan 
gelecek liselilerimiz içlin ümiversiiteleri'mizde yer 
olmıyacafctır. 

ilk öl konulması icalbeden nıoktb olarak bu
nu gördük. Üniverisiteleriımize şunu tavsıiıye et
tik : Bunidaın sonra .muayyen bir müddet ziarfın-
da imtihan!arını verip tahsil ettikleri branşta 

5 . 6 . 1963 Ö : İ 
diplomalarını almıyanllaırın üniversiteden kayıt
larının silinımesi lâzımdır, dedik. Çünkü bunla
rın, arkadan gelen nesillere de yer açmaları lâ
zımdır. 

İkincisi; arkadaşımızın bahsettikleri üniver
sitelerden Akşam Üniversitesi ruamiyle öğretim 
yapılması meselesi : 

Ne İstanbul Üniversitesi, ne Ankara Üniver- . 
sitesi ve ne de İzmir Üniversitesi böyle bir öğ
retim için hazırlık ve teknik bakımımdan im
kânları haiz olmadıklarını ifade ettiler. Evvelâ, 
bir 'defa maddî »müsbet ilimler sahasında çalı
şan fakülteler, Ibugün için bir çare bulamıya-
caklarım açık olarak ifade ettiler. Çünkü lâ-
boratuvarlar müsait değildir, lâboratuvarlar-
da araştırma yapımalk, gece ve gündüz öğretim 
yapmak için imkânları yoktur. Binaenaleyh 
Tıp Fakültesi, bilhassa Veteriner Fakültesi ve 
lâlboratuvar mesaisi olan buna ımümasil fakül
teler, biz gece eğitimi yapamayız dediler. Hu-. 
kulk Fakültesi, İktisat Fakültesi gibi fakülte
ler ise lüzumundan fazla yüklü olduklarım, se
miner çalışmalarında bulunduklarını ileri sür
düler. Bir de, Üniversiteler Kanununda bili
yorsunuz, muhtelif yerlerde hizmet gördükle
ri takdirde aldıkları ücreti tminumun hadde in
diren bir hüküm vardır. Rektörler tarafından 
bu hizmetin pek cazip olmıyacağı ileri sürüldü. 

Bu sebeple ne Intanlbul, ne İzmir ve ne de 
Ankara üniversiteleri ikili öğretim için ümit 
verici vaatte bulunmadılar. Yüksek Meclisini
zin ımalûmu olduğu üzere üniversiteler muhtar
dır. Maarif Vekâleti ancak memleketin umu
mi yaziyetini izah 'ederek bir talep yapan*. 
Emir veremez. Bir şeyi katî olarak istiyemez. 
Üniversitelerimiz kendi şartlarını ve imkânla
rını ele ahırlar, ihtiyaçlarını karşılaştırırlar, 
yapabileceklerini yaparlar. Ancak, Ankara 
Üniversitesinde 1 - 2 fakülte bu yönde bir tec
rübe yapacaklarını bana vaadettiler. Bu yıl 
'bu tecrübeyi yapıyorlar. 

Maarif Bakanlığı gelecek neslin üniversite-
leırde sıkıntısız yer bulabilmeleri için, yüksek 
okullarda yer bulabilmeleri için, bâzı yüksek 
okullarda akşam öğretimi yapılmasını karar al
tına aldı. Meselâ, bizim Ticari ve İktisadi İlim
ler 'akademileri, Teknik okullarımız, bunlar 
yüksek okullardır. Doğrudan doğruya Maarif 
Bakanlığına bağlıdırlar. Bunlarda, mekân müsa-
idolduğu takdirde, biz, akşam ikili öğretim 
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yapılması işini tanzim edeceğiz. Üniversiteler 
kendi muhtarlık idarelerine göre böyle bir şeyi 
şimdiden tekeffül etmiyorlar. Eğer onlar da 
geniş ımekâna sahip olurlar, lalboratuvarlarını 
falan tevsi edebilirlerse belki tm imkânı bula
bileceklerdir. Fakat 'bizim, önümüzdeki yıllar 
için, yeni gelen neslin akademik öğrenim saha
sında imkân bulabilmeleri için, bâzı yenilikle
rimiz var. Şimdi istanbul Teknik Üniversite
sine 'bir Kimya Mühendisliği Fakültesi ilâve 
ediyoruz, yeni <bir fakülte. Trabzon Teknik 
Üniversitesinin, vaka inşaatı bu yıl içinde yürü
yecek 'ama, bir kiralık binada ilki fakültenin 
ihzarı .birinci sınıflarının başlaması düşünülü
yor. Elâzığ Teknik Okulu birinci sınıfını yine 
yeni bir kiralık (binada başlatmayı düşünüyoruz. 
Plân bir taraftan yürüyor. Elaman yetiştirmek 
lâzımdır. Bunun için de bunları tezgâha koy
mak zorundayız. Bu bakımdan, izmir'deki yük-
selk oklun da şimdi inşaatına başlanıyor, ilk 
sınıflarını acımak mümkün 'olacaktır. 

Binaenaleyh, yeniden 4 yüksek okul, iki ake-
demi ve bir fakülte; izmir'de tekrar bir Tıp 
Fakültesi açmak suretiyle, çocuklarımızın yük
sek öğrenim yapma sahaları genişletilecektir. 
Bu yüksek 'okullarımızda akşam tedrisıatı yap
mak imkânını bulabileceğimizi ümidediyorum. 
Ama, Meclisin Yüksek Üyelerine şunu arz et
mek isterim: Herkesin üniversiteye girebilme
si, imtihanlara kazansın kazanmasın girebilme
si usulüne artık Türkiye'de paydos demenin 
zamanı gelmiştir. Eğer yeter derecede, salâhi
yet sahibi, İhtisas sahibi adam yetiştireceksek, 
hangi, fakülteye giriyorsa ve o fakültede elhli-
yetli insan yetiştirmek niyetinde ise, mutlak 
surette oranın imtihanlarında muvaffak olma
yı şart koşmak lâzımgeliyor. imtihanda muvaf
fak olmıyanların illede üniversite tahsili yap
masını bu Devletin sağlamasını bir vazife ola
rak Devlete yüklemenin, Türkiye'nin istikbali 
bakımından hayırlı olmıyacağı kanaatindeyim. 
Onlar için başka meslek okullarında, - yani on
ları meydanda bırakmak doğru değil - meslek 
okullarında yetiştirilmelerini daha erken ola
rak istihsal sahalarına atmayı, memleketin eko
nomik ihtiyaçları bakımından daha faydalı ad
dederim. Yoksa, mutlak surette her üniversite
ye girmek istiyeni, imtihanı versin, vermesin, 
üniversiteye alma devam ettiği müddetçe, yı-
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ğınla akademik diplomayı haiz olacaklar; amia 

.ihtisas bakımından durumları problematik bir 
hale gelecektir. 

Şimdi, geçen senenin meselesinde; Eskişehir 
Ticari ilimler Akademisinde kontenjan ayırt
tık. Buradakinde ayırttık, istanbul'a rica ettik. 
Yer açtılar. Buradaki çocuklar gitmediler. Se
bep illâ Siyasi ilimler Fakültesine girmek is
tiyorum. illâ burada Hukuk Fakültesine gir
mek istiyorum; burada açın. Buradaki imtilhan.-
da muvaffak olamıyorlar. Biraz da tahsil yap
mak istiyen, fakültelere girmek istiyen çocuk
larımızın alın teri ile imtihanları kazanmaları
nı beklemek zorundayız. 

Mâruzâtım bu konuda bundan ibarettir. 
Bu yaız devresi içerisinde tekrar üniversite 

rektörlerini Ankara'ya rica edeceğim. Aynı ko
nu üzerinde yeniden meseleyi tetkik edeceğim. 
Memleketin bugünkü durumu, elimizdeki im
kânlarla, çocuklarımızın kalitesini kaybetmek
sizin öğrenimden faydalanma şartları ve imkân
larını düzeltmeye çalışacağız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

• BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul
lanmamış arkadaşımız var mı?... Yok. 4 kutu
da da oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun iSayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Çok muhte^ 

rem arkadaşlarım; Sayın Bakanın geniş açık
lamalarını dinledik. Bendeniz bu sözlü sorunun 
şu anda aktüalitesini kaybetmiş olduğunu bili
yorum. Ama, bu aktüaliteyi kaybetmiş gibi gö
rünen sözlü soruyu, bililtizam istiyerek bu aya 
kadar Parlâmento içinde, içtüzüğün verdiği im
kânlar dâhilinde uzattım. Sebebi de; yeni öğ
retim ve öğrenim devresinin başlamasında fay
dalı olabilirim diye. 

Gerçekte bu sözlü soru ilk defa olarak üç 
Eylül tarihinde verilmiştir. Sebebi; Hükümeti
mizi ve bilhassa Bakanı ve üniversiteleri, ço
cuklarımızın ıstırap içerisinde, ana ve babala
rının ıstırap içerisinde, bizlerin ıstırap içerisin
de kalmaması maksadiyle, ikaız için, uyarmak 
için vermiştim. Bu sözlü soru, bu konuda ilk 
sözlü soru da değildir. Bir sene evvel de aynı 
konuda bir sözlü soru vermiş ve bunun cevap
larını da almıştık. 

Yani 1,5 sene evvel varılan noktadan çok 
fazla ileri' gitmemiş olduğumuzu üzülerek ifa-
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de etmek isterim. Evvelâ 1,5 sene evvel veri
len ve o zamanki Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan cevaplandırılan sorumda da aynı hususla
rı sormuştum. 

Üniversitelerin, yüksek okulların açılma za
manı geldiğinde ortalık bir karışıyor; çocuk
lar sokaklarda, otellerde Ankaıa senin, îs-
tunbul benim bir perişanlık içinde kalıyorlar. 

Aralarına girdim, tetkik ettim. O Emniyet 
Parkının altında gecelerce meşale yaktılar. 
Onlarla beraber oturdum ve şunu tesbit et
tim : Maalesef bu kargaşalığın sebebi, her bir üni
versitenin ve yüksek okulun kendine göre bir 
kayıt yapması ve bir talebenin de mütaaddit 
yerlere müracaat etmiş olmasıdır. Onun neti
cesinde 3. - 4 ay her şey, tam bir halk tâbiri 
ile, toz duman içerisinde. Yani orada yer var 
mı, istanbul'da kazanabildim mi, acaba buraya 
mı gireceğim, üçüncü imtihanı kazandım mı 
endişesi içinde ve meçhul. Tavsiyede bulundum. 
vazifem olarak tavsiyede bulundum; dedim ki 
«uçak şirketlerinde olduğu gibi, - zabıtlarda ya
zılı bulunduğu ve 1,5 sene evvel söylediğim şe
kilde - uçak şirketlerinde olduğu gibi üniver
sitelerde ufacık, iki üç memurluk bir merkezî 
büro yapın. Bir talebe kaç yere giderse gitsin, 
onun fişi bu merkez bürosunda toplansın ve 
açıldığı zaman, soy adına göre bu fiş açıldığı 
zaman, bir talebenin dokuz yere müracaat 
ettiği gözüksün. O zaman Bakan ve üniversite
ler durum hakkında kesin bilgi sahibi olurlar. 
Basın da bununla yakından alâkalıdır. Basın 
da bu durumu kamu önüne arz edebilecektir.» 

Maalesef bu uyurmalarırnıza rağmen, bu se
ne de mesele aynı şekilde cereyan etmiş, feryat, 
figan göklere yükselmiştir. Aynı zamanda, o 
zaman - yani dâvanın üzerinde olduğumuzu 
ifade etmek için söylüyorum - binaların sömü
rüldüğünü ifade etmiştim. Biz geri kalmış 
bir milletiz. G-eri kalmış bir millet fakirdir, 
fakir sayılıyor. Fakir bir millet muazzam üni
versite binaları yapıyor. Bizim ilimleriyle ilim-
lendiğimiz, irfaniyle irfanlandığımız hocalarımız, 
maalesef 24 saat kullanılması lâzımgelen bu 
binaları, 5 - 6 saatlik bir dersle geçiştiriyor. 
Üniversite muhtardır. Arkadaşlar, üniversite 
nin muhtariyeti varsa Parlâmentonun da muh
tariyeti vardır, vatandaşların da hür ve muhtar 
düşünceleri vardır. Üniversite bizi ikna etmek 

5 . 6 . 1963 O : 1 
mecburiyetindedir. Demokratik rejim içerisin
deki hür üniversite efkârı umumiyeyi, niçin 
fazla talebe almadıkları yolunda ikna etmek 
mecburiyetindeler. Aksi halde, biz bu kürsü
den, basın kalemiyle, vatandaş ağziyle feryat 
edecek, ben inanmadım, vatandaşlarımı nasıl 
inandırayım. 24 saat kullanılabilecek bir yer, 
5 - 6 saat kullanılıyor. Milyonlarca, milyarlarca 
lira yatırılmaktadır. Bu noktada ne bundan ev
velki Sayın Bakan ve ne de şimdi Sayın Bakan 
beni tatmin etmiş değildirler. («Bizi de tat
min etmedi» sesleri) Muhterem arkadaşlarımın 
da tatmin olmadıklarından ayrıca zevk duy
maktayım. 

Bir noktada üniversiteye girme imtihanı ol
malı mı, olmamalı mı? Bu münakaşalar müte
madiyen yapılmaktadır. Arkadaşlar, biz bir plân 
yaptık. !Bu plân Anayasadan sonra Yüce Mec
lisi bağlıyan bir kanundur. Yâni Anayasaya 
benzer bir hali vardır. Biz kanunları çıkarırken 
bıı plâna uygun olup olmadığını incelemek zo
rundayız. Ve bu p'iân da bir takım prensipler 
kabul ettik. Kabul, hakikaten herkes üniversi
teye girmemeli; ama bir Anayasa İki, serbest ola
rak üniversite kurulmasını yasaklamıştır. An
cak, Devlet eli ile üniversite kurulmasını zorun
lu tutmuştur. Nasıl olurda liseyi bitiren vatan
daşın çocuklarına, «ben üniversiteye girmek is
tiyorum.» derse, «giremezsin, ehliyet ararım.» 
«Avrupaya gideceğim.» «onun için de ehliyet 
ararım.» deriz, «Benim param var, ben çiftçi
yim, 50 -100 bin lira kazandım. Çocuğumu okut
mak istiyorum..» «Hayır okutamazsm.» Bende
niz şu noktayı, basit bir nokta olarak düşünü
yorum. Bu noktayı aydmlatamamı sızdır. İçeriyi 
ve dışarıyı yasak edersin, benim param var, üni
versiteye gitmek isterim, gidemem. Batı mem
leketlerinde ' serbest üniversiteler vardır, paralı 
üniversiteler vardır. Gerçi bunlardan bâzıları 
çok ışöhret kazandıkları zaman imtihan yapabilir
ler, bu paralı üniversiteler dahi bâzı şartlar 
arıyabilirler. Fakat aramıyanlar da vardır. Bir 
insanın bâzı belli imtihanlarda muvaffak olama
ması, o insanın kaabiliye'tli olmadığını tgöstere-
cek bir ölçüde değildir. Biliyorsunuz, Pastör 
üç, dört defa muallim mektebi imtihanına gir
miş, kazanamamış, ama ondan sonra da muaz
zam bir âlim olmuş, sırt sırta keşifler yapmış ve 
dünyaya malolmuş bir insan haline gelmiştir. 
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Binaenaleyh, işi bu noktadan halletmek gerek
tir. 

Gece yüksek okullarının açıldığından dolayı 
sevinç duymaktayım. Bu plânın icabıdır. Gerek 
Plân Komisyonunun bir üyesi olarak orada bü
tün arkadaşlarımızla yaptığımız çabalar, gerek
se Yüce Meclis huzurunda plâna her seviyede 
gece okullarının ve gece üniversitelerinin bir iba
re olarak sokulmasından istifade ederek bu iş 
yapılmıştır. Ama, gece üniversitesi meselesinin 
ele alınmamış olmasını asla kabul etmediğimi 
bildiririm. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

ARlF ERTUNGA (izmir) — îşte o kadar. 

(BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Erzurum Milletvekili < Nihat Düer'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) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Ni
hat Diler buradalar mı? Burada.. Ticaret Baka
nı? Yoklar.. Gelecek soru gününe kalmıştır. 

6. —- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, senatör \ve milletvekillerine silah taşıma [ruh
satı verilip verilmiyeceği hususunda ne ^düşü
nüldüğüne dair i İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın 
Aziz Zeytinoğlu buradalar mı? Buradalar. İçiş
leri Bakanı? Yoklar.. Gelecek soru gününe kal
mıştır. 

7. — Eskişehir Milletvekili 'Aziz jZeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Jlava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/519) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın 
Aziz Zeytinoğlu buradalar.. Ticaret Bakanı? 
Yoklar. Gelecek soru (gününe kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Eskişehir • Milletvekili Sayın 
Aziz Zeytinoğlu buradalar? Sayın Sanayi Ba-
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kanı? Yoklar.. Gelecek soru ıgünûne bırakılmış* 
tır. 

9. — Afyon < Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın "Yukarı PîribeyU köyünü 
den Ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1. 1963 tarir 

hinde Jandarma Karakoluna [götürülmesi sebe-
bine ' dair İçişleri J Bakanından | sözlü sorusu 
(6/522) 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
Sayın Şevki Güler Yoklar.. Bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek soru gününe kalmıştır. 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna (ek 2 nci [maddesinin harfi' 
yen tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Ih* 
san Ataöv buradalar mı? YoMar.. Bir defaya 
mahsus olmak üzere ıgelecek soru gününe kab 
mıştır. 

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

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın 
Osman Zeki Oktay buradalar mı? Buradalar. 
Ticaret Bakanı? Yoklar.. Gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

12. — 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 so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nun sözlü cevabı (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan?.. Bura
dalar. Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Burada
lar, soruyu okutuyorum. 

16 Ocak 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşaiğıdaıki .sorumun Saıyi'tı Millî Eğitim Ba
lkanı 'tarafnidam sözlü oüaralk cevapdandın'lma-
ısuna delâ'1'etilieniJnji rica ederim. 

Saygıillarıımlla. 
Balıkesir Miilıkıtveikilıi 

Cihat BiİJgehatn 
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1. — VII. Mil î Eğitim Şûrasmım : 
a) Enlstiltü ınıozuaıılarııni'nı ücret barc'minıin 

tesbit edilmesi hulsuısüınıdalki karaltılarının! tatbi
ki açdııı Balk'a'ıiiliıldlarMiclla berlbamigi bir faaliyet 
ve teşebbüs VOT mıdır? 

Balıkesir'de bir Akşam Tellendik Okullu açıl-
<mıaisı düşünîülkntakte imidir? 

BAŞKAN — Saıym Bakam. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKAN ŞEVKET RAŞÎT 

HATİPOÖLU (Manâsa) — Ballılkesir Mlleıtve-
'ki-Li .sayım Cihat Biılgclhian aınkaidaşnınuıızım: sorula
nınla arzı cevap C'diyorıım. 

Erklelk Sanat Eııısltıitüteritnini üç yıllık arta 
«kula dayalı bir halde gdldlşjıııeye tabi tuıtuılma-
laırı için ilmî müfrodaıt progıiamlaırı: ıbazırîlaM-
malktaıdır. Buı müfredat programları1' şu sırada 
't alilin teıibiye heyetinde son şeklini »aıl maktadır. 
Son şciklini -aıldıdötıam sanıra, aısıl tıeknisyeınllerin 
ve buradan çıkacak mezunların titrleri de tâ
yin 'edilecek bumda ra verilecek ücretlerıkıı ne ola
bileceği huısuısıı Flâ'nılama Mülstıeışarliiğınaı yiazıil-
dı. Onllıamla 'beraber tesbit edifeeelk ve o raisinin 
vereceğıi cevaba göre de işçilerin ve tekınıisyeıı-
lerin sınıf landi'nlnıasıı esalsı üzerinde çalnşıH-
malktlaıdır. Oradan mütalâa geldikten öonra bu 
iş fcamaımkınıaicak vte bir neticeye bağikunacalktıı*. 

Tıdknüker okulunun anılması da1; ımütfredat ' 
programınnm yeniden gözdeni geçirilmesi mevzuu 
oluyor. Bunla alit bir de 'kamilim layihası hazırlaın-
maktadır. Ve onların da kezalik titr mevzuları 
vardır. Bu kanuni layihası simidi Talim Terbiye
dedir. Çıkar çıkmaz Meclise sevk edilecek, ondan 
sonra <anoak bunların yenlilerinin açılmasına 
imkân hâsıl olacaktır. Bu arada Balıkesir'deki 
de açılacaktır. Maruzatım 'bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Gilhaıt Biligehto. 
CİHAT BlLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 

Bakanın vermiş olduğu cevaplardan dolayı 
arzı teşekkür ederim. Ancak bu arkadaşlarımı
zın büyük bir ıstırap içinde bulunduklarını her 
birimize ayrı ayrı yazmış oldukları birçok şi
kâyet mektuplarından da anlaşılmaktadır. Vâ
ki çalışmaların mümkün olduğu kadar hızlandı
rılması ve neticenin bir an evvel intacını kendi
lerinden istirham ederini. 

BAŞKAN —• Sual cevaplandırılmıştır. 

13. — Edime Milletvekili Talât AsaVın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 ncı maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
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işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal buradalar mı ? 
Yoklar, ikinci defa bulunmadıkları için sorula
rı düşmüştür. 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O. culartn 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler? Yoklar. 
ikinci defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

15. — Gümüşüne Milletvekili Sabahattin 8a-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu (6/532) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı bura
dalar mı? Buradalar. Devlet Bakanı veya Baş
bakan yerine suali cevaplandıracak bir yetkili 
Bakan? Yok.. Gelecek soru gününe bırakılmış
tır. 

16. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vukubulan keyfî ve huzur bozan ha
reketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/535) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

21 . 1 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Millî Eği

tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Sözlü soru : Aylardan beri istanbul Yurt
lar Müdürünün keyfi hareketlerinden bahse
dilmektedir. 

Son günlerde bu keyfi ve çocuklarımızı 
huzursuz bırakan hareketler neticesinde önce 
bir yurtta ve daha sonra bütün yurtlardaki 
talebeler gösteri ve yürüyüş yapmışlardır. 
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Bilhassa yurtlu öğrencilerin ellerindeki 

dövizlerde «bir kişiye iki telefon 1 200 kişi
ye iki telefon» «bize kalorifer yok, size loj
man çok» gibi keyfilik ve yolsuzluk ve idare
sizliği gösteren ibareler bulunması kız tale
belerin duman, soğuk 'altında ranzalarda yat
tıklarını ve aynı yerde yiyip, aynı yerde yat
tıklarını ve aynı yerde çalışmak zorunda ol
duklarını bildirmeleri karşısında bu işlerin 
sorumluları hakkında ne gibi işlemler yapıl
mış. Cezalananlar veya bu sebeple işlerinden 
ayrılanlar varsa kimlerdir? Bu hususta Ba
kanlığa evvelce de ihbarlar yapılmıştır. Bu 
ihbarlar üzerine müfettiş gönderilmiş midir 
ve bu müfettişlerin raporları son hâdiseler 
karşısında yeni bir mâna ifade etmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA-

ŞÎT HATÎPOĞLU (Manisa) — İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker aradaşımızm İstanbul 
yurtları hakkındaki soruları muhtelif mese
leleri ihtiva ediyor. Onların bütününü, ana 
hatlariyle cevaplandıracağım. 

İstanbul yurt lan hakkında önce umumi ola
rak yüksek heyetinize şu malûmatı arz et
miş olayım: İstanbul'daki yurtların bir kıs
mı evvelce üniversite tarafından idare edil
mekte, bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak idare edilmekte Mi. 1961 yılının 
11 nci ayında bu yurtların idaresi yeni ku
rulmuş olan Yurtlar Kurumuna devredilmiş. 
İstanbul'da' 7 tane, Ankara'da 7 tane ve İz
mir'de de bir kısım olmak üzere bu yurtlar 
Yurtlar Umum Müdürlüğüne devredilmiş ve 
onlar tarafından' idaresi temin edilmek kay-
diyle. Artık Millî Eğitim Bakanlığı bunların 
idaresi ile alâkasını kesmiştir. Yurtları yeni 
teslim alan umum müdürlük bu teslim aldığı 
yurtlarda bâzı tedbirler almak zaruretini his
setmiş evvelâ, yurtların mühim bir kısmının 
harap olduğunu görmüş, bunlarda tamirat ih
tiyacı kendiliğinden belirmiş, bir kısmında 
da tadilât yapmak zarureti hâsıl olmuş, bir 
kısmında ise çocukların yatırılması için va
sıtaların eksikliği tesbit edilmiş, bunların ta
mamlanması, bâzılarında ise soba olduğu için 
kalorifer yaptırma gibi bâzı zaruretler baş 
göstermiştir. Yurtlar Umum Müdürlüğü bü
tün bunları yaptırmak için teşebbüslere gir-
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miş. ve nitekim bu teşebbüslerinin sonunda 
hattâ bâzı yurtlar da işe yaramadığı için ye
ni bir takım binalar kiralıyarak yurtları ora
ya taşımış ve bu öğrencilere yeni yurtlar yap
tırmak üzere arsalar satmalmıştır. Bu mevzu 
ile ilgili olarak 12 milyon küsur lira harcan
mıştır. Bu arada aldığı tedbirler arasında ye
ni rejim tesis edilirken bâzı hatalar olmuş ve 
bu meyanda da yeni aldığı tedbirleri iyi kar-
şılamıyan öğrenciler ile ve eski idareciler ta
rafından" da bâzı reaksiyon başlamıştır. Bu 
arada arkadaşımın da önergesinde belirttiği 
gibi 'bâzı gösteri yürüyüşleri falan da meyda
na gelmiştir. Bana verilen raporlardan tes
bit ettiğimize göre oradaki olan hâdiseler, 
içerisinde b"eliren şeyler keyfi bir tasarruftan 
değil, doğrudan doğruya yurtların inzibat 
altına alınabilmesi iğin alınan tedbirler neti
cesinde olmuştur. 

Şimdi sırasiyle sebeplerini, birer birer 
hangi meselelerden doğduğunu anlatayım: İlk 
zamanlarda, yurtların idaresinde, yurtta otu
ranların ödiyecekleri paranın tahsilinde ihmal 
gösterilmiştir. Bâzıları bir ay ödememişler, hiç 
para vermemişler, bâzıları iki, üç, dört, bey ay 
yurt ücretini ödememişler ve bunlar takibedil-
memiş. Bu suretle teraküm eden yurtların ala
cağı 50 bin lirayı bulmuş. Ve tebligat yapıldığı 
zamanda da bir nevi laldırmamazlık, mühimse-
memezlik durumu hasıl olmuş. Yeni idare bun
ları teslim alır almaz tahiatiyle tahsilatın yapıl
ması için ciddi tedbirler alınca reaksiyon belir
miş. Ve tahsilatı ciddi olarak takibettiği için, 
tedbirlerin sonunda da 50 bin lirayı tahsil et
miştir. Eskiden yurt ücretini ödemiyenler bu 
aks'ülameli göstermişlerdir, bu hadise olmuştur. 
Yalnız, şunu bitaraf olarak göstermek isterim 
ki, bu tedbirleri tatbik ederken bâzı haşin dav
ranışlar da tatbik edilmemiş değildir. 

' İkinci mühim nokta: Yurtlarda yatan çocuk
lar, hiçbir zaman tecviz edllemiyecek bir surette 
yurtlardaki elektrik prizlerinden istifade etme
ye kalkmışlardır. Prizleri yalnız elbiselerini ütü
lemekte kullanmamışlar, aynı zamanda yemekle
rini de pişirmeye başlamışlardır. Yatakhaneyi 
yatakhane olmaktan çıkaracak şekilde yumurta 
şu bu gibi şeyler pişirmeye başlamışlar ve tabiî 
yeni idare bunları toptan, men etmiş, eski tarz
da harekete alıştıkları için yasağı yadırgamışlar, 
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aksülamel göstermişler ve yine aynı şekilde ha
reket etmişler. Bunun sökmediğini görünce bil
diğiniz yola gitmişlerdir. Bundan ayrı olarak 
da bu yurtlarda oturanlar yurtlara çok zaman 
beraberlerinde sık sık misafir getirmişler; gece
leri yurtlara geliş saatleri belli olduğu 'halde 
yurda gecenin hangi saatında olursa olsun gelip 
yatmak istemişlerdir. Tabiatiyle yeni rejime gö
re muayyen saatte geliş ve muayyen saatte gidi
şi tatbik edince eski serbesti kaybolduğu için 
aksülamel olmuş. Bu aksülamel esnasında bili
nen toplu yürüyüşler ve şikâyetler Bakanlığa, 
Başvekâlete, vatandaşlara 've Mecliste bâzı ar
kadaşlara yapılmış. 

Bundan ayrı olarak, bir yurtta kalorifer te
sisleri tam muvaffakiyetle başarılamamış; kalo
rifer yakıldığı zaman baca kız yurdunda tütme-
ye başlamış. Bir gece yakıldığında hakikaten 
baca tütmüş ve çocuklar yatakhanede duman 
içinde kalmış ve telefonla bu durumu şikâyet et
mişler. Ve tabiî çocuklar kalktıkları zaman peri
şan bir şekilde, gazeteye telefon etmişler, gaze
te muhabirleri gelmiş, içeriye sokmamışlar; ba
na verilen ifadeye göre böyle. Fakat birisi yan
gın mı diye içeriye girmiş kapıyı açtırmış, ga
zeteciler de gitmişler, fotoğraflar falan alınmış, 
gayritabiî vaziyet olmuş ve sevimsiz bir hal... Son
radan buna vilâyetin de müdahalesiyle gazeteler
de fotoğraflar neşredilmemiş. Aslında kalorifer 
tesisatının iyi yapılmamış olması, iyi işlememe
si; sonradan tamirat yapılmış, kalorifer işlemiye 
taşlamış, o yurtta da çocuklar barınmışlar. Bu 
hakikaten fena bir aksülamel. Çocuklar dumanlı 
bir yerde yatırılıyor, sağlıkları tehlikeye girmiş
tir diye istanbul matbuatında bir' neşriyat... El
bette herkesi müteessir edecek vaziyet... Yoksa 
bu kötü niyetle değil. 

Bu arada neşriyat arasında idarecilerin loj
manlarda gayet rahat yaşadıkları ve çift çift te
lefon kullandıkları meselesi de ileri sürülür. 
Bakanlıktan bu mesele üzerinde giden müfettişe 
talimat verilmiş ve raporunda bu mesele, telefon 
dişi üzerinde v ciddi olarak duracaksın, bunun lüks 
tarafı ve suiistimal tarafı nerede ise mutlaka 
tesbit etmek lâzımdır,denmiştir. Lojman yurt
lara bakanlara veriliyor. Gayet tabiî olarak ora
da gece gündüz bulunulduğu için, lojmanlar
da bir gayrı tabiîlik, yâni çocuklardan ayrı koa-
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for falan meselesi tesbit edilmediği raporda ya
zılı. 

Telefonun çift olması meselesine gelince: Baş
ka bir yurt tahliye edildiği için, onun telefonu 
müdür odasında bulunmakta imiş. iki telefon 
meseleside buradan çıkıyor. 

Şimdi, hülâsa olarak maruzatta bulunmak lâ-
zımgelirse, mevzuu huzurunuzda ikiye ayırmak 
lâzım; bütün yurtların yeni baştan eksiklerinin 
tamamlanması, tamirlerinin yapılması, aynı za
manda yeni bir idarenin kendisine göre bir di
siplinle kurulması karşısında eskiye alışmış olan
ların bir aksüiâmeli var. Yeni tutumun orada 
tesisinde, davranışlarda bâzı hataları idareciler 
yapmışlar. Bu raporlarda görüldüğü için orada 
bulunan memurlar değiştirildi, müdür başta ol
mak üzere... Yeni ve tecrübeli insanlar gönde
rildi. Şimdi dikkatli bulunuluyor ve günden gü
ne yurtların ıslâhı yoluna gidiliyor. Bugün -İs
tanbul'da yurtların bütün eksik olan kısımları 
mütemadiyen iyilestirilmekte, Yurtlar Kurumu 
vasıtasiyle, bundan bir yıl evvelkine nisbetle 
çocuklar daha rahat bir vaziyete getirilmekte ve 
daha huzur içinde barmdırılmaya çalışılmakta
dır. idare bakımından olan eksikler için de her 
şikâyet çok titizlikle takip edilmektedir ve ben 
şahsan alâkadarım. Bana gelen her şikâyeti 
ehemmiyet vererek takip ettiririm. Çünkü ora

da ciddi bir rejim teessüsünü arzu etmekteyim. 
ıBunları takip etmekteyim. Arkadaşımın önerge
sinde belirttikleri hâdiseler; arz ettiğim bu in
tikal devrinde böyle hâdiseler olmuş ve sebep
leri de arz ettiğim noktalarda toplanmış bulunu
yor. Ümidediyorum ki ihtiyaçların iyice karşı
lanması halinde bütün bu gibi sevimsiz hallerin de 
tamamlyle sonu alınacaktır. Bizim yurtlar me
selesi henüz daha tamamiyle halledilmiş bir me
sele değil. Ama şunu ifade etmek isterim; bu
günkü «durum dünden daha iyidir. Maruzatım 
bundan ibaretttir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar; huzurunuza getirilmiş olan 
konu gerçekten Sayın Bakanın ifade ettikleri 
gibi, önce, istanbul gazetelerinde; Milliyet, 
Cumhuriyet ve diğer gazetelerde yer almış, bir
kaç gün sonra bir toplu yürüyüş, ellerinde 
levhalar, yurtların önünde toplu bir yürüyüş 
yapılmış valiye kadar gidilmiş. Gazetecilik 
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tekniğinde gazetecilik bakımından gidilip ye
rinde tahkik edilmiş ye birinci sayfada yer 
almış önemli bir hâdisedir. 

Bâzı kelimeler var ki, geniş mânalar ifade 
eder. Meselâ «yurtlar» deyince «işte yurtlar,» 
diye geçeriz. Yurtlar kelimesi içinde yurdun 
dört bir tarafından yetişmiş gençlerin ilim 
ve irfan için bir yere sığınmalarını ve oradan 
üniversiteye veya yüksek okullara devamını 
anlıyoruz. Binaenaleyh, yurtlarda yaşıyan in
sanlar bizim öz be öz evlatlarımızdır. Bunun 
heyecanı ile bu meseleyi buraya getiriyoruz. 
Şimdi Sayın Bakanın bilgisinden ve samimi
yetinden zerre kadar ışüphem yok. Fakat bâ
zı hâdiselerde alt kademelerden verilen her 
şeyi olduğu gibi kabul etmesi doğru olmaz 
kanaatindeyim. Bu kadar feryat figan çıkaran 
bu kadar insanın, bu kadar talebenin; taki
bata kendisini kaptırıp üniversite tahsilini, yük
sek okul tahsilini tehlikeye sokacak kadar 
Gösteri Yürüyüşü Kanununu ihlâl edecek duru
ma kadar gelmesi için muhakkak bu hâdiseyi 
bir ciddî sebebe bağlamak lâzımgelir kanaa
tindeyim. Bu bakımdan, Sayın Bakana tarizde 
bulunmaya kendimi haklı görüyorum. Çünkü, 
hâdisenin oluş şekli, ile teknik bölümlerden 
kendilerine verilen izahat arasında bir nisbet-

; sizlik açık olarak gözükmektedir. Zaten Sayın 
Bakana, bu hâdisenin yurt ücretlerinden çık
tığı hususunda kendilerine tamamen yanlış 
malûmat vermişler, tabiî bu verenlere muzaf-
t,ıı\ yanlış malûmat vermişlerdir. 

Şu hâdisenin içinde, bir kelime olarak, «yurt 
ücreti» lâfı ne gazetede geçmiş, ne bahis mev
zuu olmuştur, ilk defa 'burada huzurunuzda 
böyle bir beyan çıkmaktadır. 

Hâdise olduğu zaman oradaki Yurtlar Mü
dürüne soruyorlar, .bu hâdisenin sebebi nedir, 
diyorlar. «Efendim», diyor, «gazetelerde beya
nım var; talebeden fazla para almak için böyle 
bir şey yaptık;» demiyor. Diyor ki, «iki milyon 
700 bin lira para tahsisat ayrılmıştır, bunun 
bir milyondan fazlası memur ve müstahdem 
ücretlerine gitmektedir, öbür taraftaki para 
azdır» diyor. Fazla okumuyorum. Elimin al
tında Sayın Bakana takdim edeceğim 19 ve 21 
Ocak tarihli Milliyet gazeteleri var. Orada 
gitmişler, beyan almışlar. Yani Yurtlar Müdü
rünün dahi böyle bir iddiası mevcut değildir. 
Bu (bir hilafı hakikat iddiadır, 
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Şimdi arkadaşlar, olan hâdise şu : Kesin bir 

idaresizlik mevcut. Bir defa oraya gönderdi
ğimiz .çocuklarımız birer üniversite talebesi. 
Bunlara konuşma esnasında yurt müdürünün 
ifade ettiği bâzı şeyleri söyliyeceğim; sonra' 
kendi kanaatimi ilâve edeyim : Üniversiteliye 
höst der durdururum. So'ba yanmıyor, çocuklar 
hastalanıyor, ders çalışacaklar, imtihana gire
cekler fakat gece soba yanmıyor. Kasımda is
tanbul'da kaloriferlerin yanması lâzımgelir. 
Kalorifer yapılmamış, Kasım ayı geçmiş, Ara
lık geçmiş, Ocak ayı gelmiş kalorifer yapılma
mış, damdan yağmur yağıyor evin içerisine. 
Bulundukları binayı gittim gördüm, bir oda 
var, bu odada hem yemek pişiriyorlar, hem 
yemek yiyorlar, hem ders çalışıyorlar, böyle 
bir yer.. Ve yıkanmak için başka bir yurda, 
öağaloğlu'na gidiyorlar. Şehremini'nden kal
kıp öağaloğlu'na gidiyorlar ve şikâyet edildiği 
zaman 'bohçanızı alın da hemen ıgidiverin, de
niyor.. Ve şikâyet olduğu zaman derhal hakla
rında takibata girişiliyor. 

Bu arada, kalorifer için 83 M2 - ki nafıanın 
ölçüsüne 'göre 83 M2 - bir satıh vermek lâzım-
gelirken, 23 M2 bir satıh veriliyor ve yemek 
pişen ocağın bacasiyle kaloriferin bacası bi-
ribirine karışıyor. Binanın içini duman ba
sıyor. Çocuklar, yarının büyükleri, anlamıyor
lar değil, hepsini anlıyorlar; diyorlar ki, «bi
zim kaloriferimizin yapılması lâzımgelirken 
niçin müdürün lojmanı yapıldı?» Evet, ka
lorifer yapılmamış, ihmal edilmiş, uzatılmış, 
sonra Sayın Bakanım ifade ettikleri gibi hâdise. 
gelmiş çatmış. Bir emrivaki olmuş; ama niye 
emrivaki olmuş1? Emrivaki olmuş çünkü ev
velâ canlarını düşünmüşler. Çağaloğlu yur
dundan müdire hanım gelmiş, talebe revirini 
kapatmış revire lojman yapmış, sarfiyatı ya
pılmış, her şeyi tamam. Öbür tarafta kalori
fer yapılmamış; kömür istemişler soba yak
maya, çalıçşıyorlaır. «Beni o âtei yurda kömür 
vermem» demiş; çünklü onlarım, nazarında «âsi 
yurt» öbür taraftan istemişler, bu sefer kömür 
tozu göndermişler. Talebeler öyle bir hale 
gelmişler ki, kışın ortasında her türlü eziyeti, 
her türlü tehlikeyi göze alarak yürüyüş yap
maya kadar varmışlar. Şimdi bunun burasın
da bir izah tarzı mevcut değil. Gazetelerde re
simleri çıkmış; «kifayetsiz idareci istemiyo
ruz.» «Bize höst diyen idareci istemiyoruz». «Bi-
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fce kalorifer yo'k; size lojman çok».. Ellerin
deki levhalar böyle.. Bu haklı olmasa talebe 
kalkıp levhaya bunu koyar mı? 

Arkadaşlar, bir muameleye ben de şahid-
oldum; Sayın Cihad Baban'la beraber, hattâ 
bir arkadaşımız daha olacak, bu yurtlara git
tik ; gittiğimiz zaman Çağaloğlu yurdunda bi
zim önümüzde bir talebe kalktı dert anlat
maya başladı. Biz zaten dert dinlemeye gittik 
oraya.. Sorduk anlatılmasında, pedegoji bakı
mından bir mahzur var mıdır, dedik. Yok efen
dim, hay hay buyurun, dediler. Oturduk, on
lara sorduk, ne derdiniz var dedik. Bir tale
be şikâyete başladı. Talebe şikâyetini anla
tırken müdire hanım fırladı, gayet şedit ve 
sert bir hareketle bir hanım kızı, bir talebe
yi susturdu, gözümüzün önünde susturdu. Gö
zümüzün önünde bu hâdise cereyan ederse, 
göz önünde olmadığı zaman neler cereyan 
eder? Bir kıyaslama yapmak lâzım 

Sonra ahçıyı değiştiriyorlar. Talebenin 
memnun olduğu fevkalâde bir ahçı var. Bunu 
bize orada kendileri söylediler. Ahçı, mükem
mel bir ahçı. Herkes kendisinden memnun. 
Fakat yeni gelen müdür, kendi adamı, memle
ketlisi v.s. olan birisini getiriyor ve evvelki 
kalifiye aşçıyı hangi hesaba hizmet ediyor
sa çıkarıyor. Böylece iyi aşçı gider, kötü ah-
ç,ı gelir yemek bozulur, 

Şimdi arkadaşlar, elimizdeki kanuna gö
re, Millî Eğitim Bakanlığı bunun üzerinde sa-, 
rih olarak kontrol yetkisini haizdir. Kuru
mun işlem ve hesapları, her zaman Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca denetlenir. 
Yani bu hâdisede, Millî Eğitim Bakanlığının 
mutlak bir murakabesi vardır. 

Bendenizin sorusundan ' çıkan mâna da şu? 
dur: Oradaki talebe diyor ki; «müfettişler ge
liyor, fakat bu gelen müfettişler de şikâyet 
ettiklerimizin eşi, dostu, ahbabı v.s. oluyor.» 
Ve ben bunu hassaten tasrih ettim ki, Sayın 
Bakan meseleyi bu noktadan da incelesinler, is
tedim. Evvelce şikâyet olmuş, daha evvel de 
şikâyet olmuştur, şimdi de şikâyet oluyor. Bu 
şikâyetlerden sonra ^hakikaten Şehremini yurdu
nun badanası yapılmış, kaloriferi düzelmiş, umu
miyetle bu istekler yerine gelmiş. Yâni yurtla
ra bir nebze alâka gösterilmiş. 

'Şunu demek istiyorum, Sayın Bakanın, tek
rar ifade ediyorum, , hüsnüniyetinden eminim; 

fakat dikkat buyurursanız oradaki idareciler 
alınmış. Ne olmuş da alınmış?... Bizim elimizde
ki bilgiye göre oradaki bütün bu hâdiselere se
bebiyet veren zat umum müdürlük Donatım alım 
satım müşavirliğine nakledilmiş, yâni taltif edil
miş. 

Şimdi bu hâdisede ciddî bir tahkikat yapı
lır;1 eğer hakikaten talebeden suçlu varsa, tah
rik eden varsa o 'çıkarılır, uydurma hâdise var
sa o çıkar. Eğer idarecilerden sorumlu, mesul 
kimseler varsa onlar hakkında da talimatname 
vardır, usul vardır, yönetmelik vardır, o tatbik 
edilir. Şimdi burada mesele muallâkta bırakıl
mış ve mücerret iddialar esas olarak alınmış ve 
onun üzerine bunu oradan almışlar, buraya 
koymuşlar. Ben Sayın Bakandan rica ediyorum, 
burada her noktaya cevap vermelerine imkân 
yok, çünkü fiîli hâdiselere taallûk ediyor. Sayın 
Bakan bu hâdisenin şahidi olmuş olsalardı, şüp
hesiz ki bu başka türlü olacaktı. 

Bu "meselede elimde daha fazla malûmat var. 
Ancak, 15 dakika içine sığmıyacağı için söyle
miyorum. Gittiğim, gördüğüm ve doğruluğuna 
vicdanen kanaat getirdiğim bu meselenin üze
rinde ciddi bir tetkik yapılmasını istemek hak
kımızdır. Mesulleri varsa, -ki var olduğu kanaa
tindeyiz, ancak, var olduğunda ısrar etmiyoruz-
icabeden cezayı görsün ki, bir daha yapmasın. 
E, beni oradan al, daha mükellef bir yere getir; 
bu .olmaz. Binaenaleyh, çocuklarımızı korumak 
bakımından bunun üzerinde ehemmiyetle durul
malıdır. Yarın herhangi'birimizin çocuğu oraya, 
bu resmî yurtlara gidecektir, istanbul'da yedi 
adet yurt vardır, hepimizin çocukları bunlara 
muhtaçtırlar. Bunun üzerinde ne kadar titre-
sek o kadar yeridir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATÎPOĞLU (Manisa) — Affmızı dilerim, iki, 
üç noktayı aydınlatayım: Evvelâ oradaki me
murların mütalâasını arz etmedim. Sözlerim, 
oradaki müfettişlerin mütalâasıdır ve bir mü
fettişimin değil ikinci defa (gönderdiğimin mü
talâasıdır, bu bir. İkincisi; 50 bin lira tahsil 
edilmiş diye, olmıyan bir alıcıyı bilmiyorum ve
rebilirler mi?... Şimdi bunun üzerinde tekrar 
duracağım. Eğer böyle bir şey varsa akibeti fe
nadır. Hiçbir alıcı yokken 50 bin lira, eskiden 
ödenmemiş olan borçlar tahsil edilmiş deniyor. 
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Üçüncüsü;, yurt inşaatı, kalorifer inşaatı; 

yurt müdürü ve âmirlerinin elinde değil, bunu 
Nafıa yaptırır, ihalesini de o yaptırır. Yurt me
murlarının hiçbir ilgisi yoktur. Kendi lojmanını 
yaptırmak \ bakımından oradaki müdürlün buna 
tesiri olmamıştır. Nafıa yaptırmış, yakılmış, mu
vaffak olamamış." Ama yine bu mevzuu, arkada
şımın bu kadar dikkatle üzerinde tetkikler yap
tığı için, ciddi olarak üzerinde duracağım. 

' Dördüncüsü; Henüz daha bu mesele netice
lenmiş değildir. Ne olmuş dedim de, oradan alın
dı bunlar dedim. Raporlardan çıkarttığım malû
matı arz ettim. Henüz daha teftiş neticesi alın
mış ve Memurin Muhakemat Kanununa göre hak
kında muamele yapılmış değildir. Adam suçlu 
mu, değil mi? Alâkadar organ bunun hakkında 
hüküm verecek? Ben de re'şen onun hakkında 
hüküm veremem. 

Bu dört nokta aydınlanırsa elbette mesele 
bir neticeye bağlanacaktır; Ben arkadaşımın di
ğer mevzular hakkındaki beyanlarını not ettim, 
üzerinde duracağım, bunu hizmet sayarım. Te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, Sa

yın Bakana teşekkür etmek borcumuzdur. Yal
nız, faydalı olur mülâhazasiyle bir iki kelime 
söyliyeyim. 

Şimdi, elimizdeki notlara göre, mesele şudur: 
Müdürün şahsî muamelât bürosuna kalorifer 

tesisatı yapılmış (bunlar ince noktalardır). Ta
lebeler diyor ki, «ıBu müdür bizi idare etmek için 
buraya geldi. Yani bizden dolayı ekmek yemek
tedir.» Tabiî açıkça böyle söylemiyorlar. Ama, 
meselenin hulâsası bu. «iBizim sebebimizle mü
dür olmuştur; eğer yapılacak bir iş varsa evvelâ 
bizim kaloriferimizi yaptırır, ondan sonra 
kendi kaloriferini.. Biz ille de müdür kalorifer
siz otursun iddiasında değiliz» diyorlar. 

Sonra Cağaloğlu'nda ranza yapılması lâzım-
gelirken, ranzayı yapmayıp reviri (belki tüzük
te böyledir, yâni oraya bir memur girebilir. 
Ama esas iş, talebenin ranzasının yapılmasıdır.) 
Kendisine lojman yapıyor. Lojman yapmak hak
kı olduğu noktasında birşey söylemedim. Yani 
talebenin işi yapılmayıp, kendi işlerini tercih 
ediyorlar. Bunlar, insan haklarım bilen kimse
ler. 
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ıSonra burada aksettirmediğim bir duruBâ 

vardır. Talebe derse çalışıyor, ufak bir huzur
suzluk, rahatsızlık bunların morali üzerinde d^-
rin tesir edecektir. Zaten kalabalıktırlar, kolay 
kolay derse çalışacakları şartlar yoktur. Bir çle 
bunun üzerine soba yakılmamış; kömür yok. Bu
na birtakım âmiller daha eklenince düşünün bu 
talebenin mânevi durumunu... 

Sonra yanlış anlaşıldı zannediyorum. Bu 
işin içinde para istemişler, parayı vermiyenler 
var diye bendeniz sorumda, hiçbir şey sarma
dım. Huzurunuzda da ve ben gittiğim zaman 
hiçbir talebe de, efendim, bizden zorla para alı
yorlar şu, bu diye bir ifadede bulunmadılar. 

Bir de kendi hayat tecrübelerime istinaden, 
bir hukukçunun hayat tecrübelerine istinaden 
demek istiyorum ki, orada bahsedilme:, burada 
bahsedilmez, şurada bahsedilmez, tam sözlü so
ru buraya geldiği zaman para meselesinden bah
sedilirce bu, bir nevi sebep, kulp tatma mahi
yetini alır. Belki de hakikaten taletenin 'borcu 
vardır. Onun üzerinde (hiçbir kimsenin şikâye
tini işitmedim. Borcu olan verir. Zatiâliniz ora
ya bu ciheti sorsanız ve hakikaten 30 bin lira 

-borcu var diye cevap verilse bile bununla tat
min edilmiş olmayınız, diye söylüyorum. Ben
deniz esasen bunun üzerinde durmadım. HüTf 
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.* 
Daha evvel açık oylarınıza aız edilmiş olan 

4 kanun tasarısı ve teklifinin oykma neticelerim 
ni okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesince arsa satma* 
lınması için gelecek yıllara, geçiii yüklenmelere 
girişilmesi hakkında kanun tasmama oy sayısı 
(255) oy verilmiştir. (249) kakıl, (2) ret, (4) 
çekinserdir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelei-

cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısına veriltti oy sayısı (257), 
kabul (253), ret (2), çekinser (2). 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 

imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun ta
sarısına Terilen oy sayısı (249), kabul (244);, 
ret (2), çekinser (3). 
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; Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine verilen 
oy sayısı (243), kabul (233), ret (5), çekin-
ser (5). 

Teklif, Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Soruların görüşülmesine devam ediyoruz. 

17. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazdı sorusuna uzun zamandan beri cevap veril
memesi sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/538) 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Şaban Kes
kin?. Tok. îkinci defa bulunmadıkları için soru
ları dişmüştür. 

18. ~ Erzurum Milletvekili Adnan Senyurt'-
ün, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
mam hustsunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanındın sözlü sorusu (6/541) 

BASKİN — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt? Burada. Sanayi Bakanı? Yok. Gelecek 
soru günüm kalmıştır. 

19. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmişinin mümkün olup olmadığına da
ir İçişleri Bckanından sözlü sorusu (6/542) 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men? Yok. llinei defa bulunmadıkları için so
ruları düşmüştür. 

20. — Aydn Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Ay dm'm Bozloğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün m sebeple vekâlet emrine alındığı
na dair Devlet bakanından sözlü sorusu (6/545) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Eeşat özar-
da? Burada. Devlet Bakanı? Yok. Gelecek soru 
gününe kalmıştır. 

21. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne za
man tâyin edildiğine ve buradan ne gibi sebeple 
nakledildiğine da\r İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/546) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Eeşat özar-
da? Burada, içişleri Bakanı? Yok Ge'ecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

5.6 .1963 O :1 
22. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-

un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit Ka
ğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur ve 
işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu .(6/547) 

BAŞKAN — Hâldan Kısayol? Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek soru gününe kal
mıştır. 

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

BAŞKAN — Muş Milletvekili Sami öztürk? 
Buradalar. Başbakan yok. Onun yerine cevap ve
recek vazifeli Vekil? Yok. Gelecek soru gününe 
kalmıştır. 

24. — 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 — Reşat özarda? Burada. Millî 
Eğitim Bakanı? Yok Gelecek birleşime bıra
kıldı. 

25. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındırlık 
işlerinin düzene konulması mevzuunda ne düşü
nüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayındırlık 
Bakanından sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Gökay'ın sözlü cevabı (6/550) 

BAŞKAN — Ömer Zekâi Dorman? Burada. 
imar ve iskân Bakanı ? Burada. Bayındırlık Ba
kanı? Yok. 

imar ve iskân Bakanının cevabı kifayet eder 
mi efendim ? 

ÖMER ZEKÂ! DORMAN (istanbul) — Kâ
fidir efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi başkanlığına 
42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen su

baylar için 180 sayılı Kanuna göre yaptırılan 
blok apartmanlardan Istanbul'dakilerin, beledi
ye kamu hizmetleri ve Bayındırlık işlerinin hâ
lâ bir düzene konamadığı görülmektedir. 
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Bu mevzularda îmar ve İskân ve Bayındırlık 

Bakanlığınca ne düşünülmektedir? 
Sözlü sorumun bu makamlara ulaştırılmasını 

saygı ile rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

ö . Zekâi Dorman 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar, 42 sayılı Kanuna göre emekliye sevk edi
len subaylar için 180 sayılı Kanuna göre İstan
bul'da yaptırılan blok apartmanların kamu hiz
metleri ve bayındırlık işlerinin hâlâ düzene so
kulmadığı hakkında İstanbul Milletvekili Sayın 
Zekâi Dorman'm sözlü sorusuna arzı cevabedi-
yorum : 

180 sayılı Kanunla inşası derpiş edilen emek
li subay evleri 5/1662 sayılı Kararname ile yü
rürlüğe giren Yönetmelik esaslarına göre yapıl
mıştır. 

Adı geçen Yönetmelikte Bayındırlık işleri 
ve kamu hizmetlerinden inşaat sahasının iç yol
ları ile bu yolların ana yollara olan bağlantıla- • 
rmın Karayolları Genel Müdürlüğünce, pis su 
ve kanalizasyon tesisleri projelerinin Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünce, diğer âmme tesisle
rinin de belediyelerince yaptırılacağı derpiş 
edilmiştir. 

Yukarıda izah edildiği veçhile Bakanlığımız, 
emekli subay evlerinin kamu ve, bayındırlık iş
leri ile ilgili bulunmamaktadır. Bununla bera
ber yapılan tetkikat neticesi subay evlerinin su 
ve elektrik tesislerinin tamamlandığı, iç ve bağ
lantı yolları konusunda ise Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile İstanbul Belediyesi arasında ih
tilâf zuhur ettiği öğrenilmiştir. 

. Belediye ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
arasındaki mütaaddit yazışmalarla ihtilâf halle-
dilemediğinden, konu, mezkûr kararnamenin 12 
nci maddesinin (F) fıkrası gereğince Bakanlar 
Kurulunca karara bağlanmak üzere İstanbul Be
lediyesinin 12 . 12 . 1962 gün ve 3376 - 25242 
sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığına intikal etti
rilmiştir. ve oradan mevzu takibedilecektir, Arzı 
hürmet ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zekâi Dorman. 
ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Bakan ve arka
daşlar ; 27 Mayıs İhtilâlini takiben, 42 sayılı . 

».« . . lttft O. İ 
Kanunla emekliye sevk edilen subayların b|r 
kısmı için İstanbul'da Mecidiyeköy ve Balmum
cu Çiftliği civarında, iki site halinde yapılmak
ta olan apartmanların hazin bir tablosu vardır. 

O tarihte 180 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ne uyularak Millî Savunma Bakanlığınca tanzitn 
ve Bakanlar Kurulunca tasdik edilen Yönetme
liğe göre ki, Sayın Bakan da temas buyurdular. 
Devlet Karayolları Ve Su İşleri ile mahallî bele
diyeler, bu sitenin belli şartlar içinde inşa ve ik
mali hususunda kendilerine düşeni yapacaklar 
ve koordinasyonu da Bakanlar Kurulu sağlıya-
caktı. 

• Aradan, 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen bu 
tşekilât, kanunların evvelâ arka kapılarından sı
vışmak ve zora gelince de parasızlık duvarına 
yaslanmak gayreti içinde bu hizmeti sürünceme
de bırakmışlardır. 

Hükümet ise, yaramaz çocukları ile baş ede-
miyen bir babanın kararsızlığı içinde, hâdiselje-
re maalesef seyirci kalmıştır. 

Emekli subay mahallesinde bilhassa kışın ve 
ağır yağışlı hayalarda çamur diz boyu v<e sokak 
lâmbası da yoktur. Bir İstanbul gazetesinde çı
kan şu resim ifadeyi ispata kâfidir. Altında oku
yoruz : «Eminsu Evleri Sitesi resimde görüldüğü 
gibi bir çamur deryasıdır.» Hâlâ da öyledir. Bu
rada âdeta mahsur kalanlar, bu işle kim meşgul 
olacak diye soruyorlar. Sabahın erken saatle
rinde okula giden çocukların hali cidden yü
rekler acısıdır. 

Gerçekten ve acı olarak ifade edelim ki, iş
lerimizin çoğunda olduğu gibi burada da ilk gö
ze çarpan yolsuzluktur. İstanbul Belediyesi ile 
Karayolları Genel Müdürlüğünün işi birbirinin 
üzerine atmaları yüzünden mahallenin iç yolla
dı hâlâ yapılmamıştı». Her iki idarenin yapaca
ğı yol toplamı üç kilometredir. Ama ihmal ve 
alâkasızlığın nerede ise üçüncü yılı dolacaktır. 
Adına «Posta Caddesi» denen 850 metrelik bir 
yol belediye tarafından ele alınmadığı ve kot "Se
viyesi indirilmediği için, Balmumcu . semtinde 
oturanlara havagazı da verilememektedir. Bu yo
lun bir boldozer ile 4, 5 günlük bir işi vardır. 
Fakat mesken sahiplerinin niyaz ve müracaat-
lerine kulaklar bugüne kadar tıkalı kalmıştir: 
Tanrı'nın şu bol yağışlı mevsiminde bile mahal
le su sıkıntısı çeker, evlere su bir sabah bir de 
akşam uğrar, hele üst katlara hiç uğramaz. 
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Subay meskenlerine ait işler için ypnetmelik, j 

(Millî Savunma ve imar ve iskân Bakanlıkları
nı) vazifeli kılmıştır. Millî Savunma Bakanlı
ğı, seçim arifesinde yaptığı bir (ad çekme) me
rasimi ile işin içinden sıyrılmış ve 956 vatandaş 
(Emlâk Kredi Bankası) ile başbaşa bırakılmış- I 
tır. Hizmet ve mesuliyetin büyüğünü yüklenen 
imar ve. iskân Bakanlığı da maalesef gerekli 
alâkayı göstermemektedir. Arkadaşların ifade
sine göre ilmî otoritesine çok hürmetkar, zekâ
sına hayran bulunduğum. Ve bütün milletin ho
cası diyebileceğim Sayın Bakan istanbul'a her 
teşriflerinde kendi semtlerine de biraz uğrama
sı için yapılan müracaatlara iltifat etmemekte
dir. Ataköy ve gecekondu ziyaretleri yanında 
Sayın Bakanın Emekli Subay Mahallesine de bir 
defacık şeref vermeleri haklı olarak beklenmek
tedir. 

Muhterem Bakanlar, subay mahallesinin ka
loriferli dairelerinin bâzılarında şimdiye kadar J 
»odun sobası yakılmıştır. Sebebi de, bankanın | 
bu gibi binalara koyduğu (Çekoslovak) tipi ka
lorifer kazanlarının bizim kömürü yakamaması-
dır. Bankaya bunun için de baş vurulmuş alınan 
cevapta «Siz yakmasını beceremiyorsunuz.» 
denmiştir. Ama, bankanın akıl 'hocalarından 
biri gelip de «Bu kazan böyle yanar.» diyeme
miştir. I 

Üst kat daireler yağmurdan akmakta, du
var ve balkonlardan içeri mütemadiyen su sız
makta ve doğrama işleri 2,5 sene oldu, daha 
şimdiden eğilip Ibülkülimıelkıtedir. Besbelli ki, bu 
yahni ucuz etten yapılmıştır. Ama, Bakanın 
kredili inşaatta yüzde 70 peşin aldığı acaba 
kaç müşterisi vardır? I 

Emlâk Kredi Bankasından ne zaman (Plân 
ve 'şartname) istenirse daima «Yok» ifadesi ile 
karşılaşılır. Noksanlar gösterilince de, «Plân 
ne ise o yapılmaktadır,» denir. Üst kat daire
lerde çadır hayatı yaşıyan arkadaşlar noter
lik vasıtasiyle protesto çekmek isterler. - Suret
leri yanımda mahfuzdur. - «Böyle şeyler resmî 
mercilere ve Bakanlara tebliğ edilemezp ceva
bını alırlar. 24 Kasım 1962 de kurulan (istan
bul Emekli Subay Evleri Bakım ve Güzelleştir
me Derneği) Millî Savunma ve imar iskân Ba
kanlıklarına resmen müracaat ederek : Tasdikli 
plân ve projeden, inşaat şartnamesinden, ban
ka ile yapılan sözleşmeden ve geçici tesellüm 
zaptından bilgi ve haber bekler, aradan aylar | 
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geçer resmî bir teşekküle bile cevap vermezler, 
yönetmeliğin 7 ve 8 nci maddelerindeki saraha
te ve bunca niyaz ve müracaate rağmen Emlâk 
Kredi Bankası niçin böyle yapar Sebebi aşi
kârdır : Maksat bütün bu kusurlara çarşaf ger
mek kat irtifalarmdan 20 santim, kapı geniş
liklerinden 10 - 15 santim ve daire sahasından 
üç metre kadar yaptığı kısıntıları gizlemek 
ve Hükümetin kanadına sığınarak pervasız
lık içinde canı istediği gibi hareket etmektir. 
Ve ne gariptir ki, evlere küllü ayıbı ile iskân 
müsaadesi verenlerin de plân ve şartnameden 
haberi yoktur. Kuralar çekilirken, kanalizas
yon için her daire sahibinden ayrıca üçer 
bin lira istenmiştir. Bankanın civardaki di
ğer blo'kÛJarda da amılaş-aınak bu işi daire ba
şıma amcalk beş aılıtı yüz liraya mall'edeıbiîeceği 
hesap ve ispat edilmiştir. Ama bankanın yi
ne dediği dediktir. O ne yapıp yapıp fazla pa
ranın üstüne yatacaktır. 

Hulâsa, kaderin bir fırtına gibi yere ser
diği bu insanlar, Devlet büyüklerinin tatlı dili 
ve cömert davranışları-ile ve emekli tazminat
ları karşılığı birer dikili ağaca yaslanmışlar, 
fakat 2,5 yıldan beri de idarenin elinde oyun
cak olmuşlardır. 

Sırası gelmişken şunu da arz edeyim : 
istanbul'da 4 ncü Levent'in yanındaki na

tamam apartmanlar manzuru âlileri olmuş
tur. Bunlar bugüne kadar âdeta taliini baltaya 
terk etmiş kuru^ ağaçlar topluluğunda idi. 2 100 
kişiye varan Birinci Ordu subayları 1953 ten 
beri dişten tırnaktan artırdıkları yedi sekiz 
bin lirayı Emlâk Kredi Bankasına bilâfaiz 
yatıragelmişler ve bankaya bir mesken haya
liyle 'bağlanmışlardır. Zamanın istanbul Va
lisi ve bugünün Sayın imar ve iskân Bakanı 
Saym Hocamız durumu iyi bilirler Şişli Bü-
yükdere caddesi civarında subaylara Hazine 
arsaları verip vermemek bile yıllarca etüd ve 
münakaşa konusu olmuş ve bu yılan hikâyesi; 
milyonların üstünde başka heveslerle kuluçka 
yatan ve ipe un seren bankanın da tabiî işine 
yaramıştır, 

Hattâ işittiğimize göre, banka bu mesken
lere tahsis vadi ile Hazineden iki partide aldığı 
•öemaın 15 mıiüiyoıı lirayı da onaya dıeğıi'l Ata
köy'e harcamıştır. Bu defa istanbul'a gidişim
de, Birinci Ordu subay meskenlerinde on yıllık 
bir ataletten sonra inşaata yeniden başlandı-
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ğını görmüş bulunuyorum. Bu hamleye bir ad 
koymak şimdilik mümkün değildir. En az öbür-
kiler seviyesiino gelmesini bile hayra yor
makta mânevi bir fayda vardır. 

Hulâsa Hükümet, ilgili teşkilâtın işi gevşek 
tutmaları ve diledikleri gibi harekette beis 
görmemeleri karşısında kanun ve nizamlarla 
yüklendiği vazife ve mesuliyete sahip çıkarak 
bu halMı şjiikâyetleır'c sıon vermellidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM GÖKAY (İstanbul) —Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Sayın Ömer Zekâi Dor-
man arkadaşımızın vermiş oldukları sözlü soru
da istedikleri şey gayet sarihti. Bunlardan bi
risi, kamu hizmetleri ve bayındırlık işleri idi. 
Ben doğrudan doğruya ve sarih olarak yazı
yordum. Bir kısmını, yol mevzuunu Bayındır
lık Bakanlığına ve diğerleri belediyeleri ilgi
lendirdiği için belediyelere yazıyordum, Ken
dilerinin de malûmudur, Heyeti Umumiyenizin 
de malûmudur; belediyeler doğrudan doğruya 
İçişleri Bakanlığına aidolan bir müessesedir. 
Eğer sözlü sorularının içerisine binaların tesel
lümü, veyahut binaların icabeden şartları haiz 
olmadığı hususunda Emlâk Kredi Bankasını da 
ilgilendiren bir işaret koymuş olsalardı, Bakan
lığımıza bağlı olması dolayısiyle Emlâk Kredi 
Bankasının dikkatini çelker ve bunu doğrudan 
doğruya takibetmeyi en şearefli bir vazife te
lâkki ederdim. Ben İstanbul'a gittiğim zaman 
gecekondularda ve Ataköy semtinde yapılan bi
nalar kadar memleketimize hizmet etmiş subay
larımızın mahallelerini de ıgörmeyi şerefli bir 
vazife bilirdim. Fakat, bana, 1 nei Ordu subay
ları müracaat ettiler ve nitekim kendileri de 
ifade buyuruyorlar ki; orada yeniden faaliyete 
başlanmıştır. Bunda naçiz hizmetimiz olmuştur. 
1 nci Ordu subaylarının evleri için gösterdiğim 
alâkayı Eminsu'lar için de göstereceğim ga
yet tabiî idi. Şu dakikada verdikleri sözlü so
ru yanlız Bayındırlık Bakanlığı ile İçişleri Ba
kanlığını ilgilendirdiği için, ben Emlâk Kredi 
Bankasının bu mevzuda kendileriyle birtakım 
ihtilaflı noktaları olduğunu bilmiyordum, bil
seydim meşgul olurdum. Kendilerine vadedi-
yorum; yarından itibaren bu hafta sonunda 
İstanbul'a gideceğim, durumlarını yerinde 
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tetkik edeceğim. Esasen Umum Müdür de İs
tanbul'da bulunmaktadırlar, aralarındaki ihti
laflı durumları halletmeyi kendim için en 
şerefli vazife telâkki ederim. Müsterih olmala
rını rica ederim. 

Yol mevzuu ve gelecek su mevzuunda da esa
sen- Belediye Risi arkadaşımdır, bir arkadaş 
olarak İstanbul mevzularında dikkatini çekme
yi de bir vazife telâkki ederim. 

Meclise ayrı ve geniş bir kanun teklifi gele
cektir; İmar - İskân Komisyonuyla, İçişleri 
Komisyonundan geçmiştir. Belediyelerin, fen ' 
işleri ve imar müdürlüklerinin İmar ve İskân 
Bakanlığiyle sıkı ilgilerini ve bizim otorite
miz altında bulunmalarını temin için bir ka
nun teklif etmiştik. Ve bu kanun da huzurunuza 
gelmek üzeredir. Bundan dolayı ben, beledi
yeler üzerinde ancak bir rica şeklinde alâkadar 
olabilirim 

Fakat şu dakikada İçişleri Bakanı arkada
şımız yok, Bayındırlık ve İçişleri Bakanları 
arkadaşlarımıza bu acı şikâyetlerinizi naklet
meyi de Hükümetin bir üyesi sıfatiyle vazife 
telâkki ederim 

Diğer en mühim mevzu da dediği gibi be
lediyeyi ilgilendiren ve Emlâk Kredi Bankası 
ile aradaki ihtilaflı noktalar oluyor, Birinci 
Ordu subayları bana müracaat ettiler, bu mü-
racatlarını doğrudan doğruya Başbakana ak
settirdim, esasen bana da bir davetiye göin-

^ derdiler, temel atma merasiminde bulunmam 
için. Zekâi Dorman arkadaşımıza bu mevzu 
ile ilgileneceğimi arz etmekle bahtiyarlık du
yarım. 

Hürmetlerimle. 

ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zekâi Dorman, Sayın 
İmar ve İskân Bakanının bu cevabı ile iktifa ' 
ediyor munusuz? 

ZEKÂİ DORMAN (Devamla) — Ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

zova? Buradalar. içişleri Bakanı yok. Gelecek 
soru ıgıününe biirafolmıştır. 

27. — 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) 

•BAŞKAN — Aydın Milletvekili Şükrü Koç 
viaızi'fatödir. 

28. — Erzurum Miletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

BAŞKAN — Gıyasettin Karacıaı? Yok. 2 nci 
defa (bulunmadığı için soru düşmüştür. 

29. — 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 — Aydın Milletvekili Şülknü Koç 
ı\ aziıf ellidir. 

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

BAŞKAN — Aiflyıon MM et vekili Şevlisi Gü-. 
ler?.. Yoklar, ikindi defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Reşat Ozarda buradalar, içiş
lerdi ve Dışıişlieiri Balkanlıları yolküıar, gelecek soru 
günüme burakıllttınıiştiir. 

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

BAŞKAN — Afyon Karamsar Milleltveİkili 
Şevki Güler?. Yoklar. Mnei defa IbuluınimlaJdık-
ları için sorular düşmüştür. 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerinde kimlerin hangi ölçülere göre atandığı
na dair, Adalet Bakanından özlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Şevki Gü
ler.? Yoklar, ikinci defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Soru salhilbli ankladaşıımıız bura
dalar. 

Başbakan namına cevap verecek Bakan?.. 
Yo!k. Başbakan bulunmadığı için gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Reşait ozar
da?... Burada, içişleri Bakanı ydk. Gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Şükrü Koç 
vazifelidir. 

37. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak ma
ğaralarda yaşadıklarının doğru olup olmadığına 
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dair sorusu ve tmar ve tskân Bakam Fahrettin 
Kerim Gökay'm, sözlü cevabı (6/573) 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Süreyya öner 
buradalar. Sayı|n Bakan buradalar, önergeyi 
okutuyorum. 

7 . 3 . 1963 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tmar ve îskân Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla riea ederim. 

' ıSiirt Milletvekili 
Süreyya öner 

So'ru: Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şi-
keftan köyünün: 

1. Bağlı olduğu Batman ilçesine mesafesi 
ne kadardır 

2. Köyün nüfusu toplam olarak kaç kişi
dir ve kaç. hanesi vardır? 

3. Köyün bütün sakinlerinin mesken ola
nak mağralarda yaşadıkları doğru mudur? 

4. Aynı bölgede bu şartlar altında mağra 
hayatı yaşıyan başka köyler var mıdır?. 

5. 20 nci asır medeniyeti devrinde yer
altında yaşıyan bu vatandaşlarımızın gecekon
dulardan da daha ilkel meskenlere kavuştu
rulmak suretiyle hiç olmazsa gün ışığına çı
karılmaları ve bu hicap verici duruma son ve
rilmesi için bakanlığın zaman ve mekânla 
mukayyet bir çalışması mevcut mudur 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE ÎSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, .aziz arkadaşlarım, Siirt Milletvekili Sa
yın Süreyya öner'in, 7 . 3 . 1963 tarihli sözlü 
soru önergesiyle sorduklarına arzı cevap edi
yorum : 

e) 1. Batman ilçesine . bağlı Şikeftan kö
yü ilçesinin gündoğdusunda Dicle nehri ke
narında Batman'a 26 kilometre mesafededir. 

e) 2. Köyün 1960 sayımına göre 391 
nüfusu olup 48 haneden ibarettir. 

e) 3. Köyün 7 - 8 hanesi mesken vasfın
da binalarda oturmakta gerisi mağralarda ya
şamaktadır. 

c) 4. Siirt Vilâyeti ve Güney - Doğu Ana
dolu bölgesinde Şikeftan köyüne benzer yer
ler, bölgeler mevcuttur. Ancak, yapılan araş-
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tırmalar neticesinde miktarı hakkında katı 
bir rakam söyliyemiyeceğim. 

Yalnız şunu arz etmek isterim, Tunceli ve 
aynı zamanda Gaziantep'te bu gibi mağrala-
rı bizzat görmüş bulunuyorum. (Urfa'da da 
var, sesi) 

c) '5. Memleketimizde köy mesken (iş
letme binaları) durumu, ihtiyacı karşılamak
tan uzaktır. Bu gerçek • karşısında köylerin, 
imarı ve işletme binalarının ıslâhı, bakanlık 
olarak kanunun önemi ile mütenasip, ele alın
mış bakanlığımızda bir Köy Dairesi kurul
muştur. Köy konusunda çalışmalarımız iki 
koldan ilerlemektedir. 

5. 1. Memleketimizde köy meskenlerinin 
durumlarının kesinlikle tesbiti; 

İktisaden kalkınmış memleketlerin köy 
meskenlerinin tesbiti ve bu memleketlerin ileri 
teknik gelişmelerinin memleketimiz şartlarına 
uygun olacak şekilde tatbik imkânlarının araş
tırılması; 

Bu çalışmalar 30 552 000, lira sarfı ile 5 
senede tamamlanacaktır. 

Yapılacak bu araştırma çalışmaları, köy 
meskenlerinin (işletme binalarının) ihtiyacı ne 
olduğunu ve dâvanın hallini sağlıyaeak imkân 
ve yollarını ortaya koyacak; memleketimiz
de çok farklı bölgelerde köy imar prensiple
rini ve bölgesel işletme • tiplerini tanzime im
kân sağlıyacaktır. 

5. 2. ( 5 - 1 ) Ayrıca araştırma çalışmala
rı yapılmaktadır (kendi evini yapana yardım) 
sistemi ile köylerin ve işletme binalarının ya
pımı ele alınacaktır. 

Bu maksatla x 5 yıl içinde 111 857 000; ttra 
tutarında yatırım yapılacaktır. 

Bu yıl 190 köyde araştırma, iki köyde uy
gulamak olmak üzere 3 904 499 lira sarfı ile 
çalışmalara başlanmıştır. 

Yukarıda açıklanan yatırımlarımız Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı konut sektörüne gir
miştir. 

5 numaralı cevabın ikinci fıkrasında be
lirtilen, köy imarı ve mesken yapımına ayrı
lan miktar az görülebilir. Bilindiği gibi ilk 
beş yılda memleket yatırım imkânları konut 
sektörünün tahdidedilmesini gerekli kılmış
tır. Bu miktarların artması imkânları ortaya 
çıktığı zaman daha fazla iş yapmak ve fe
na şartlarda yaşıyan köylü vatandaşların ih-
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tiyacım karşılamak , imkânlarını bulacağımız 
şüphesizdir. 

Bu durumda Şikeftan köyü için de gerek
li tetkik yapılacak ve şartlar tahakkuk eder
se (ki bu şartlar kendi evini yapana yardım 
sistemini kabul etmeleri,- müsait köy yerinin 
temini gibi şartlardır.) 

En kısa bir zamanda bu vatandaşlar iyi 
meskenlere kavuşturulacaktır. 

Bu cevabı hazırladıktan^ sonra Paris'teki Is- ' 
kân Fonundan bir milyon dolar bir istikraza 
gitmiş bulunuyoruz. Bu istikraz muamelesi 
Temmuz ayında akdedilecektir. Gerekli mua
meleleri bitmek üzeredir. Bu istikrazla 25 
numune köyü yapacağız. Bunlardan ( birini de 
•bu tarzda mağara hayatı bulunan Siirt iline 
ayırmayı bir vazife telâkki ettiğimizi muhte
rem arkadaşımıza arz ederim. Bu mağara ha
yatı dolayısiyledir ki, İmar ve îskân Bakanlığı 
sosyal meskenlere de önem vermiştir. Yalnız 
gecekondu „ mevzuu ile meşgul olmamaktadır. 
Gittim Gaziantep'i gördüm. Siirt'ten siz bahset
tiniz; Tunceli'yi gördüm. Doğu vilâyetlerini 
gezdiğim zaman oradaki şartların gecekondu
lardan fena olduğuma mıüşia/hede eitmiş bir ar
kadaşınızım. Fakat bütün Türkiyede bütün hu 
dâvaları hemen ve sihirli bir değnekle halle
dilebileceğini iddia edersek, gayriciddî bir 
ifadede bulunmuş oluruz. Ama, ehemmi mü
himine tercih etmek suretiyle bu konuyu, bu 
ihtiyaçları gidermeye çalışacağımızı arz et
mekle bahtiyarlık duyarım. 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Süreyya Öner, 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) —. Pek muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Bakan soruma ha
kikaten olumlu ve çok mukni bir cevap vermiş 
bulunmaktadır. Kendilerine bilhassa teşekkür 
etmek isterim. 

Bendeniz sorumun birinci fıkrasında ilçeye 
•bağlı bu köyün kaç kilometre mesafede olduğu
nu, bililtizam sormuştum. Baltan Beyin bu
yurduğu gibi 26 kilometredir. Zaten sorumdan 
maksadımda aradaki 'bu tezadı belirtmek için
di. Çünkü, Batman ilçesi malûmuâliniz bil
hassa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
ıbâzı teşebbüslerinden sonra haMikaıten (her bakım
dan medeni ihtiyacı temin edilmiş olan bir 
ilçe haline gelmiştir. Bu ilçenin 26 kilometre 
mesafesinde bulunan köyümüz de kapkaranlık, 
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mağaralarda yaşamaktadır. Bu tezatı işaret et
mek için bu soruyu sormuş idim. Keza, köyün 
nüfusu 400 civarındadır ve birkaç hanesi müs
tesna, diğerleri tamamen karanlıktadır. Mağa
ralardadır. 

Şimdi, mesele yalnız Şikeftan meselesi, de
ğildir. Nihayet Şikeftan bir sem'böldür. Dikkati 
çekmesinin sebebi de sadece yol güzergâhına 
yakın olmasıdır. Yoksa, Sayın Bakanın da ifa
de ettiği gibi Türkiye'mizde bu acı gerçek 
birçok yerlerde vâkıdır. Tunceli'de, Gazian
tep'te, Eruh bölgesinde 'binlerce vatandaşımız 
maalesef mağaralarda yaşamaktadır. Bunlar 
bugüne kadar dikkati bile çelkmemiilştıir. Çün
kü yolu izi belli olmıyan yerlerdedir. 

Sayın Bakan bir noktaya işaret ettiler, Mik-
itaınni! kati olarak bileımıiıyoruz, 'dediler. Bu acı 
olan bir gerçektir. Hiç olmazsa bir işe el at
tığımız zaman, bunun miktarını, portesini bil
mek ve ona göre hareket etmek gerekir. 

Binaenaleyh, bendenizin kanaatime göre, her. 
şeyden evvel bu vatandaşların miktarı, nü
fusu, ne miktardadır ve ne gibi şartlar' altında 
yaşamaktadırlar? Bunları tesbit etmek gerek
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, Bakan Beyin izahatın
dan sonra fazla bir şey söylememe lüzum yok. 
Kendileri de temas buyurdu. Biliyorsunuz, ge
cekondu dâvamız vardır. Işıksızdır, susuzdur, 
gayrisıhhidir. Bunlara el atıldığı, elden gelen 
gayreti hep biriıükıte gösteriyoruz. Yalnız bu 
zavallı vatandaşlarımızın gecekondu sâkinleri
nin durumlarından daha da beter olduğunu 
takdir edersiniz. Şimdi onlar gecekonduya bir 
an evvel sahibolmayı dahi bir nimet telâkki 
etmektedirler. Bu itibarla ehemmi mühimme 
tercih etmek lâzımgelirse, her şeyden evvel bu 
mevzuun ele alınması ve bir an evvel îmar ve 
îskân Bakanlığı bunları meskensiz mi kabul 
ederler - ki, buna mesken sahibi demek de 
doğru değildir. - Bir an evvel ele alınıp neti-
celendirilmesi şarttır, kanaatindeyiz. 

Sayın Bakan son sözlerinden sonra - ki, ben 
bunları toir vait telâkki ettim - teşekkür ede
rim. iskân Fonundan istikraz olarak temin 
edilen 1 milyon dolarla '25 numune köy tesis 
edilecektir, dediler. Bunlardan birinin Siirt'te 
yapılması için vaitte bulundular. Bunun bil
hassa Şikeftan'a yapılması ele alınmış olması 
dolayısiyle temenniye şayandır. 
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Köycülük Dairesinin 5 sene zarfında yapa

cağı çalışmalar mu'hakkak faydalı olacaktır. 
Ama, arz ettiğim gibi, Köycülük Dairesinin 
her şeyden evvel bu mevzun ön plâna alması 
ve bunları tahakkuk ettirme yoluna gitmesi 
gerekmektedir. 

Maruzatım «'bundan ibarettir. Sayın Baka
na izahatından dolayı teşekkür ederim. Ve 
sözlerimi 'bitirmeden evvel de bu mevzuu ma
halline kadar giderek tetkik eden ve objek
tiflerle o vatandaşların durumunu halk efkâ
rına aksettiren Milliyet gazetesinin değerli ya
zarlarına da huzurunuzda teşekkür etmek be
nim için bir borçtur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

38. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler flolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanılmış 
olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve îmar >ve İskân Bakanı ^ahrettin 'Ke
rim Gökay'ın sözlü cevabı (6/576) 

•BAŞKAN — Sayın Sami öztürk? Burada. 
'Sayın îmar ve îskân Bakanı' burada. önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi "Başkanlığına 
Aşağıdaki sıoruımun, îmar ve îskân Balkanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasına de-' 
lâlet buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

20 . 3 . 1963 
Muş Milletvekili 

Sami öztürk 

1. 7269 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci 
maddesi (E) •fıkrası gereğince evvelce başla
nan inşaatın devamı için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM GÖKAY (İstanbul) — muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım; Muş Milletvekilli Muh
terem Sami arkadaşımızın önergesinde Muş ili
nin Malazgirt ilçesinin önce şiddetli depremle
re mâruz kalması ve 16 metre derinliğe inildi-
ği halde sağlam bir zemin bulunamadığı, mey
dana gelecek her hangi bir depremde çok faz
la zayiat olaibileceği gerekçesiyle 2.12,. 1958 
gün ve 4/11011 sayılı Bakanlar Kurulu karariy-
le ilçedeki topluluğun başka -bir yere taşınması 
'kararlaştırılmıştı, 
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Bu kararın uygulanması için yapılan 'çalış

malar sonucu, taşınma yeri olarak belediye Ve 
şahısların mülkiyetinde bulunan Şekrvik suyu
na kadar olan ve Malazgirt Meydan munarelbe-
sinin yapıldığı arazi tesfoit olunmuştur. Tesblt 
edilen arazi üzerinde, 7269 sayılı Kanunun ge
çici: 1 nci maddesinin (f) fıkrası gereğince 550 
ervin inşası ele alınmış ve bu iş için gerekli mal
zeme ihzaratı yapılmış ve 40 evin de inşaatına 
başlanmıştır. 

Ancak, inşaat yerinde, zemininde yapılan in
celeme sonunda "seçilen bu yerin inşaata elve
rişli olmadığı anlaşılmıştır. 

'Gerek bu sebeple gerekse, yakın bir tarihte 
yeni bir depreme mâruz kalmıyan Malazgirt 
kasabasının taşınması için ciddî sebepler bulun
maması sebeîbiyle, adı geçen yerde yapılacak 550 
evin inşaatından, vazgeçilmiş ve* inşaat safihajsı 
hayli ilerlemiş bulunan 40 evin emanet usulü ile 
tamamlanması uygun görülmüştür. 

Ancak inşaatı tamamlanan bu 40 evin da
ğıtılmasında söz konusu ilçede binaları deprem
den yıkılmış veya ağır hasara uğramış kimse
lerin bulunmaması dolayısiyle birçok problem
lerin ortaya çıkacağı anlaşılmıştır. 

öte yandan Millî Savunma Bakanlığı, inşa
atı bitmiş olan 40 evin subay lojmanı olarak 
taihsisi için bakanlıklarına satılmasını istemiş
tir. 

(Bu teklif Maliye Bakanlığının müspet mü
talâası ile Bakanlığımızca da uygun görülmüş
tür. Bunun yerine getirilmesi için gerekli iş
lemler yapılmıştır. Yalnız Maliye, Bakanlığına 
satılmış bulunan bu evlerin karşılığında alına
cak olan bedelle yine Malazgirt'te inşaat yapil-
ması Bakanlığımızca kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın ,Sami öztürk. 

iSAMİ ÖZTÜRK (Muş) — Muhterem arka
daşlarım; Sayın Bakana, verdikleri izahattan 
dolayı teşekkürlerimi arz ederini. Bu hususta 
'önemli iaddettiğim bir iki noktayı yüksek hu
zurunuzda muhterem Bakanın nazarı dikkatle
rine arz etmeyi de faydalı görmekteyim. 

Malazgirt'te, 7269 sayılı Kanun gereğince 
kanuniyet kesh etmiş olan durum, '550 ev inşa
atı şeklindedir. Bunun jeologların verdikleri 
raporlarla durdurulması, şahsi kanaatime göte, 
mümkün değildir, Zira, kanuniyet kesb etmiş bir 
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dumım vardır. İnşaatın ne zaman başladığı ve. 
ne şelkilde devam ettiği Sayın Bakan tarafın
dan izâlh edildiği için ben bu hususları arz et-
miyeceğim. Ancak bu inşaatın »devam etmesi 
zaruretimi bilhassa belirtmek isterim. Zira, in
şaat yalnız Malazgırt'in geçmiş senelerde zel-
ızele dolayısiyle ıharabolmuış bulunması sebebiy
le değil fakat buranın 1071 de Anadolu'nun • 
Türklere kapısının açılmış olduğu ilk kapı ol
ması sebebine de istinadetmelktedir. Ve bunun 
mânevi değerini takdir edip, bu istikametten de 
fbunun yapılmasının zarartini düşünmek icabe-
der. 

Bir diğer 'husus; Doğu - Anadolu'nun birçok 
bölgeleri maJhrumiyet bölgesi ve «geri kalmış 
bölgeler olarak son plânda da tescil edilmiştir. 
Ve buna plânda öncelik tanınmıştır. Bu husus
lar böylece tesbit edildiği halde binaların yapıl
ması içiirı burada yığılmış olan demir ve keres- • 
tenin alınması ve başka bir yere nakledilmesi 
durumu da hakikaten üzüntü verici bir husus 
olsa (gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, Meclis toplan
dığı andan itibaren bu hususta Muş milletve
killeri olarak teşebbüslere geçmiş bulunuyoruz. 
ö günden bugüne, şu hususu belirtmek isterim 
ki, yalnız sayın 'hocamız ileri derecede ilgi 'gös
termişler ve bu işin tahakkuk edip yerine ge
tirilmesi için gayret 'göstermişlerdir. Fakat her 
nedense nereden geldiğini anlıyamadığımız se
beplerle Malazıgirt inşaatı sürüncemede kalmış
tır. Bunun acı bir tarafını da işaret etmek iste
rim. 

öeiçen sene, Birinci Koalisyon zamanında • 
tmar ve İskân Bakanlığına başvurduk, ilgili
lerle ^görüştük. Sayın Bakanımızla da 'bilahara 
görüştük ve gerekli ilgiyi göstereceklerini va-
dettiler. Daha evvel bu inşaatla ilgili bir bara
kanın sökülmemesi için 'ricada bulunmuştuk, bu
ranın mektep yapılması için ricada bulunmuş
tuk. 'Sırf barakanın bir direğinin sökülmesi iğin, 
okul yapılmasından sarfınazar edilmiş ve İra 
direk sökülmüş, baraka da muttal olarak bıra
kılmış, Kınhan'a nakledilmiştir. Bu mevzu ile . 
ilgili halk psikolojisini tebarüz ettirmek mak-
sadiyle 'arz ediyorum: «Moskof istilâsı zamanın
da dahi Malazgirt bu şekilde bir muameleye ta
bi tutulmamıştır.» şeklinde telgraflar çekilmiş
tir. Halkın bu inşaat kar§ısmda gösterdiği has-
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sasiyeti belirtmek bakımından bunu arz ediyo
rum. ('Çirkin ışey, ısesi) 

Efendim, bunun çirkin olup olmadığı ora-
da'ki olayın önemiyle ölçülebilir. Zira, okul ya
pılması için lüzum gösteriliyor, halk tarafın
dan müracaat ediliyor. Buna rağmen bir dire
ğin sökülmesi için bu işten sarfınazar edilirse, 
bu şekildeki bir teli halkın çekmesini çok gör
memek lâzımıgelir. Ben, önemini belirtmek ba
kımından söylüyorum. Yani vatandaşın his
siyatını ne şekilde ifade ettiğini belirtmek ba
kımından arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir ikinci husus da 
Malazgirt'e yığılmış bulunan kereste ve de
mirlerin Kırıkhan'a ve İğdır'a nakledilmesi 
olayıdır. 

İğdır'da geçen sene zelzele olmuştur, ora
sı daha önemli olduğu için nakledilmiştir, bu 

normaldir. Fakat Kırıkhan'daki inşaatın du
rumunu sayın hocamız lâyikıyle söylediği için 
ben arz etmek istemiyorum. Zannederim ki, 
mütaahhide ihale edilmiş bir inşaattır. Eğer, 
böyle bir durum varsa, pilot bölge olarak in
tihap edilmiş bulunan Muş'ta ve Malazgirt'in 
Dürük nahiyesinde bir bölge okulu inşatı var
dır. Ayrıca, elektrik, işi tesisatı da vardır. Bu
raya da nakledilebilirdi. Bunun da Devlet ta
rafından ücretinin ödenmesi suretiyle nakle-

. dilmesi hususunu normal karşılamadığımızı 
arz etmek isteriz. 

Sayın Bakanın buradaki, inşaatın devamı 
hususundaki beyanlarını bir teminat olarak 
kabul ediyorum. Bunu hassasiyetle takibede-
ceğiz. Bunun . münhasıran bir politik maksat 
için yapılması ve durdurulmasını değil, ya
pılması ve durdurulmasını politik bir maksa
da bağlamaksızm, münhasıran 1071 de Türk
lere Anadolunun kapısının buradan açılmış 
olmasının espirisi içinde dikkatle takibedecer 
ğiz. Ve bu hususu huzurunuzda da önemle ta-
kibetmcleri için sayın bakanın nazarı 'dikkat
lerine arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

39. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nyn, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırları - dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk-

- 5 5 2 -
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la yardımlaşma gayret ve hazırlıktan yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve îmar ve İskân 
Bakanlarından sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Gökay'ın, sözlü cevabı (6/579) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Yusuf iz
zettin Ağaoğlu?... Buradalar. 

Efendim, sualinizi İçişleri Bakanı ile îmar 
ve iskân bakanlarından sormuşsunuz. İkisinin 
birden bulundukları bir zamanda mı cevap
landırılmasını tercih edersiniz?... 

YUSUF İZZETTİN A&AOĞLU (Ordu) — 
İmar Bakanı kâfidir. 

BAŞKAN — Sadece İmar ve İskân Baka
nı cevabı kâfi... 

O halde soruyu okutuyorum: 

Millet' Meelisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar, İskân ve İçişleri 

bakanları tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerini saygı ile arz ederim. 

21 . 3 . 1963 
Ordu Milletvekili 
İzzettin Ağaoğlu 

3. Yol kanalizasyon, içme su ve elektrik 
tesislerinin ikmali hususunda ne gibi tedbir 
alınmıştır 

4. Sözü geçen yerlerde yol, okul ve diğer 
ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde vali ve 
kaymakamların halkla yardımlaşma gayret ve 
hazırlıkları var mıdır, bulunmayan bölgelerde 
asayiş karakolları açılması düşünülmekte 
midir 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERlM GÖKAY (istanbul) — Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım, Ordu Milletvekili Sayın 
izzettin Ağaoğlu tarafından verilen sözlü soru

ya cevap vermeden evvel demin muhterem Sja-
mi arkadaşımızın bana verdiği cevap esnasında 
Malazgirt hakkındaki sözlerine bütün kalbimiz
le iştirak ederiz. Türk tarihi yalnız Osmanlı
lardan başlamaz, çok evvelden başlar. Yalnız 
bir vatandaşın çektiği telgraftan bahsettiler. 
Ben bu vatandaşın çektiği telgrafın objektif ola
rak değil de şuur altındaki hislerin bulantısı 
içinde yapıldığı için, çekilmiş bir telgraf ola
rak kabul etmediğimi1 de kaydederek geçeceğim. 
Zaten, Sami Bey arkadaşımız bunu, bu tarzda 
izah ettiler. Binaenaleyh, ne olursa olsun, acı 
da olsa bütün felâketleriyle, birbirimizden de 
gelse, biz hiçbir şeyi kendimize tercih etmeyiz. 
Bu hususta Türk Milletinin imanına inanmış bir 
arkadaşınızım. (Bravo sesleri) 

Şimdi, sorulan sualin cevabına geçiyorum: 
istanbul, Kadıköy ilçesi Kızıltoprak nahiye

si Fi'kirtepesi civarında 3 000 gecekondu ve 
15 000 nüfus; Beykoz ilçesi, Paşabahçe Çu
buklu semtinde 7 500 gecekondu ve 37 000 nü
fus.; Şişli ilçesi Kâğıthane köyüne bağlı Çağlı-
yan, Hürriyet, Gürsel, Yenigültepe, Yahya Ke
mal, Ortabayır ve Çeltiktepe mahallerinde 16 712 
gecekondu ve 45 459 nüfus bulunduğu takribi 
olarak vilâyetçe ifade edilmiştir. 

Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak bucağı 
ile Beykoz ilçesine bağlı Paşabahçe semtindeki 
gecekondular kısmen mevcut imar plânlarının 
dâhiline, kısmen de plân dışında kalan sahala
ra isabet etmektedir. Şişli ilçesine bağlı Kâğıt
hane Belediyesinin ise imar plânı mevcut değil
dir. 

imar plânı tanzimi için belediyeler fonun
dan, nüfusu 50 000 den aşağı olan belediyele
re yardım yapılması mümkündür. Yeni teşek
kül etmiş olan ve 1960 sayımındaki nüfusu bu 
fondan faydalanmaya müsaidölan Kâğıthane 
Belediyesi esasen bu hususta teşebbüse geçnıiş 
bulunmakta ancak imar plânı tanzimi için hari
ta yapılması zaruri olduğundan iller Bankasın
ca ele alınacak bu konu Bankanın mütaakıp yıl
lar iş ve plasman programında nazarı itibara 
alınacaktır. 

Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi, bu maksat 
için bütçeden sağlanan imkân nisbetinde, kendi 
evini yapana yardım, nüve, mesken bölgeleri 
tahsisi ve kesif gecekondu bölgelerinde girişile
cek yol ve âmme tesisleri faaliyeti dolayısiyle 

1. istanbul Kadıköy ilçesi Kızıltoprak 
nahiyesine bağlı Fikirte peşi ile Paşabahçe 
ve Şişli ilçesine bağlı Çağlıyan, Hürriyet, Gür
sel, Yeni Gültepe, Yahyakemal, Ortabayır ve 
Çeliktepe mahallelerinden müteşekkil Kâğıt
hane belediyesi sınırları içinde kaç adet gece
kondu ve ne miktar nüfus bulunmaktadır?. 

2. Mezkûr bölgelerin mevcut ise İmar 
Planındaki mevkii değil ise bunların fondan 
ayrılan yüzde yirmilerle süratle ikmali müm
kün müdür? Bu gecekonduların akibeti ne şe
kilde mülâhaza ve mütalâa edilmektedir? 

— 553 — 
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açıkta'kalacakların nakledileceği sosyal mesken 
inşası gibi mevzular dâhilinde hal yoluna gire
cektir. 

Mevcut programa göre yapılmakta bulunan 
yol ve okul gibi tesisler muvacehesinde şimdi
lik halkın yardımına ayrıca müracaat etmiyece-
ğiz. Keza bugün için ihtiyacolmadığmdan asa
yiş karakolları açılmasına lüzum görülmediği, 
bu hususta valiliğinden istenen malûmata ceva
ben bildirilmiş bulunmaktadır. Fakat halk ta
rafından böyle bir şey yapılmak istendiği tak
dirde, kendilerine hiç olmazsa bir imar plâniy-
le yardım edilmekte olduğunu arz ederim. 

Ayrıca karakol için her hangi bir şey düşü
nülmemiştir. O mıntakalarda da gerek jandar
ma ve gerekse polis vasıtasiyle asayiş Hükümet
çe temin edilmektedir. 

Şunu da bu vesile ile arz etmek isterim ki, 
gecekondu mevzuu Hükümetçe ele alınmıştır. 
Gecekonduların ıslahı için hazırlanan kanun ba* 
kanlıkların tetkikinde bitmek üzeredir, Vekiller 
Heyetine gelecektir. Bu kanun çıkıncaya ka
dar, - biraz sonra Vahyi özarar arkadaşımızın 
da bir sözlü sorusu vardır, orada da arzı malû
mat edeceğim - İstanbul'da Taşlıtarla, Zeytin-
burnu ve Sağmalcılar, Ankara'da Gülveren ge
cekonduları doğrudan doğruya pilot bölge ola
rak ıslahı için ele alınmıştır. Bilhassa Zeytin-
burnu gecekondularının kanalizasyon, su ve ay
nı zamanda yol mevzuu ele alınmıştır ve elektrik 
şebekesi mevzuu ıslah edilecektir. Taşlıtarla'nm 
ve Sağmalcılar'm su işi ele alınmıştır ve ayrıca 
Osmaniye'de yapılmakta olan binalarımızın in
şası çok ilerlemiştir. Bu inşaatın yanıbaşmda 
evini yapan vatandaşlar için nüve mesken vü
cuda getirilmesi için arazi istimlâk edilmiş ve 
imar plânı yapılmıştır. Ayrıca diğer mmtaka-
larm, meselâ istanbul'da Gültepe ve sairenin ha
ritası olmadığı için İller Bankası harita yapa
cak ve ondan sonra imar plânı yapılacaktır. Bu 
suretle arkadaşımın bahsettiği Fikirtepe ve di
ğer kısımlar için daha henüz iş başlamamış va
ziyettedir, arzı malûmat ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sıayım İzzettim Ağa-
oğlu. 

YUSUF İZZETTİN AĞAOĞLU (Ondu) — 
Sayım Bıaışfcan, sevgili arkadaş'Uaırum. Sorum, şe
kil! itilbartiıyle İmâr ve İskân B'alkamılığınıa ait gi
bi görünüıyoıtsa da aslımda, tlatibiikc'Mfninı İçiş-
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leri Bakanlığıma bağlı oıl'ması bakımındanı, <mer-
kezii siklıetimi İçd'Şİerl Baıkanlığıınamı mesaisi, 
cevabı toşlMil öderdi. 

ıSuıaHimıi iıkifouıçuık ay evvel arz eibmiş, Mecli
se vermıiışıtim. Sıra gelmediği içini ve Balkanla
rında buılunimıaimıal'ari) dolayıısiyle amıoalk bugün 
.'bamuşimalk, görüşmek ımümikün 'Oİmulşıtur. 

Aziz aınkaidaışlıarım, Saiyıın; İstanbul Milletveki
li arlkadatşlarıımıım affına m'alğrurem arz etmek 
isterıi'm. îstlambul bölgesi aıçılk .bir bölge, mın-
ıtaıka olduğu için, hususiyle nıüfuısun yüzde 30 
unu Kaimdeniz halikı ve .seçİım. bölgemi olan' Or
du halikı te-şklil ettiğinden, bizi ilgilemıdiırımesi 
ba'kımınıdaın ve arkadaşlarımıza, yiaırdımeıı olma-
mıız hasabiyle, bu mevzuu yerinde tetkik ederelk 
ımüşıahadelerıiımi yülklsak huzurumuza getirerek 
bâzı molk'talaırda Hükümetin dikkatindi çelk-
mıelk istedim. 

Buıntun İçişleri Bakanlığıma ıtaaılRûJk elden 
kusmıniını 'kendisine intikalini Saıyrn İmar ve İs
kân Bakamımdan hilihassıa rica eıtımelkıteyi'm. 

Aziz amkadaişilamm, bu teşrii dönemde bâzı 
arikadaşlaır muhlJelliıf vesilelerle gece kondu mev
zuuna tıarmaıs ötmıilşlerdir. Eniflasyoneu bir taıtbi-
ıkat devrinim taibiî neltlcesi olarak büyıülk ş'elhdr-
lerimlz, (husuisi'yle. İstanbul ve Anlkara gecekon
dular duyarı hallime getirilmişlerdir. 

Bulgun bu iç/bimıai sefalet arz eden bu pfroble-
'mimı çözülmesi elbette feolay olmıyacaiktıır. Şe
hircilik düzem ve nizaimımii ihlâl eyliiyien bu 
acıklı ısahııe «sıaikinileri bu sosyal dâvamın halli
min uzun yıllara ırıulhtlacolduğumu idrak etmek
te ve plânık kalkınimaı sislteım ve 'tatbikatın/a 

• güvenmekte ve imıaimmalkbaıdur. 

R'amıazan Bayramımda, büyük bir kııs'mı Ka-
raldemıiz ve özellikle Ordu halikından müteışek-
ikiıl olan Istamlbul gecekondu bölgelerimde tet
kikler yaipıtıım. 

Koalisyon Hükümietlerinıkı, uzum vadeli 
plânlı kalkınıma tatibikiatiyile memleketim her 
meselesini halledeceğinle inıamıam bu vatandaşla
rım, nuedemi ve zaruri İhtiyaçlarına' 'kemdi' im-
kânlaıriyfle tahakkuk e'ttıir'mek _ üzere yardum-
laışırua' dernekleri kuraıraik bu 'kallkımma sefer
berliğine fiilen .kaıtılmıaık, istediklerimi memmu-
miiyetle gördüm. Pıaşalbahçe, Mkirtepe, Gültepe 
ve Kağutlhame bölgeileriimde bu istikamette bü
yük bir giayreıt Vardır. Kadılköy'üm . Fikirtepeöi 
'sakinleri Güzelleştirme ve Okul Yaptırma der-
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neikleıriyle faaliyete başlamışlar ve bir bayii pa
ra toplatmışlar ise de Hükümetten ilgi göreme
dikleri için mıaaılosef tlatbika koyamamiışılıardıır. 

Bu ç/alhşıkan, mdilletperver insaflıları kayma-
feam, va)M bir kere olsun ziyaret etmemiş ve m<e-
selöleriytle ilgilenmiemiışlerdi'r. G'eeekoındu baya
t ı yaışıyan bu talihsiz Muştaların] istediği paıra 
değil, sadece Devletin müzaheretidir. 

Belediyeden istedikleri, kısmen İmar Plânına 
dâhil yollarını ıgösterip kazıklarını çakmasını 
ve kanalizasyon geçitlerini, 'okul yerlerini tesbit 
etmekten -ibarettir, istimlâk mevzularını dahi 
kendileri taahhüt ve temin edeceklerini Ibeyan 
ediyorlar. Bu.asîl davranış muvacehesinde idare 
âmirlerinin kayıtsız kalması kabili izah değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tek bir misâl yanında bu hâdise, Türkiye 'de 

başlıca meselenin idare âmiri buhranı lolduğunu 
"bir kere dalha ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Plân tatbikatı sadece Devlet iîmkânlariyle 
mütalâa edilirse, Ibunun kalkınmamız için yegâ
ne hal çaresi olmadığı görülecektir. Kalkınma 
seferberliğinde milletin iştiraki ise, k i ; bunda 
zaruret vardır idare âmirleri hususiyle valile
rin kabiliyet ve liyakatiyle mümkündür. 
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Bizim Devlet teşkilâtımızda valilerin husu

si ve mümtaz bir mevkii vardır. Vatandaş, 
Devleti valinin şahsında görür ve tanır. O hal
de plânlı devrenin başında kanaatımea hemen 
hor icraata itakdimen idare kadrosunda (bir re
form yapmak mecburiyetindeyiz. Bu son derece 
ehemımiyetli noktayı bu vesile ile Sayın Hükü
metin dikkatine bir kere daha arz etmekte 
fayda mütalâa ediyorum. 

Sualime mevzu teşkil eyliyen ve ımiktarı iki 
yüz ıbin civarında Ibulunan gecekondu hayatı bü
tün istanbul'un sıhhati ile alâkalı bulunacağın
dan kendi imkânlarından faydalanma istikame
tinde, ve plânlı kalkınma sırası ve vakti gelin-
ciye kadar, Ikoordine bir programla bu bölge
lere mahallî Hükümetçe idari ve fennî müzahe
ret gösterilmesinin teminini içişleri ve imar ve 
iskân bakanlarından hassaten rica ve istirham 
eylerim. Teşekkür ederim, hürmetlerimi suna
rım aziz arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saat 19 a geldiğinden, 6 Mayıs Perşembe 

günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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İstanbul Teknik Üniversitesince arsa satınalmması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri

şilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 255 
Kabul, edenler : 249 

Reddedenler : 2 
ÇeMnserler 4 

Oya katılmıyanlar 187 
Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Poi'at 

AMASYA 
Reşat Arpacııoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
I. Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağ*va 
ihsan Ataov 
Ömer Eken 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliya oğlu 
Fennî IsTimyeli 

• Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut • 

BİLECİK 
Sadi Rinay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baljtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Detrnir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga . 
ibrahim öktem 
Ahmet Türlkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Âtııf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçeioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şer af ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytirıoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz. 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğln 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğllu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
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Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balıım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil. 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşijran Kırca 
Sahabettin Orhoıı 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri A dal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Mustafa Uyar 
Lobit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktern 
Bahtiyar Vural 

M. Meclisi B : 90 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Gökor 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
Selçulk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
l^akih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avrıi Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halil Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

5 . 6 . 1963 0 : 1 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğln 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürtk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf izzettin Agaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf TJlusoy 

SAMSUN 
Nurettin Coritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diaman 
Mehmet Kazöva 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Aihmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar . 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin; 

— 567 — 



M. Meclisi B : 90 5 . 6 . 1963 O : 1 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
ESKİŞEHİR 

Celâlettirı Üzer 

ANKARA 
ismail Gence 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu (I.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat. Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörül* 
(B.) 

ANTALYA 
&afet MM 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
ÇORUM 

ihsan Tombuş 

[Oya hatılmıy anlar] 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
fleşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmot Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 

RÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paiksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Necmi ökten (B.) 

DENÎZLl 
Sinan Bosna 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
A'dnan Aral 
Şahmus Anslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Liecai Is'kenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğuJ 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
öımer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
'Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 

İSTANBUL 
Hilmi Oben 

Nakn Tirali 
HATAY 

Abdullah CülH 
Sekip inal 

IÇEL 
Mazlhar Arıkan (I.) 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Allım et Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Ilhami Sanoar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sahri Vardarlı 
Malik Yolaç 

IZMtR 
Mehmet Ali Aytas 
Ziya Hanhan (I.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Neomettin Akan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali Ozd'ikmeniı 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümiişpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Biigin 
Memduh Erdemir 
Halil özroen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 

KONTA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V. 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Segai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (î.) 
Ahmet Fırat (I.) 
ismet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Nusret Köklü 

M. Meclisi B : 90 
Hilmi Okçu 

'.) Yakup Yakut 
a Nahit Yenişehiriio.ğlu 

MARAŞ 
KeoıaL Bagcıoğlu 

i§ Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Osk&y 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

V. NEVŞEHİR 
FTalit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
FTaydar Özalp 
Ruhi Soy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

5 . 6 . 1963 Ö : 1 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (î.) 
Ekrem Alioan (B.) 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hânı it Kip er 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özeren 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SIVA3 
Sebati Hastaoğlv 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Talisin Türkay 
Mahirin t, Vnral 

TEKİRDAĞ 
Fethi M ahir oralı 
Hayri Mumeuoğlu 

Orhan öztrak (B) 
TOKAT 

Zayyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhatfcin Güven 
Naz mi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eropan 

UŞAK 
Ahmet TaJıtakılıç 

VAN 
Muslih Görenfcag (I. t)j.) 
Şükrü Köser-eisoğiu 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğanı 
tsraet Kapısız 
Celâl Sungur ( I .Ü.) : 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Eoengân 
Feyzi Fırat 

[Açık üyelikler] iyelikler] 
Mausa 
Muş 
Zonguldak 

1 
1 
1 

Yekûn 
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Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında

ki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

0 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail R#ştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 257 

Kabul edenler : 25 3 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 185 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman. Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli, 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
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Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Falhr'ettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Gogkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan * 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar x 

Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın. 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

M. Meclisi B : 90 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan | 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA I 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
H. Ziıya. Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

5 . 6 . 1963 O : 1 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlü 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat i 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE I 
Erol Yılmaz Akçal I 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar | 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân . 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu I 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli | 

İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanll 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
AH Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gören/taş 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu ' 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestildi 
Yusuf Ziya Yücebiljjin 
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[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Celâlettin Üzer 
KONYA 

îrfan Baran 

ANKARA 
İsmail Gence 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 

[Oya katîtmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

» 
AĞRI 

Nevza.t Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayfbar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
HJMtoi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha (1.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi" Çfelikfbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
'Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
. Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Ş-ahmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç . 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Suphi Baykam 
Ferrulı Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh özdemir 
Halil özmen 

KACAELt 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Aıkyurt (1.) 
Ahmet Fırat (î.) 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
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MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

. NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU _ 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

5 . 6.»1963 O :1 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alicaıı (B.) 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu' 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Aydım 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarma imkân ve lüzum kalmıyan harb sefinelerinin satılma

sına yetki verilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Haluk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

.AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

üye sayuı : 450 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 2 

Çetrinserler 3 
Oya katılmıyanlar : 19 3 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Saffet Emiinağıaoğlu 
AYDIN 

Orihatı Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
lemet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
LTalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çe'Mkbaş. 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Alkay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tomb.ug 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçeioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Girit!ioğlu 

ELAZIĞ 
Hür re m Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin -Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şc raf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğkı 
İbrahim Cemalcılar 
delâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Âli İhsan Göğüs 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necrncddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğm 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet AH Aralan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 
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İSPARTA 
Ali îhsan Balım . 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Ciök^n 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
ismail Hakkı Tekine] 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

IZMtR 
Osman Sabrı Ad al 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osuna 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı ök'tem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
îhsan Şeref Dura 
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Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdüihalim Araş 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Haklan Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gurk an 
t lisan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih Özfakih 
Fnkih Özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
TT. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya özlka/n 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu * 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

5 . 6 . 1963 O : 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayiıoğılu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlır. 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılımaz Akçal 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
ti yas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan , 

SİVAS 
Adil Artay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay, 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Bayburai 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit öndar 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Comil Kara 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanjı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğliı 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu \ 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK \ 
Rainiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestil ti i 
Yusuf Ziya Yücebiİg^ 
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[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Oihat Bllgehan 
İSTANBUL 

Saadet Evren 

ANKARA 
İsmail Gence 

[Çekinserler] 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 

[Oya katılmıy anlar] 

YOZGAT 
Turgut Nizaımoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktinıur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu (î.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Diruçer (B.) 
Şevki Güler 

.Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Railf Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçikin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(«B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
lieşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özhey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Rccai Isıkenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özogu] 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk San aç 

ERZİNCAN 
Ertuğrııl Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettdn Karaca 
Tahsin Telli 

KIRŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan (î.) 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
öuphi Baykam 
Fer ruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Mac i öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Ab dur r adı ma n Yazığa n 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 
Ziya Hanhan (I.) 
Sıaim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğ-lu (B..) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 

MALATYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (I.) 
Ahmet Fırat (î.) 
ismet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
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Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oguzderair Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi. Pehlivanoğlu 

5 . 6 . 1963 O : 1 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hükmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdag (î.) 
Ekrem Alican (B.) 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişân 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kip«r 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kar ah an 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi- Mahraımlı 

Orhan öztrak (B.) 
TOKAT 

Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muölıih Görentaş (I.jÜ.) 
Şükrü Kösereisoğhı 

YOZOAT 
İsmail Hakkı Akdoğjfin 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine verilen oyların 

sonucu 

(Kanun kabul, edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 243 
Kabul edenler : 2 3 3 

Reddedenler : 5 
ÇeMnserler : 5 

* Oya katılmıyanlar : 199 
Açık üyelikler 8 

ADANA 
Ahmet Kararnüftüoğlu 

. ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet Özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Tungut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim Sıtkı ITatip-
oğlu 
ibrahim. îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 

[Kabul 
Nedim Müretı 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bıilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Komal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 

edenler] 
. ÇANKIRI 

Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Ve'fi'k Pirinçcioğlu 
Alp Doğarı Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
I Hürrem Müftügil 

Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceraalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamottin Erkmen 
ibrahim Etem.' Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğ'v 
Ahme't Sırrı Hocaoğ'lu 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balını 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügîl 
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İSTANBUL 
Oihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Katip Tahrir Burak 
Ömer Zekâi Do rinan 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fehrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhoıı 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Reşit Ülker 
İsmail Haikkı Tokinel 
Abdurrahmaıı Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gursan 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Mustafa Uyar 
Lebi t Yurdoğlıt 

KARS 
Lâtif Aküzünı 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 9 

Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğanıçay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

M. Meclisi B : 90 
KAYSERİ 

A'bdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahmaıı Alttığ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldaıı Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Abdüsısamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Süıkan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rau# Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Mehmet Delikaya 
Hal i t Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğla 
Şevket Raşif Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Tlurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Ali Hüdayioğlu 

5 . 6 . 1963 O : 1 
MARDİN 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Milini Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılımaz Akçal 
AL'if Hikmet Güner 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nıırcllitı CVritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
1.1 yas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
M'iihmııt Alicanoğlıı 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekl: 

İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diaman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Oem.il Kara 
Ali Rıza Uzuner 

TUNOELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahauh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
İbrahim Bulan alp 

VAN 
İhsan Bedirhamoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

DENIZLI 
ibrahim Kocatürk 

ANKARA 
ismail Gence 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

İSTANBUL 
Ali Coşkun Kırca 

[Çekinserler] 
GİRESUN 

Ali Köymen 
İSTANBUL 

Ziya Altmoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

KONYA 
Fakih Özlen 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Boasdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu (I.) 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçülk-
tepepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarubrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dînçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Ifmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay bar (B.) 
Osmıan Bölükbaşı 

Bülent Ecevüt (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete (B.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmı Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Kefet Sezdin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necimi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
(B.) 
Recai îstkenderoğlu 

EDİRNE 
Nazını özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

Tahsin Telli 
ESKİŞEHİR 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfı öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naim Tirali 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Şckip inal 

İÇEL 
Mıazhar Arıkan (I.) 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Hilmi Oben ' 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
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Malik Yol aç 
İZMİR 

Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Ziya, Hanhan (I.) 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 

KARS 
Neom ettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenHi 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddilı Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Ömer Kar t 

M. Meclisi B : 90 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (İ.) 
Ahmet Fıraıt (I.) , 
İsmet. înönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Ta'kup Yakut 
Nah.it Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Komal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
ftnver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
Cevdet Oskay 
îlhan Teki naip 

MUŞ 
Sait Mutlu 

5 . 6 . 1963 O : 1 
NEVŞEHİR 

llalit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy e i' 
Oğuzdemir Tüzüıı v 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan^ 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (1.) 
Ekrem Aliean (B.) 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahin oğlu 

SİİRT 
Hayrettin özşre; 

SİNOP 
Mustafa Kap tav, 
Cemil Karalı an 

SİVAS 
Sebati .Hastaoğlu 
Cıüner Sarısözeı: 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahram!1 

Hayri Mumcuoğlu-
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Koeamerai 

TRABZON 
Selâhattin Güvnı 
Nazmi öktem 
Ahmet Şener 
Kâmuran Uraı 
Zeki Yağanurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Taht akıl iç 

VAN 
MusHıh Cöronfas (î. t'U 
Şükrü Kösereiısoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğa*. 
îsmet Kapısız 
Celâl Sundur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğln 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocali 
Manisa 
Muş 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Toplam 8 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

DOKSANINCI BİRLEŞİM 

5 . 6 . 1963 Çarşamba 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B -' İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesince arsa 

satınalınması için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısı (1/218) (S. Sayısı : 197) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/437) (S. Sayısı : 209) 

3. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb sefi
nelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/296) (S. Sayısı : 220) 

4. — 7242 sayılı Kanunun muvakkat mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/24, 2/207) (S. Sayısı : 215) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er

demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

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 
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) 

5. — 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) 

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

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

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

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, 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) 

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

11. — 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) 

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

13. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı tş 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) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, M. D. O. nun re ve M, D, O cularır. 
kimler olduğuna dair Barbakandan sözlü soru 
su. (6/531) 

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

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

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

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

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

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

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

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

23. — 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) 

24. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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) 

25. — istanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için istanbul'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) 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın £azar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

27. — Aydm 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) 

28. — 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) 

29. — Aydm 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) 

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

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

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat-



lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

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

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaşar 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) 

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

38. — Muş Milletvekili Sami öztürk'üiı, 
Umumi hayata müessir -âfetler dolayuriyle 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) 

39. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Bedediyesi 
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) 

40. — 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) 

41. — 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 Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

42. — 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) 

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

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

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

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

47. — 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) 

48. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/598) 

49. — 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) 

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

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

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

53. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

54. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair T.arını 
ve Ticaret Bakanlanndan sözlü sorusu (6/601) 

55. — Edirne Milletvekili tlhami 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) 

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

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

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

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

60. — 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) 

61. — 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) 

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

63. — Antalya Milletvekili ihsan Ataov'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi-binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

65. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

66. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nım, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

67. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum imam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Maden Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
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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] 

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

3. — 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. 
O. 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 4. —- Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında ve İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil binaları ya
pılması maksadiyle alınacak harçlar hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/233) (S. Sayısı : 201) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 5 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
özdenoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3.9.1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları. (M. Mec
lisi 4/4, C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 212) 
[Dağıtma tarihi: 29 . 5 .1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 .2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra

poru. (M. Meclisi 4/70, C. Senatosu 4/9) (S. 
Sayısı : 213) [Dağıtma tarihi : 29 .5 .1963] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 .2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları. (M. Meclisi 4/60, C. Senatosu 4/7) (S. 
Sayısı : 214) [Dağıtma tarihi : 29 . 5 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul 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-
lıimoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365U 
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 tekliff ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

3. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları 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 yergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka-
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rarmın onaylanmasına dair kanun tasarısı ve I 
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 tasarısı ve Gümrük ve Tekel, I 
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 içtimai 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] 

8. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan J.6 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

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

10. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kaımn tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

11. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ve içişleri 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 18 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum. 
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl- I 

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 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cefasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

14. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldınm diğer 
adı Abdullah Yıldınm ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, oilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptmlmalan 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 16577, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nın ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

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

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

18. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin v« Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 



Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/17) (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 
eklenmen hakkmda kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporlan (2/850) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

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

21. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 82, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

22. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 23, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporlan (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1968] 

24, — 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] 

25. — 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 

(8/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1963] 

26. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Pedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1963] 

27. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğriıa 
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] 

28. — 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] 

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

30. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1982 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] 

31. — Gaziantep'in Nizip İlçesine 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] 

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

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

X34. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan- I 
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının I 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay- I 
ianmasınm uygun bulunduğu hakkında kanun I 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) I 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 35. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben- I 
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy- I 
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] I 

36. — Ünye'nin Hamidiye mahallesi, hane 95, I 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı I 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini- I 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen- I 
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında I 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra- I 
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: I 
29 . 3 . 1963] 

X 37.— Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş- I 
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu karama- I 
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı I 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon- I 
lan raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

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

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

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

42. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı 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] 

43. — 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'mn 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 .1963] 

44. — izmir 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] 

45. — Çumra'nın Alflbeyhüyüğü 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 izzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4.1963] 

46. — Karasulan kanunu tasansı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra-



porlan (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26.4.1963] 

X 47, — 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 48. — 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] 

X49. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişlari 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 50. — 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 51. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

X 52. — 1960 malî yılı içinde süreldi 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] 

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

54. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdı 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] 

55. — 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] 

56. — 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] 

X 57. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla 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 ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1963] 

X 58. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ye 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup* şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 .5 .1963] 

59. — Köy enstitüleri ve ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 5 .1963] 



X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

61. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa

vunma ve Plân komisyonlan raporlan. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 62 . — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 90) 




