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1. — Millî Eğitim Bakanlığından iş

tira eden Şevket Raşit Hatipoğlu'nun isti
fasının kabulü ile Millî Savunma Bakanı 
llhaımi Sancar'ın, Millî Eğitini Bakanlığı
na vekâleten tâylin edildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı ttezikeıresi (3/597) 53:54 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Bayındırlık Balkanı llyas Seçkin'in, dönü
şüne 'kadar kendisine Maliye Bakanı Ferid 
Melen'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/599) 54 

3. — Açık bulunan Millî Eğitini Bakan
lığınla Bursa Milletvekili İbrahim öktem'-
iıı tâyinine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/598) 54 

4. — Koceli Milletvekili Cemal Babaç'-
in vefat ettiğine dair Başbakanlık tezke
resi ve saygı duruşu (3/606) 54 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 

; Sayfa 
verilmesi ha'kkında Başkanlık Divanı tez
keresi (3/600) 54:55 

(i. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin alan Malatya Milletvekili Ah
met Fıra t 'a ödeneğinin verilmesi hakkında 
Başkanlık Divanı tezkeresi, (3/605) 55 

7. — İçişleri Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için seçim. 55 

5. — Görüşülen işler. 56 
1. — Balıkesir 'Milletvekili Mehmet 

Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 'sayılı 
İmar Kanununa geçici bir madde eklen
mesi 'ha'kkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
İmar ve İskân komisyonları raporları 
(2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) 56' 

2. — Tapulama kanunu tasarıisı ile 
Adana Milletvekili Kemal Saırıibrahimoğ-
lu'nun, 560*2 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 nıcü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatından 
on sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı 
aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin Ibaşlığı 
ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu madde-



Sfayî'a 
nin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştiril
mesine ve aynı kanunun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine ve ıbirinci fıkranın tadili 
ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine 
dair, izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5602 sayılı Tapulamıa Kanununun 31, 32 
ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve 
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 5602 
sayılı Tapulamıa Kanununun 52 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76,2/122) (S. Sayısı : 210) 56:71 

6. — Sorular ve cenaplar 71 ' 
A) Sözlü sorular ve cevapları 71 
1. — îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'

in, İstanbul 'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop «saçan dere ve lâğımlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/500) ' 7 1 

2. — Enzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle kredi olarak verilen 
buğdayın 'bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşüriüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/515) 71 

,3 . — Eskişehir Milletvekili Aziz Zcy-
ftmoğlu'nun, senatör ve milletvekillerine 
silâh taşıma ruhsatı verilip verilmiyeceği 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/518) 71 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Depo
su inşaatının ne sebeple durdurulduğuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/519) 71 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Bâ/snua Fabrikası 
Anonim Şirketinin ne ısebeple (feshedildiği
ne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/520) ' 71 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîri-
beyli köyünden ömeroğlu Abdil Yanar'-
ın, 9 . I . 1963 tarihinde Jandarma Kara
koluna götürülmesi sebebine dair İçişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/522) 71 

Sayfa 
7. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öv'ün, 5618 sayılı Kanuna ek 2 nci madde
sinin harfiyen tatbik edilip edilmediğine 
dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Fah
rettin Kerim Gökay'm sözlü cevabı (6/524) 71:75 

8. — Kastamonu Milletvekili Osman 
Zeki Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına 
başlanıp sonradan durdurulan soğuk ha
va deposunun ikmalinden vazgeçildiğinin 
doğru olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/525) 75 

9. —Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınması
nın hangi bölge içinde tertiplendiğine 
dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü sorusu (6/532) 75 

10. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyııi't'un, Erzurum'da bir çimento fab
rikası kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusu ve Sanayi Bakanı Fet
hi Celikbas/ın sözlü cevabı (6/541) 75:79' 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Aydın'in Bozdoğan ilçesi Müftü
sü Hüseyin övünçlü'nün ne sebeple vekâ
let emrine alındığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/545) - 79 

12. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Bozdoğan ilçesi kaymakamının, 
bu ilçeye ne zaman tâyin edildiğine ve bu
radan ne gibi sebeple nakledildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/546) 79 

13. — Kocaeli Milletvekili Haktan Kı-
sayol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden son
ra izmit Kâğıt Fabrikasında işlerine son 
verilen memur ve işçi sayısına dair soru
su ve Sanayi Bakanı Fethi Oelikbaş'ın 
sözlü cevabı (6/547) • 79:93 

14. — Muş Milletvekili Sami öztürk ' 
ünı kışların uzun ve sert geçtiği bölgeler
de vatandaş gücünün değerlendirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü »sorusu (6/548) 93 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile 
Merkez Ortaokulunda kaç saatlik evişi 
dersi olduğuna ve buna mukabil kaç öğ 
retmeni bulunduğuna dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/549) 93 
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16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-

va'nııı, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne 
karar ilçe olmaması sebebine dair, İçişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/551) 93 

17. — 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 sözlü 
sorusu (6/552") 93 

18. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük
rü Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açıl
ması gereken sağlık memurları tekâmül 
kurslarına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/555) 93 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, milletvekillerinin yabancı sefa
retlerle temaslarının ne suretle temin 
edildiğine dair, Dışişleri ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorunu. (6/563) 93 

'20. — 'Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun muaddel 13 ncü maddesindeki 
mülkiyetin ispatı hakkındaki hükümlerin 
değiştirilmesi veya yeni esaslara bağlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
Başbakandan sözlü sorusu (6/567) 93 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, belediye zabıta memurlarının yek
nesak kıyafette olmalarının temini ile faz-
lamesai ücreti veya yıpranma zammı Ve
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/571) 93 

22. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük
rü Koç'un, merkez teşkilâtında çalışan
lardan kaçının ek görev kadrolariyle han
gi okullarda kaçar saat ders okuttukla
rına ve ücretli veya maaşlı olarak birden 

Sayfa 
fazla ek görevi olan kaç memur bulundu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 93:94 

23. — İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven'in, Hazineye intikal etmiş bulu
nan Ankara Varlık mahallesindeki evle
re yerleştirilen ailelerin adedine ve bun
ların durumlarına dair sorusu ve İmar 
ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'-
ın sözlü cevabı (6/581) 94:95 

B. — Yazılı sorular ve cevapları 95 
1. — Bursa Milletvekili Edip Rüştü 

Akyürek'in, Dinamit ve trol ile balik av
lamayı süratle önliyecek tedbirler" alın
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
ııin yazılı cevabı (7/296) 95:96 

2. — izmir Milletvekili Arif Eıntun-
ga'nm, Bulk Terminal tesislerinin kurul
ması konusunda .ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
yazılı cevabı (7/297) 96:97 

3. — Kırşehir milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareld iline 1963 yılında, 
cari masraflar dışında, yapılacak yatırım
lara dair Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem 
Alican'ın, yazılı cevabı (7/308) 97:99 

4. — Adana Milletvekili Yusuf Alkti-
mur'un, bütün illerdeki vergi dairelerinde 
çalışan müdür ve memurların aded ve tah
sillerine 'dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Ferıid Melen'in, yazılı ^cevalbı (7/311) . 99:100 

5. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnce
ler'in, Ankara'da Saraçoğlu evlerinde 
oturmakta olanların adedine dair isorusu 
ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in, yazılı 
cevalbı (7/313) 100:106 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Ulaştırma Bakanlığından istifa eden Rıfat 
öçten"'in, istifasının kabulü ile Devlet Bakanı 
Raif Ay bar ' in bu Bakanlığa vekâleten tâyi
nine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Balı'kesir Milletvekili Mehmet Tdritoğlu ve 
7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici Ibir nuadde eklenmesi hakkında kanun 
'teklifinin görüşülmesi komisyona havale ulu
nan birinci maddesi gelmediğinden, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Sözlü borular 
1. — Edirne Milletv ekili Fahir Giritli oğ

lu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi ımdkta-
rına^ve bu 'arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair sözlü soru önergesi, İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/626) 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
han'm, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında ıtarim ve sanayi 
alanlarında ne gibi tesisler yapılacağına dair 
sözlü soru önergesi, Tarım ve Sanayi Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/627) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, 
memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair sö'Zİü so
ru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına (gönderilmiştir. (6/628) 

4. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuzda, son 'on yıl içinde, ne ka
dar tifo ve paratifo vakası olduğuna ve bu 

Tezkere 
1. — Kayseri Milletvekilli Halim Araş'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkerem. (3/596) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından (mürekkep Karma Ko
misyona) 

RapoHar 
2. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 

cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-

Tapulaına kanunu tasarısı ile bu konuda ve
rilmiş olan teklif]er üzerinde bir süre görüşül
dü. 

12 . 6 . 1963 Çarşamba günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya. 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

hastalıklar sefodbiyle 'kaç ölüm tesbit adildi-
ğine dair sözlü sora önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına (gönderilmiştir. (6/629) 

5. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağanoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi 'esaslara istinadetti-
ğine ve bu fiyattan aşağı satış, teklifi olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/639) 

Yazılı sorular 
6. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, 1962 yılı sonbaharında, başlıyan 
Ordu - Giresun yolunun onananı işinin da'ha ne 
zamana kadar devam edeceğine dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş-
tir. (7/318) 

7. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, Ankara ili telefon rehberinin yeni baskısı
nın ne zaman yapılacağına ve İsparta ilinin 
ulaştırma işlerine dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırana Bakanlığına gönderilmiştir. (7/319) 

metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Kominyonu raporu. (3/569) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 243) 

3. — Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ile Adıyaman Mil
letvekili Arif Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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M. Meclisi B : 94 
sayül Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
daki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numaralı 
bendinin değdtirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
rapora. (M. Meclisi 1/230, . 2 / 1 3 1 ; C . Senatosu 
1/208) (Gündeme) (S Sayısı - 320 ye 1 nei ek) 

4. — Havza, ilçeniniu, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğmaı 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (Günde
me) (S. Sayısı : 242) 

5. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu 
Fatma'dan diğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'ıin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (Gündeme) (S. Sayısı : 244) 

12 . 6 . 1963 O : 1 
6. —• Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 

No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif'e'd en doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (Gündeme) (S. Sayısı : 245) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 
sayılı Karariyle 2227 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair önergeleri ve Di
lekçe Karmaf Komisyonu raporları (M. Mec
lisi 4/57, 4/59; C. Senatosu 4/17) Günde
me) (S. Sayısı : 246) 

8. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu 'Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (Gündeme) 
(S. Sayııs : 247) 

KÂTIPLER 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ferrub. Bozbeyli 

Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açııyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN -— Yaklama yapılacaktır. 
(Yo ki ama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Millî Eğitim Hakanlığından istifa eden 
Şevket Raşit Hatipoğlu'nun, istifasının kabulü 
ile Millî Savunma Bakanı, İlhamı Sancar'ın 
Millî Eğitim Bakanlığına vekâleten tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/597) 

BAŞKAN — TezJkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Millî Eğitim Başkanlığından isltifa eden Şev

ket Basit Hatipoğlu'nun istifasının kalbulü ile 
Millî Sarvunima Bakana îlhami ıSamcar'ın Millî 
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Eğitim Bakanlığüna vekâleten tâyininin, Ba§- ] 
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülntülş ol
duğunu arz ©derim. I 

Cuımlhuriba§kanı I 
Cemal Günsel 

BAŞKAN — Bilgıleriniz/e ısmnuiur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ba
yındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in dönüşüne ka
dar kendisine Maliye Bakanı Ferid Melen'in ve

killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/599) 

BAŞKAN — Tezkereyi lokuıtuyorüım. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına ıgidecefc olan Bayın

dırlık Bakanı îıllyas SeçkinJ'in dönüşlüne kadar 
* kendisine, Maliye Bakanı Feritd Melen'im vekil

lik etmesinin, Barbakanın teklifi üzerine, mu
vafık ıgörüllmü^ olduğunu arz ederim. 

Cumlhuribasşkanı 
Cemal Günsel 

BAŞKAN — Bilimlerinize sunulur. 

3. — Açık bulunan Millî Eğitim Bakanlığına 
Bursa Milletvekili İbrahim öktemHn tâyinine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/598) 

BAŞKAN . Tezkereyi 'okutuyorum. 

'Millet Meclisi [Başkanlığına 
Açık bulunan (Millî Eğitim Balkanlısına 

Bursa Milletvekili îbraJhim öfctem'in tâyininin, 
Başbakanım teklifi üzerine, ımuvafıfc 'görüLmüş 
«olduğunu arz ederim. I 

Cuımlhurlb akkanı 
Cemal•..•Günsel I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Kocaeli Milletvekili Cemal Babaç'm ve
fat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve saygı 
duruşu (3/606) 

BAŞKAN — Teskereyi .okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Kocaeli Milletvekili Cemal Balbaıç'ım 10.5.19*63 

tarihinde Ankara'da ikamet etmekte olduğu 
İstanbul Otelinde .kallb sektesinden vefat etmiş ] 
olduğu, - İçişleri Baltalığımın 8 .16 .1963 tardfhli | 
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ve o.23302/64/4064 «ayılı yazısiyle Ibildiriİ-
miş'tir. 

Teessürle arz ederim. 
Barbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN — BilgiLerinize sunulur. Aziz ar
kadaşımızın niâtırası içim' sizieri üç dakika 
saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Üç dakika ayakta saygı duruşunda bulu
nuldu.) 

5. — Sayın ürelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/600) 

'BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda, adlan yazılı «ayın milletvekilleri

nin hizalarında (gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının İli . '6 . 1(9/63 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet, yüce tasviplerine iara, olunur. 

Millet Meclisi üagikanı 
Fuad ISirmıem' 

Adana Milletvekili Ahmet Savrun, 11 gün 
mazeretine binaen, 10 . '6 . 19'63 •tarihinden iti
baren. 

Adıyaman Milletvekili Arif Atalay, 30 gün 
mâzâretine binaen, '17 . i6 . 1803 tarihinden irti-
banen. 

Kastamonu Milletvekili Ali özdikmerili, 10 
gün mazeretine binaen, 5 . 6 . 1'96İ3 'tarihimden 
itibaren. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir, 22 
gün mazeretine binaen 29 . 5 . 19103 tarihinden 
•itibaren. 

Kütahya ıMiilletvekill Ahmet (Bozbay, 12 gün 
mazeretine 'binaen, 10 . 6 . 1İ9'Q3 tarihinden iti-
'banen. 

Malatya Milletvekili Ahmet ÎFırat, 20 gün 
hastalığıma binaen, 11 . 6 . 19613 tarihinden. 
itibaren. 

ıSİKras. Milletvekili Nebati Hiastaoğlu, '20 gün 
(hastalığıma binaen, 17 . 5 . 19103 tarihinden 
itibaren. 

Urfa Milletvekili Celâl öncel, '25 gün ma
zeretime binaen, 10 . '6 . 1903 tarihimden itilba-
Ten. 

~M -
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Yoagat Milletvekili İsmail Haikkı Akdoğan, 

1 ay mazeretine binaen, 112 .6 . 1963 tarilhlinden 
itibaren. 

BAŞKAN — İzinleri ayrı ayrı okuyarak oy
larınıza sunuyorum. 

«Adana Milletvekili Ahmet ıSavrun, l!l (gün 
mazeretine binaen, 10 . fi . TfW33 tarihinden itiıba-< 
ren.» 

BlAŞKAN — Kabul. edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

«Adıyaman Milletvekili Arif Atalay, 30 .gün 
mazeretine Ibinaen, 17 . fi . 1 '9i6o tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edlUımiiştir. 

«Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli, 10 
ıgün 'mazeretlinle 'binaen, 15 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — KabııJ edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

«Kırşehir MilletveMli Memduh Erdemir, 22 
gün mazeretine binaen, (29 . (5 . 19!63 tarihinden. 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Kütahya Milletvekili Ahmet (Bombay, 12 
gün mazeretine binaen, 10 . fi . 19'6i3 tarihin den 
itibaren.» 

'BAŞKAN — Kabul edenler-... Etmiy en ler... 
Kabul edilmiştir. 

«Malatya Milletvekili Ahmet Fırat, 20 ıgün 
(hastalığına binaen, 11 . 6 . 196İ3 tarihinden iti
baren.»' 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiy en ler... 
Kalbul edilmiştir. 

«Sivas Milletvekili Sebatı Hastaoğlu, 20 (gün 
hastalığına (binaen, 17 . '5 . 19103 tariiMnden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy en ler... 
Kabul edilmiştir. 

«Urfa Milletvekili Oelâl Öncel, 215 ıgün maze
retime binaen, 10 . f> . 19'6İ3 tairihinden itibaren.» 

©AŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti r. 
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«Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğah; 

1. ay mazeretine ıbinaen, 1!2 . 6 . !W3 talibinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... .Etmiyenler..; 
Kaibul edilmiştir. 

6. •— Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'a öde
neğinin verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi. (3/605) 

(BAŞKAN — Hastalığı ,sebebiyıle bu toplantı 
yılında iki aydan fazla izin alan Malatya Mil
let vekili Ahmet Fıra t 'a ödemeğinin 'verilebilmeH 
si, İçtüzüğün 197 neti maddeksi 'gereğince Oenel 
Kurulun ikaranna Ibağlı olduğundan, Ibu hususa1 

ait Başkanlık Divanı teskeresini okutuyorum: 

Oenel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bu toplantı yılında, iki ay

dan fazla izin alan Malatya Milletvekili Ahmet 
Fırat 'a ödeneğinin 'verilebilmesi, İçtüzüğün 197 
neJi maddesi ıgerieğinee, Genel Kurulun İkaranna 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviplerine arz 
olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sinmen 

BAŞKAN — 'Teskereyi tasvibinize arz 'edi
yorum. Kaibul edemler... Etmiyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

7. — îçişleri Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşlan 
arasında, İçişleri Komisyonunda açık 'bulunan 
bâzı üyelikler için seçim vardlr. 

Muhterem arkadaşlar, eğeri tas'viıbediers'eniz, 
Dilekçe Komisyonunda münhal bulunan üyelik
ler için de seçim yapılacaktır. 

İkisinin bir «günde ve önümüzdeki Pazarte
si Birleşiminde yapılması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... lEtmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜ! 

BAŞİKAN — öncelikle görüşü Lmesine karar 
verilen işlere geçiyoruz. 

7. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenemesi kakında kanun 
teklifi ve İçişleri ve tmar ve iskân komisyonları 
raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) (1) 

'BAŞKAN — Kanun teklifi komisyondan ıgel-
mem'iştir. Bu sebeple geçiyoruz.' 

2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 sa
yılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilyedli-
ğin ıskatından on sene evvel tesis edilmiş vergi 
kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle, ta
diline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile ye
ni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bentlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) ben
dinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı kanu
nun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve birin
ci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiş
tirilmesiyle dair, tzmir Milletvekili Mustafa 
Uy ar'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 
32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 
i ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın 
Milletvekili Reşat Özarda/nın, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 52 nci maddesinin değiştiril
mesine dair-kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (S. Sayısı : 
210) (2) 

BAŞKAN — 6 neı madde okunmuş, üzerinde 
görüşmeler bitmiş ve verilm'iş olan önergelere 
sıra (gelmişti, önergeleri okutmadan evvel 
maddeyi bir kere daha, okutuyorum. 

Adlî teşkilat 
MiAıDDK '6. — Umumi mahkemelere aidolup-

da hu kanunun tatbiki ile ilgili dâva. ve işleri, 
tasihit olunan usul ve .esaslar dair esinde gör
mek üzere, her Wöl!gede tejk hakimli ve asliye 
•malhlkeımtevsi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapula-

(1) 83 \e, ek S. Sayılı basmayazı 3 . 6 . 1963 
tarihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2)210 S. Sayılı basmayazı 3.6.1963 
tarihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

İÜLEN İŞLER 

P uta Mahkeralesi) kurulur. Btı tuahkenve hâ
kimleri, Hâkiımlıer Kanunu hükümlerine, tabidir. 

Hâkim emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, 
mübaşir ve hademe verilir. 

BAŞKAN — Şimdi hu madde ile ilgili ola
rak verilmiş olan önergeleri, sırası ile okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 nci maddesinde 'Tapu hum a Mah

kemesi hâkimi ile bir de hâkim muavini kad
rosunun verilmesini arz ve tefcli'f'ediyorum. 

I $inop 
'Mahmut Aflieanoğlu 

Sayın Başkanlığa, 
I 6 neı maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilme'sini arz ve teklif 'ederim. 
Umumi mahkeımelere aüdolup da bu kanu

nun. 'tatbiki ile ilgili dâva, ve işler, tesb'it olu
nan mahal ve esaslar 'dairesinde görmek üzere 
her b'ölgede tek, hakimli veya işin ehemmiyeti
ne binaen salahiyetli kılınacak hâkimlerden 
müteşekkil tapulaıma, malhikemesi kurulur. 

| Erzurum 
Nilhat Diler 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Altıncı maddede aşağıda, yazılı değişikliğin 

ve ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğhı 

Maddedeki değişiklik teklifim -. 
(Her bölgede tek hakimli) tâbirini t/akibe-

I den (Asliye mahkemesi sıfatını haiz) tâbirinin 
kaldırılmasını teklif ediyorum. 

(lerekçe : 
Tapulama Mahkemesi, Hukuk Mahkemeleri 

Usulü Kanununda, yazılı şifahi mahkeme usu
lünü tatbikle görevli ve; vazifeleri kanunda 
yazılı bulunan özel bir mahkemedir. Onun sı
fatına, asliye mahkemesi sıfatının eklenmesi, 
lüzumsuzdur. 

Bilâkis mahzurludur. Zira, işler umumi mah
kemelere devredildiği vakit, bu sıfat sebe
biyle bütün işlerin asliye mevaddını gören 
mahkemelere devri gibi bir meehuriyet doğar. 
Halbuki devredilecek işler arasında sulh mevad-
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ctı olan işlerin sulh. mahkemelerine devrinde, 
pratik bakımdan faydalar ve kanunun tatbiki 
bakımından da uygunluk olur. 

Maddedeki ilâve teklifim : 
Tapulama Mahkemesi kurulup faaliyete geç

meden, tapulama çalışmalarına başlanılamaz. 

Gerekçe : 
Mer'i kanunda, mahkemelerin kurulması 

hakkında emredici hüküm bulunmadığı için bâ--' 
7A yerlerde mahkeme kurulmamıştır. Bu dâva
ları umumi mahkemeler, diğer işlerine ilâve 
suretiyle bakmaya mecbur kalmışlardır'. Hem 
umumi mahkemelerin işi aksamıştır ve hem de, 
tapulama faaliyeti yavaş devam etmiştir. 

Başkanlığa 
Madde 6 da bulunan (Tapulama Mahkeme

sinin) gezici arazi kadastro mahkemesi olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6 neı maddenin 3 ncü satırının başında bu

lunan «Sıfatını haiz.» ibaresinin «yetkisini haiz» 
olarak yazılmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Halil özmen 

•Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 neı maddesinde «Hâkim emri

ne1» tâbirinin «Mahkeme emrine» tâbiri ola
rak tashihini ve ayrıca za'bıt kâtibi ve müba
şirlerin (Adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hü
kümlerine tabi tutulurlar) hükmünün ilâvesini 
arz ve teklif ediyoruz. 

tîrfa Sinop 
Kadri Erogan Mahmut Alicanoğlu 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanun tasarısının. 6 neı maddesi

nin ikinci fıkrası olarak «Hâkim, en az beş 
sene hukuk mahkemesi başkanlık veya üyelik
lerinde bulunmuş olanlardan .seçiliri» fıkrası
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN —• önergeleri sırasiyle teker te
ker okutup oylarınıza sunacağım. 

12 . 6 . 1963 O : 1 
(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğhvnun, 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisoyn iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Gecen celse arz ettiğimiz se
beplerden dolayı iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergenin nazarı mütalâaya, alınıp alınmaması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Aynı sebepten dolayı iştirak 
etmiyoruz. *̂  

BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmiyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÖİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) —• İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un önergesi 
tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir-) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Kırşehir Milletvekili Halil özınen'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR ((İzmir) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 

iki arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Anlaşılmamıştır. Tekrar oyunuza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Na
zarı mütalâaya alınması hususu kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (îzmir) — iştirak etmiyoruz. Maddeyi 
önergeyle birlikte geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanunla yargıca, mer'i olan ka
nundan çok fazla yetkiler verildiği gerekçede 
yazılıdır ve hakikaten, maddelerde de yerinde 
olarak yargıca fazla yetkiler verilmiştir. Yargı
cın geniş takdir salâhiyeti vardır. Mahkemenin 
re'sen kendi tarafından yürütülmesi salâhiyeti 
vardır ve bu doğrudur. Bunun yanında, bu hâ
kimlerin hukuk işlerinde bulunmuş yargıçlar
dan olması bir tercih sebebi olmalıdır. Çünkü; 
savcılık, ceza hâkimliği ve hukuk hâkimliği ara
sında, tatbikattan biliyoruz, büyük farklar var
dır. Buna'mütenazır bir kanun vardır; yani, iki 
kardeş kanun vardır. 2613 sayılı Şehir Kadast
rosu Kanununun 14 ncü maddesi de, bendenizin 
teklif ettiğim ibareyi muhtevi bulunmaktadır. 
Eğer, vatandaşlarımızın sızısını dindirmek isti
yorsak, eğer imkânlar da müsaitse ki, bu husus 
komisyonun vereceği izahat tahtında anlaşıla
caktır; hakikaten, hâkimlik, asgari bir süre hu
kuk hâkimliği yapmış olanların bu hâkimliğe tâ
yin edilmeleri çok doğru olacaktır. Takdir Yü
ce Meclisindir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhâl katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz, maddeyi 
önergelerle birlikte geri istiyoruz. 

BAŞKAN — 6 nci madde önergelerle birlik
te komisyona geriverülmiştir. 

7 nci maddeye geçiyoruz. 

İdari memurların tâyini 
MADDE 7. — Tapulama müdürleri, kontrol 

mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memurla-

12 . 6. 1963 0 : 1 
I 

rı, teknisyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro 
'Genel Müdürlüğünce re'sen, bu teşkilât men
suplarından ve bu maksatla açılmış ve açılacak 
kurs ve okullardan mezun olanlar arasından 
tâyin edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hizmet
liler ise, tapulama müdürünün teklifi üzerine 
mahallinin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
tâyin olunurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik 
ile belirtilir. 

BAŞKAN —-Madde hakkında, söz istiyen? 
Buyurun Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 7 nci madde
nin 3 ncü satırında bulunan, «mensuplarından» 
kelimesinden sonra gelen «ve» kelimesinin kal
dırılmasını rica ediyorum, bir. 

İkincisi, 7 nci maddenin 2 nci fıkrasının şu 
şekilde tedvinini yani «Kâtiplerle hizmetliler, 
tapulama müdürünün teklifi üzerine mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olu
nurlar.» şeklinde yazılmasını istiyorum. Sebebi 
şudur arkadaşlar: «Kâtipler, tapulama müdürle
rinin inhası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce» diyor, mahallin en büyük idare âmirini 
katmıyor ve sadece tapulama müdürlüğünü tav
sif ediyor. - Muhterem arkadaşlar, madem ki, 
memleketimizde Tapulama Kanununun süratle 
ve çabuk bir şekilde intizamlı olarak tatbikini 
istiyorsunuz; binaenaleyh, merkeziyetçiliği bı
rakalım, mahallin mülkiye âmirine salâhiyet ve
relim. Bu önerge, kâtipler ve hizmetliler için
dir. Kâtipler ve hizmetliler tapulama müdürü
nün inhası ve mahallin en büyük mülkiye âmi
rinin tâyini ile olmalıdır. Bu iki hususu yüksek 
takdirlerinize arz ediyorum, önergemi de takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 7 nci madde

nin son fıkrasında «Bunların vazife ve salâhi
yetleri yönetmelikle belirtilir.» deniliyor. Bu 
yönetmeliğin kanundan sonra gelen nizamname 
olması gerekir. Yönetmelikle tüzük arasında 
yapılışı bakımından birtakım farklar vardır. Bi
risi, Danıştaydan geçer, kontrol edilir; diğeri 
doğrudan doğruya vekâlet tarafından yapılır. 
Bendeniz «yönetmelik» kelimesi yerine, «tüzük» 
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kelimesinin konmasını rica edeceğim. Normal 
olanı da budur. Yani kanunun bir tüzüğe atıf yap
ması normal telâkki edilir. Eğer, Yüce Meclis 
kabul buyurursa bir tadil teklifi veriyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen var mı? Yok. Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Anka

ra) — Efendim, Halil özmen rakadaşımız, kâ
tiplerin mülkiye âmirleri tarafından tâyin edil
meleri şeklinde bir tadil teklifi verdiler. Haddi
zatında, tapu kâtipleri mahallî mülkiye âmir
leri tarafından tâyin edilirler; ama, tapulama 
kâtiplerinde, bizim seyyaliyetimizi ve ekiplerin 
seyyarlığmı mülki hudutlar arasında insan kay-
dıraraktan hizmeti kovalıyabilme imkânlarımızı 
artırıcı tâyin şekli, burada maddede tanzim 
edildiği gibi bu kâtiplerin tâyininin Genel Mü
dürlüğe bırakılması şeklidir. O itibarla, arkada
şımızın tadil teklifinin doğru olduğu kanaatin
de değiliz. 

Bir de, Reşit Ülker arkadaşımızın, yönetmeli
ğin, tüzüğe çevrilmesi hususundaki dileğine kı
saca cevap vermek istiyorum. Tüzüğe çevril
mesi işinin, tüzüğün bugünkü Anayasanın şart
ları içerisinde tanzimi meselesi bu kanunu, he
men işlemesini beklediğimiz bu kanunu, kendi
liğinden 5 - 6 ay ve belki de bir sene geriye 
atar. Bunun dışında yapılacak iş, nihayet subles 
içerisinde ve idarenin bu insanların mesaisini 
tanziminden ibaret olan bir ameliye olduğu için 
yönetmelik mefhumuna daha çok yakışan bir 
hizmettir. Onun için, yönetmelik olarak tanzim 
edilmiştir. Böylece kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, tapulama mahkemelerinin yeniden 
kurulacak yeni bir tesis olmaları bakımından 
bunların ve teşkilâtın istihdam edeceği teknik 
eleman, bilhassa teşkilâtın halen mevcudu için
de belki lâzımgelen sayıda buluriamıyacaktır. 
Bu itibarla, hariçten de alınması icabedecektir. 
Bu madde, Tapu ve Kadastro,G-enel Müdürlü
ğünü kendi teşkilâtı içinden kontrol mühendis
leri ve teknisyen olmaya bağlamaktadır. Bu 
mecburiyet kendi teşkilâtında yeniden kurula
cak olan bölge müdürlükleri ve saire için kâfi 
adedde mühendis vo teknisyen bulamaması tehli
kesini doğuracağına göre, bendeniz, Sayın Ko
misyondan temenni ediyorum; bu teknik ele-
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inanların yani kontrol mühendisleriyle teknis
yenlerin mutlaka kendi teşkilâtı içinden değil, 
hariçten de alınması kaydı daha serbest bir şe
kilde maddede belirtilsin. 

Tüzük meselesinde bendeniz de Reşit Ülker 
arkadaşımı destekliyorum. Bir parça geç olmak
la beraber kanun kuvvetine yakın bir etkisi ile 
teşkilâtı daha iyi harekete, daha sağlam esas
lara bağlı şekilde harekete • sevk edeceği için, 
bu yeni teşkilâtın daha iyi, emniyetle işlemesi
ni sağlıyacaktır. Malûmu âlileri, eski dilde «ta
limatname» ile «talimatın1» karşılığı bizde bir 
tek «yönetmeliktir» talimatname nereden çıka
cak, talimat nereden çıkacak' malûmuâlileri-
dir; herbiri ayrı makamların eserleridir. Yö
netmelik talimat şeklinde de tefsir edilebilire 
Bakanlık ve hattâ Genel Müdürlük kendi ba
şına yönetmelik yapabilir. Bu ise, kanunun, her 
gün değişebilecek olan yönetmelik hükümle
riyle, kanunluk etkisini azaltır. Tüzüğe bağla
mak her bakımdan bir talimata ve talimatna
meye, yani yönetmelik adı altında bunlardan 
ikisine bağlamaya müreccahtir. Bu itibarla 'ben
deniz, Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın önerge
sinin desteklenmesini bilhassa tercih ediyorum. 

Diğer temennimi d« demin arz' ettiğim gibi 
Sayın Komisyon kabul buyurursa maddenin 2 
nci fıkrasını o şekilde tadil ederlerse, teknik 
elemanların hariçten alınması imkânı serbest 
şekilde idarenin elinde bulunur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka
ra) — Efendim, bu maddenin tarzı tanziminde, 

.«Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce re'sen bu 
teşkilât mensuplarından» kelimesi var. Bu «teş
kilât mensuplarından» kelimesi, dışardan adam 
alınmasına mâni bir ifade tarzı değildir. Hayır, 
bu kanun çıktığı zaman bu teşkilât, mensubu ol
muş bulunanlardan gayrisi kullanılamaz gibi bir 
mânayı tazammun etmez. Bu hizmetlerde kullanı
lacak insanları, evvelâ usulü dairesinde kadastro 
teşkilâtı mensubu haline getirirler, sonra da bu
rada kullanılmaya müsait evsafta iseler, bu teşki
lâta tapu kadastro mensubu halinde hizmete ko
yarlar. 

Binaenaleyh, bu endişeyi madde karşılar ve 
tadiline lüzum yoktur. 
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Tüzük meselesinde durum söylenildiği gibi 

değildir. Çünkü, burada bütün bu teknisyenlerin 
ve vazifedarların, hangi işi nasıl yapacağını, ka
mın boyunca göreceğimiz şekilde vuzuhla tes
hil etmiş durumdayız. Bunu ayrıca kanun kuv
vetine yakın ve ehemmiyetli formalitesi bulunan 
bir tüzükle işi tekrar etmek^yoluna sokmak için 
lüzumlu addetmiyoruz. Halbuki yönetmelik kanu
nun vazifelerini verdiği ve fonksiyonlarını tâyin 
ettiği bu işlerin detaylarının Bakanlıkça tanzi
minde bir hareket serbestisi vermiş olacaktır. ÎBu 
gayet tabiî bir hizmettir. Bunun bu şekilde yönet
melikle idare etmek, hizmetin yürümesi için daha 
elâstiki bir yolu alâkalı daireye ve Bakanlığa ver
miş olmak mânasını ifade eder. Bu noktayı bir 
kere daha tavzih etmek için söz aldım. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka tföz isti-
yenL Yok. Verilmiş önergeler vardır, okutuyo
rum. 

Millet M'eelisi Yüksek Başkanlığına 
7 nci maddenin son fıkrasındaki «yönetmelik» 

tâbirinin «tüzük» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Edirne İstanbul 
Fahir- Oiritlioğlu Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon iştirak, ediyor mu?. 
(IEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul ıcdenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 nci maddenin 2 n<?i fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kırşehir 

Halil özmen 

7 nci madde fıkra 2 : 
Kâtipler ile hizmetliler, tapulama müdürü

nün teklifi üzerine mahallin en büyük mülkiye 
âmiri tarafından tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?. 
OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 nci maddenin, 3 ncü satırında «mensupla
rından» sonra gelen «ve» kelimesinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor mu? 
OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
lütmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 
MADDE 8. — Tapulama müdürü, buı kanun

da ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka, 
tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütül
mesini sağlıyacak her türlü tedbirleri alır ve 
memurların iş durumlarım takibeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; «Tapulama müdürü 
bu kanunda ve yönetmelikte gösterilen vazifeler
den başka, tapulama işlerinin çabuk ve düzenin
de yürütülmesini sağlıyacak her türlü tedbirleri 
alır», denildikten sonra nokta komalı ve «Ayrı
ca, memurların iş durumlarını kontrol eder.» şek
linde bitmelidir. Arkadaşlar, burada «takibeder» 
kelimesi var. Takipçilik başkadır, kontrol başka
dır. Teftiş eder, kontrol eder, işlerini doğru yapıp 
yapmadığını tetkik eder. Bu itibarla, gerek birin
cisi ve gerek ikincisi için iki önerge1 veriyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen var mı? Yok. Önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Kırşehir 

Halil özmen 

Madde 8. —• Tapulama müdürü, bu kanunda 
ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka, ta
pulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülme-
sini sağlıyacak her türlü tedbirleri alır. Ayrıca 
ilgili memurların iş durumlarını kontrol eder. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

8 nei maddenin ikinci satırının sonuna bir 
nokta konulmasını «ve» kelimesinin kaldırılması
nı «ayrıca memurların iş durumlarını kontrol 
eder» cümlesinin yazılmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Halil. Özmen 

BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar okufıı-
yorum. 

(Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAK (tzmir) — İştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in ikinci 

Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR ('İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-" 
tir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme 
salâhiyeti 

MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü; merkez ve iller teşkilâtında aylık veya 
ücretle çalışan her hangi bir memuru, yapılması 
Genel Müdürlüğe ait iş için, orada Genel Müdür
lük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunmama
sı ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birlikte 
dilediği yerde vazifelendirmek salâhiyetini haiz
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz- ist iyen?. 
Buyurun Sayın Giritlioğlm. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, bu madde hakkında her han
gi bir değişiklik önergesiyle huzurunuza gelme
dim. Beni tereddüde düşüren bir hüküm var. Bu 
hususun Hükümet veya Komisyon tarafından 
açıklanmasını talebediyorum. Şöyle ki : 

Memurin Kanununa tabi bulunan Tapu - Ka-
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daströ Teşkilâtı memurları, bu madde gereğince, 
kadrolariyle ve Umum Müdürlüğün arzu ettiği bir 
mahalle nakledilebileceklerdir. Bu, âmme hizmet
lerinin süratle ve kolaylıkla görülebilmesi bakı
mından iyi bir formüldür. Bunun mukabilinde, 
memurlarımızın hukukunun korunması yönünden 
de tehlikeli bir. formüldür. Memurlarımızın hu
kuku, bu madde karşısında, diğer memurlara Ikıya-
sen korunamıyacaktır. Şöyle ki; Memurin Kanu
nundu bâzı hükümler vardır. Bir memur şu ka
dar müddetle bir yerde ikamet etmeden ahar bir 
yere rızası olmadan nakledilemez. 

Bu teminattan Tapu - Kadastro mensupları 
mahrum edilmiş olacaklardır. Yine Memurin 
Kanununda bir hüküm vardır, bir memur baş
ka bir mahalle, vazife ile gönderildiği takdirde. 
orada ayrıca bulunduğu müddet zarfında harcı
rah alır. Veya ek görev mukabilinde kime ve-

? kâlet ediyorsa vekâlet ücretini alır. Kadastro 
mensuplar» bundan da mahrum olmuş buluna
caklardır. Daha evvelki maddelerin müzakeresi 
esnasında, kadastro mensubu memurlarının ter
fihleri ve hakikaten bunların meslekine bağla
nacak şekilde korunmaları şekli üzerinde YükT 

sek Meclisiniz durmuştu. Bu konuda bizzat Sa
yın Bakan da milletvekili arkadaşlarımızın nok-
tai nazarına iştirak etmişlerdi. Bu madde, kendi 
mensubu bulunan memurları, diğer memurun 
hukukundan uzaklaştıracağı ve icabında mağ
dur duruma düşüreceği için, memurlarının mağ- ' 
duriyetini telâfi etmek bakımından ne gibi for
mülleri vardır? Eğer Sayın Bakan veya Komis
yon burada bunu izah ederlerse, hem tatmin 
edilmiş oluruz, hem bu husustaki izahlar da bir 
nevi teminat yerine geçmiş olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka

ra) — Efendim, Giritlioğlu arkadaşımızın ta
kıldığı noktaya kısaca arzı eevabedeyim : 

Bu neviden madde, evvelâ mer'i Tapulama 
Kanunumuzda da aynen vardır, bir. İkincisi; 
başka vekâletlerin teşkilât kanunlarında da, 
başka hizmetleri organize eden kanunlarda da 
bu madde vardır. Bu suretle anlaşılmaktadır 
ki, memurların istikrarlı istihdamı fikri ve 
prensibinin yanında, hizmetlerde istenilen elas
tikiyetin sağlanabilmesi için bu neviden madde
lere ihtiyaç vardır ve her yerde, her vekâlette 
aşağı - yukarı kullanılmaktadır. Bunun yanında, 
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Tapu ve Kadastronun Türkiye coğrafyasına qo\ 
serpilmiş bir hizmet oluşu, bazan çok lokal, çok 
mevzi tezahürler de gösteren bir hizmet oluşu, 
burada maddenin bulunmasını lüzumlu kılar." 
Daha da munzam sebep vardır. Tapulama ve 
kadastro esnasında lâzım olacak kayıtların bir 
kısmı, eski Türkçe kayıtlardır. Eski Türkçe ka
yıtlar, o mahalde istihdam edilen memurların 
her hangi birisi tarafından bilinmiyebilir, tetkik 
edilmesi bilinmiyebilir. O itibarla, eski Tüfkçe 
bilen filân yerin bir memurunu kadrosiyle bir
likte kısa bir müddet için o kayıtları dile getir
mek, devamlı çalışacak teknisyenlerin ve vazi-
f edarlarm emrine vermek için, oraya gönder
mek gibi ihtiyaçlar, bu hizmetin hususiyeti için
de büsbütün belirmektedir. Bu sebeple, madde
nin lüzumunu arz ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Verilmiş bir önerge de yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 
MADDE 10. — Tapulama yapılacak bölge

ler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi 
ile tâyin olunu*. Bu husus, tapulamaya başla
madan en az bir ay önce Resmî Gazetede, bölge 
merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il mer
kezinde mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Ayrıca, Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük 
birer gazetede ilân yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Başkan ve muhterem arkadaşlarım; bu madde
nin izahnamesinde de görüldüğü üzere, İstanbul 
ve Ankara'da çıkan gazetelerde ilân etmenin 
sebebi, orada oturmayıp da hücra köşelerde otu
ran kimselerin bu gazete ilânını görmesi sure
tiyle haberdar edilebilmesidir. Bugün, haber 
vasıtası olarak gazeteden daha geniş bir sahaya 
yayılmış bulunan radyo vardır. Onun için bir 
haftada gazete gitmiyen yerler vardır. Halbu
ki ; aynı gün radyodan, haber almak mümkün 
olur. O yerlerde radyoları bulunan kimseler var
dır. Bu bakımdan ilânın kendilerine ulaşması 
bakımından; bu maddeye «radyonun» da ilâve 
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edilmesini teklif ediyorum. Bu yolda bir öner
ge veriyorum. Kabulünü rica edeceğim. Hür
metlerimle. • 

. BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen? Yok. Verilmiş önergeler- vardır; okutu
yorum : . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tapulama Kanununun 

10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının; 
«Ayrıca radyo ve Ankara ile İstanbul'da çı

kan günlük birer gazetede ilân yapılır» şeklin
de tadilini arz ve teklif ederim. 

Rize 
Arif Hikmet Güner 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Onuncu maddenin son fıkrasının aşağıda ya

zılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif . 
ederim 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Madde 10 — Son fıkra : 
Ayrıca; Ankara, İstanbul ve İzmir'de gün

lük ikişer gazetede, birer hafta ara ile ilân olu
nur. 

Gerekçe : 
Mahallî mûtat vasıtalarla malikleri haber

dar etmek umumiyetle kabil olamamaktadır. 
Gayrimenkul mâliklerinin tapulama muhiti

nin dışında da bulunabileceklerini düşünerek, 
kanunun tahmil ettiği vecibeleri yerine getir
mekte bir hataya düşmemelerini temin için, alâ
kalıları haberdar etmekte itina göstermek mec
buriyeti vardır. 

İzmir büyük şehirdir ve geniş bir bölgeye 
devamlı hitabeden günlük gazeteleri vardır. Bu 
itibarla metne, İzmir'i ilâvede fayda gördük. 

Her şehirde gazeteyi ikişer adede çıkarmak
ta ve ikişer defa ilân etmekte amelî fayda gör
dük. 

BAŞKAN — Okunmuş olan ikinci önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Komisyon iştirak ediyor 
mu?' 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
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öbür önergeyi tekrar okutuyorum : 1 
(Bize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi

yor mu? 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (îzmir) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Anlaşılamadı, tekrar I 
rica ediyorum. 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Muhterem arkadaşlar ,iki oylamada da sa

rih bir kanaat hâsıl olmamıştır. Bu sebeple aya
ğa kaldırmak suretiyle oylarınıza sunuyorum. I 
önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal-iştirak ediyor mu! 
G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü M U S T A 

F A UYAR (îzmir) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Bir önerge daha vardır. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddedeki ilân mahallî vasıtalarla 

yapıldığına göre ayrıca istanbul ve Ankara ga
zetelerinde ilâna lüzum yoktur. Maddenin son 
fıkrasındaki gazetelerin kaldırılmasını ve yalnız 
radyo ile ilânın ilâvesini arz ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (izmir) — iştirak etmiyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Biraz evvel kabul edilen Sayın Arif Hikmet 
Güner'e ait önergeye komisyon filhal iştirak et
mişti. Yani son fıkrası «Ayrıca radyo ve Anka
ra ile istanbul'da» şeklindedir. Maddeyi bu de
ğişiklikle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilânı 
MAI>DE 11. — Her birlikte tapulamaya baş

lama tarihi tapulama müdürü tarafından tâyin I 
olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına J 
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başlanacak birliklerle bitişik birliklerde en az, 
onbeş gün evvel mûtat vasıtalarla ilân edilir. 

Bu ilânın bir sureti o birliğin bağlı bulun
duğu en büyük mal memuruna tevdi ve keyfi
yet bir tutanakla tevsik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Buyurun iSayın özmen. 

İSayın Diler, siz de mi söz istiyorsunuz? 
Nt/HAIT DÎUER (Erzurum) — ©vet efen

dim. 
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 11 nei maddede 
arkadaşlarımız, birliklerde ilân müddetini 15 , 
gün olarak kabul etmişlerdir. Biliyorsunuz ki, 
birlikler nahiye ve köylerdir, öyle zamanlar ge
lir ki, köylülerin hasat mevsiminde, kış mevsi- " 
ininde ilânların gitmesine imkân ve ihtimal yok
tur. Bu itibarla, hu maddede 15 gün olan müd
detin bir ay olarak düzeltilmesini istirham ede
rim. Arkadaşlarımız bu hususa ne diyecekler
dir? Memlejketimizin durumu malûmdur. Bil
hassa kış durumu ve yolsuzluk malûm. Bir de, 
ekimlerin yapıldığı zaman vardır. Bu itibarla 
birliklerde ilân duyulmuyor. Arkadaşlar, bunun 
binlerce mahzurunu, zararını gördük ve bizzat 
çektik. Bu sebeple, bendeniz Yüksek Heyetinize 
arz ediyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NlHAT DİLER (Erzurum) — Müddet .ba

kımından hen de Halil özmen. arkadaşımın fik
rine aynen iştirak ediyorum. Maddede, aynı za
manda «mal memuru» yerine «mal memuru ve
yahut Hazine vekiline» şeklinde bir ilâve yapıl
masın] istirham -ediyorum. Çünkü Hazine vekili 
daha ziyade ibu dâva ile ilgilenecek bir şahıstır. 
Hazinenin hukukunu müdafaa etmesi için ilgili 
•vesikaların onun eline de geçmesi lâzımdır. Bu 
bakımdan Hazine vekiline de tutulan tutanak
ların verilmesi icabeder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ^Buyurun Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çak muhterem 

arkadaşlarım, Komisyonun huzurunuza getirmiş 
.olduğu İli nci madde tamamen yerindedir. Ar
kadaşlardan 'Nihat Diler ve Halil özmen'in ifa
de ettikleri görüş, kabule şayan değildir. Zira, 
.buradaki mal memuru doğrudan doğruya kendi
sine intikal edecek bir hususu kendisine intikal' . 
edecek bir muameleyi doğrudan doğruya mal 
müdürüne ve Haizine vekiline intikal ettirmekle 
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mükellef olduğu için, .mal memurundan başka 
Hazine vekili diye bir tâbirin konması tatbikat-
da müşkilât doğurur. ıBu bakımdan bu görüş 
zayıftır. Diğer taraftan, müddetin, 'bir aya çı
karılması hakkındaki ;görüş de yerinde değildir. 
Zira birlikten murat, nahiye veya köy olarak 
telâkki edilir. Nahiye veya bir köyde mutad va
sıta ile yapılacak hir ilânı bütün köylülerin duy-
mamasına imkân yoktur. 'Küçük (bir kalabalığı 
alan bir köyden ibarettir. En ufak bir haberi, 
çn ufak bir muameleyi ve tellal vasıtasiyle in
tikal 'edebilecek en ufak bir haberi duymamaya 
imkân yoktur. Mutad vasıta tâbiri, ya tellal ile
dir veyahııtta köy muhtarının tanzim edeceği ve 
herkesin görebileceği yere asacağı bir ilândır. 
Madde tamamen yerindedir. Olduğu 'gibi kabul 
edilmesini istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

ıBAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Efendim, 

bir birlikte aynı zamanda en 'büyük ıinal memu
ru da bulunalbilir, Hazine vekili de bulunabilir. 
Hazine vekiline doğrudan doğruya tutanak ve
rilirse, bu takdirde muamele fazla sürüncemede 
kalmaz. Bu işle Hazine vekili ilgilenir. Bu bakım
dan, Hazine vekiline verilmesi hususundaki tek
lifim kabul edilirse, hukuk tekniği bakımından 
işlerin daha süratle yapılmasını intaç eder. Bu 
bakımdan maruzatımın kabulünü istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR «GıİRİTLİOGLU (Edirne) — Sıramı 

Nureddin Beye veriyorum; 

BAŞKAN — Sıranızı arkadaşlarınıza veriyo
rum. • . 

Buyurun «Nurettin ö^demir. 
NUREDDİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının lil nci maddesi 
mer'i Kanunun 7 nci maddesine tekabül etmek
tedir. Mer'i Kanunda ilân müddeti 3! gün olarak 
kabul edilmiş idi. Bu üç günlük müddet içeri
sinde yapılan ilân, çoğu zaman hak sahiplerini 
haberdar etme imkânını doğurmuyordu. Bu se
beple tasarıda .15 güne çıkarılmıştır. Bu 15 gün
lük müddet 'memleketimizin realiteleri itibariyle 
yerindedir. Müddetlerle, tapulamanın bir an ev
vel yapılması hususundaki gayeyi engellemek 
doğru değildir. 

Halil Özmen arkadaşımızın, kış aylarında bu 
ilân müddeti kâfi gelmez, yolundaki mütalâa-
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lan, tatbikat .bakımından iltifata şayan bir mü
talâa değildir. Çünkü umumiyetle kış ayların
da, birlikler ölçme ve tesbit yapmazlar. Birlik
ler merkezlere çekilerek, yaz aylarında yaptık-, 
Jarı ölçmeleri kemale erdirirler. 

(Hazine vekiline de tebligat yapılması yolun
daki mütalâaya gelince: Bu da hukukî bakım
dan iltifat edilecek bir durum da değildir. Çün
kü, Hazine vekilleri, ancak kendilerine tevdi edi
len işleri takip «edebilirler. Hazine vekillerine 
işler, bir yerde hazineyi temsil eden en büyük 
makam tarafından tevdi edilir. Tasarı; tâbiri 
itibariyle, o birliğin bağlı bulunduğu en büyük 
mal memuruna tevdi edilir ve tevdi edildiğine 
dair de bir tutanak tutulur, ifadesini kullan
mıştır ki, mal memurunun b-uradaki vazifesi, 
Oğuz arkadaşımızın da yerinde bir şekilde be
lirttiği ıgibi hu ihtilâfları takiple görevli Hazi
ne vekiline intikal ettirmekten ibarettir. Madde, 
hukuk tekniğine uygun bir şekilde tedvin edil
miştir, memleket realitelerine de uygundur. Bu 
şekilde kabulünü istirham ederini. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRlîfrLtOĞLü (Edirne) — Sarfı

nazar ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, Nurettin beyefendinin sözlerini 
hürmetle karşılıyorum. Yalnız, kendilerine şu 
noktayı arz edeceğim: Türkiye, sadece Kars, Er
zurum ve memleketimizin çok şiddetli ikliminin 
bulunduğu bölgeler değildir. Bu hususu kendi
leri de takdir edörler. Cenup vilâyetlerimiz, Ada
na, Urfa, 'Gaziantep ve civarı, pekâlâ kış ayla
rında ve kış mevsiminde vazife yaıpılalbilecek ve 
(görülebilecek mevkiler ve yerlerdir. Bu itibarla, 
biz, «geçen defaki mütalâalarımızı aynen tekrar 
ediyoruz. 

Köylümüz nasıl ki, «karısını başında isterse, 
onun tapusunu almak isterse, tarlasının da ta
pusunu almak ister. Yüce Meclisiniz de memle
ketimizi ziraat, bakımından «en yüksek seviyeye 
çıkarmak istediğine ıgöre, biz artık «kış geldi mü
dür bey, siz yapmıyaoaksınız gidin evinize, gi
rin dairenize» demiyeeeğiz. Çünkü, biraız evvelki 
maddemize göre, süratle, çabuk bir şekilde ve 
düzenli olarak kadastronun 'yapılması 'Türkiye'
nin en «büyük işlerinden birisidir. 
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(Bu-itibarla, sevgili arkadaşıma bu hususu arz 

ediyorum. Kış günlerinde sıcak memleketlerde 
bu vazifeyi yapmak en büyük vazifemiz olacak
tır. 

BAŞKAN — Komisyon hemen şimdi söz is
tiyor, buyurun. 

GBÇİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUŞTA- # 

FA UYAR (İzmir) — (Muhterem -arkadaşlarım; 
tapulamanın bir yerde başlıyacağmı ilândan 
maksat,' malûmuâliniz, bunu etrafa duyurmak
tır. Evvelâ, hangi kazalarda, yâni bölgelerde Ta
pulama işlerinin başlıyacağı, Resmî Gazete ile 
llıçe merkezinde, İl merkezinde, radyo ile, İstan
bul'da ve Ankara'da bir ıgazete ile olmak üzere 
altı koldan ilân edilmektedir. ıBunu, afedersiniz 
ama; karler görür, sağırlar işitir. Ondan sonra 
bölgenin Üıangi birliğinde tapulama yapılacağı da 
o bölıge ve o birlik merkezinde muhtelif vasıtalar
la, tellallarla, beledile hoparlörleri ile, duvarla
ra ilân yapıştırmakla ve saire ile ilân etmek 
mümkündür. 

Coğrafi durumumuz hepinizin malûmudur. 
Nurettin özdemir arkadaşımızın çok yerinde ifa
de. ettikleri gibi, esasen kış ayları yağışlı oldu
ğundan bu aylarda arazide tatbikat yapılmaz. 
Kaldı ki, mer'i Kanunda ıbu ilân hükmü üç gün 
olduğu halde (biz bunu 15 ıgüne çıkardık ki, her
kes duyabilsin diye. Binaenaleyh, bunun daha 
fazla uzatılması işin biraz aksamasına ve sürati 
önlemiye sebebolacağı için. bu teklife «evet» di-
yemiyeceğiz. Hazine vekiline tebligat meselesine 
gelince: Hazine vekili, isim ve sıfatından anla
şıldığı üzere, vekildir. Tebligat Kanununa göre, 
tebliğler vekillere değil, asıla yapılır. Her hanıgi 
bir bölgede Hazineyi temsil eden o bölgenin en 
büyük mal memuru, ilçelerde mal müdürü, vilâ
yetlerde defterdardır. Hazine vekillerine tebli
gat hukukan bir hüküm ifade etmez. Onun için 
maddenin aynen kabulünü rica ediyoruz. 

İBAŞKAN — Sayın özdemir. 
NUBEODİN ÖZDEMİR (Gümüşane) — Çok 

muhterem Halil özmen beyefendinin çok eski
den beri takibettiğim ve takdirle karşıladığım 
vatandaş hukuku üzerindeki hassasiyetine işti
rak ederim. Ancak, tatbikat bakımından bir nok
tada dikkatini çökeceğim. Kadastronun, tapula
manın 'büyük bir kısmı arazi 'üzerindeki çalışma
lardan ibarettir, ölçü esastır. Kış aylarında ara
zi üzerinde • teknisyenler tarafından ölçü yap
mak, tapulama faaliyetlerine devam • etmek, • coğ- [ 
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raf i şartlar itibariyle mümkünse, artık o yere 
15 gün içerisinde tebligat yapmanın güçlüğü ken
diliğinden ortadan kalkmış olur ve bu yapılabi
lir. Bu 15 igünlük müddet, Türkiye'nin -şartları 
itibariyle yerinde bir müddettir. 30 igünlük müd
det, tapulama faaliyetlerini aksatır. Maddenin 
olduğu şekilde kabulünü istirham edeceğim. Hür
metlerimle. 

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

Başkan, muhterem arkadaşlar; bu 11 nci madde 
bir ilân mevzuudur. Buttun üzerinde fazla dur
maya lüzum yoktur, zannederim. İster malmü
dürü olsun, isterse vilâyetlerde defterdar olsun, 
bu ilânlar, doğrudan doğruya valilik veya kay
makamlık vasıtasiyle yapılacaktır. Vali, kayma
kam veya nahiye müdürleri, icabederse bunu bü
tün köylerin muhtarlarına duyururlar ve umu
mi olarak böylece her tarafa ilân edilir. Bunun 
üzerinde fazla durmaya lüzum yoktur. Muhtar
lara söylendikten sonra, bütün köylere ilân 
edilir ve 15 gün içinde de bu yapılabilir. Bu 15 
gün üzerinde fazla durmaya da düzüm yoktur. 
Bunun üzerinde fazla durup, Meclisi Âliyi faz
la işgal etmeye lüzum yok, zannediyorum. Hür
metlerimle. - r - ;••••• 

BAŞKAN ^ - Sayın Diler. ' 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, bir 

birlikte hem malmemuru, hem de Hazine vekili 
bulunduğu takdirde, eğer tebligat nıâlmemurü-
na yapılırsa; malmemuru haddi zatında hukuk
çu değildir, Hazinenin hukukunu doğrudan doğ
ruya müdafaa edemiyecektir; binnetice yine Ha
zine vekiline duyuracaktır, ona verecektir. Hazi
ne vekili de Hazinenin hukukunu müdafaa ede
cektir. Bendeniz; böyle bir havalenin, fuzuli bir 
muamelenin önüne geçmek için; eğer Hazine 
vekili varsa doğrudan doğruya Hazinenin hu
kukunu müdafaa sadedinde tebligatın ona yapıl
masını istirham etmiştim. Eğer Hazine vekili 
yoksa zaten tebligatın doğrudan doğruya mal-
memuruna yapılması lâzımdır. Teklifimde de 
malmemuruna veya Hazine vekiline demiştim! 
Eğer Hazine vekili varsa, Hazine vekiline yapıl
ması lâzımdır. Çünkü, Hazinenin hukukunu, 
hukukî çerçevesi içinde, hukukî bilgisi ile en 
salahiyetli olarak müdafaa edecek zat Hazine 
vekilidir. Bu bakımdan istirhamda bulunlmuş-
tum. Hürmetlerimle. 
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir sual soraca

ğım, efendim. 
BAŞKAN —Kimden? 
TALAT OĞUZ (Mardin) — Hatipten efen

dim. 
BAŞKAN — Hayır hatipten sual soramaz

sınız. Verilmiş bir kifayet öneragesi vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Mardin 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında Sayın Giritlioğlu ve Sayın 
Kut tarafından verilmiş iki önerge vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin 2 nci bendindeki (malme

muru) kelimesinin (malmüdürü)1 olarak tebdili
ni arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Gerekçe: Bugünkü teşkilâtta (malmemuru) 
unvanını taşıyan eleman mevcut değildir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Onbirinci maddede yazılı (en büyük malme

muru) tâbiri yerine, (Malmüdürü veya defter
dar) tâbirinin kullanılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
^ - Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe: (Malmemuru tâbiri) kanuni bir tâ
bir değildir. Birlik veya bölgelerdeki en yük
sek dereceli Maliye Bakanlığı memuruna keyfi
yetin duyurulması kastedilmiştir. Bu memurla
rın sıfatları ise (Malmüdürü ve defterdardır.) 

BAŞKAN —- Bir kelime farkı dolayısiyle ay
rı ayrı oylarınıza sunuyorum. Evvelâ Saym Fa
hir Giritlioğlu'nun önergesini, yani «malmemu
ru» yerine «Malmüdürü veya defterdar» olma
sını istiyen takririni oylarınıza sunacağım. 

Komisyon iştirak ediyor mu î 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir)1 — Efendim, malmemuru tâbiri 
kanuni bir tâbirdir. Maliye Vekâleti Teşkilât 
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Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 
MADDE 12. — Her birliğe ait verigi kayıtla

rı ile tapu kayıtları (üzerlerindeki bültüm hak 
ve mükelfefiytetl'eri, takyitleri ve sterlileri muh
tevi olarak) birlikler itibariyle ayrı aıyrı çıka
rılır. Bu kayıtlarım 'asılına uygunluğu çıkaran 
memurlar tarafındam tasdik olunur. 

Tapulama müdürü, feültün resımî daireler, 
ıbelediyeler, hususi idareler ve ımüessteselerlle şa
hıslar tarafımdan yaptıruLmuş fharitıa ve plânlar
dan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesi
kaların örneklerini aldıraJbilir. 

BAŞKAN — Madde halkkmda Sayın Reşit 
Ülker, Ibuyuırun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem 'arkadaşlar, bu 1:2 nci maddemin (karşılığı 
•olarak (halen yürürlükte olan madde- 56 nci 
(maddedir. O 5'6 nci madde de 2613 sayılı Ka
nunum 5 ve 6 nci maddelerine ıatıtf yapaır. 

İkinci fıkrada «Tapulama müdürü, Ibütüm 
resımî daireler, (belediyeler, hususi id'are'ler ve 
müesseselerle şahıslar tarafından yaptırılmış 
•harita ve plânlardan iijzuım ıgördülkll'erinin ve 
'bunlara ait vesikaların örneklerimi aldıralbilir.» 
deniyor. Halen mıer'i ıo'1'an '2613 sayılı Kanu
nun kapsamı içimde tolam «Askerî kanumHarın, 
'm'üstaöıkem ve mahremi mevkilere aiıt hüküm
leri1 mahfuzdur.,» diye hir ibarenin burada ek
silik lofrnası gerçekten ıbir boşluk teşkil edecektir. 
'Bunun içim bir değiştirge önergesi veriyorum. 
Bunun ilâvesini istirham ederim. 

.Ayrıca, Ibirinci fıkrada da, birliklerin ve me
murlarım ıgerek vertgi dairelerimden, gerekse 

Kanunu ile, 5602 sayılı Tapulama Kanununda 
vardır. Bu bakımdan iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge Sayın Turhan Kut'undur. «mal
memuru» yerine «malmüdürü» tâbirinin kulla
nılması teklif edilmektedir. Komisyon iştirak 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyemler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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tapu sicil 'muhafızlıklarından örnek çıkaracağı 
ifade edilmiştir. Ama, 'bumu daha ziyade ge
rekçeden. 'anlıyoruz. Maddenin yazılış şeklinden 
tam olarak bu mânayı çıkarmaya imlkân yok
tur. Tatbikatta, uygulamada böyle mini mini 
eksikliklerden büyük ihtilâflar >çıiktığı da 
vâkıdır. 'Memur gider; efendim, kanun itoöyle 
yazıyor, tapu memuru çıkaracak; (benim ada
mım var, semin adamın var, ben adam veririm, 
sen vermezsin, tatbikat 'böyle derken, vatan
daşın işi açıkta kalır. 

Binaenaleyih, eski, yani buıgün yürürlükte 
olan Tapulama Kanunundaki İbarenin bura
da muhafaza edilmesi' lâzımıdır. O übare de 
şu; «Merkez veya teşkilât -memurlarınca» iba
resini "koyduğumuz ızaman, iki mer'i (kanunda da 
böyledir, jbu mesele vuzulha kavuşur. Gerçi, 
gerekçe buyuruyor ki, yalnız tapu memurlukla
rından suret çıkarılmıyacaktır, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü anşMerimden de çıibarılajca-
ğına .göre biz bunu flâdil ettik, deniyor. Fa
kat, Ibiızim tarafımızdan verilen önergeler ko
misyonun ıgörüşlerine aykırı değildir. (Komis
yonun getirdiği metni tahkim eden hükümler
dir. Yüce Meclis 'bunu takdir ederek, kaibul • 
ederse, minnettar kalırız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muduterem ar

kadaşlarım, bendeniz de Ibu madde üzerinde 
bir 'husufa işaret etmek için çıkmış ıbulunuyo-
rum. Tapulama müdürü, 12 nci maddeye «gö
re, Ibulunmuş 'olduğu 'birliklerin' verlgi kayıtla-
rımı ve tapu kayıtlarını cellbeder, (şeklinde bir 
übare mevcut bulunmaktadır. 

Şimdi, tapulama müdürü bu tapu ve vergi 
kayıtlarını celibettikten sionra, ilerde tapulama 
komisyonları ive tapulama hâkimi de tetkükaltta 
ve araştırmada !bu kayıtları ıesas ittihaz edece
ğine 'göre, 'birtakım ihtilâfların zulhur etme 
ihtimalleri de meıvcutur. Meselâ ıtapulaıma mü
dürlüğünün oelbettiği tapu kayıtlan tedavülleri 
ile birlikte geldi; eğer bu kayıttılar! cellbetmezıse 
'bu takdirde, sınırlar arasında 'bir ihtilâf mev-
cudıölaJbilir veyahut malikleri arasında da bİT 
İhtilâfa düşülebilir. Bu bakımdan komisyon
dan 'bu İbareye tapu kayıtlarını geldi ve teda
vülleri ile birlikte, eeHbeder, şeklinde bir iba
resinin ilâvesini istirham ediyorum. Mâruızaı-
tım ıbundan İbarettir. Tapulama komisyonunun 
ve tapulama hâkiminin, istikbale muizaf lölarak 
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çalışmalarını kolaylaştır.nıak bakımından istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen Yok. Verilmiş 3 önerge vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 12 nci maddesinin 2 

nci fıkrasına «Askerî kanunların müstahkem 
ve mahrem mevkilere ait hükümleri mahfuz
dur» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif eder 
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 12 nci maddesinin bi

rinci fıkrasına «Birlikler itibariyle)» ibaresin
den sonra «Merkez veya teşkilât memurlarınca» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
12 nci maddenin 4 ncü satırının ortasında 

yazılı - Hususi idare - kelimelerinin «özel ida
reler» olarak yapılmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — 1 nci önergeyi yeniden okutu
yorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülkeri'n birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. Nasıl olsa 
askerî kayıtların alınmasına imkân yoktur. As
kerî kanunlarda kayıt vardır. Bu sebeple iş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci Önergeyi tekrar okuyoruz : 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılamamıştır. 
Tekrar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü önergeyi tekrar okutuyorum : 
(Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in öner

gesi tekrar okundu.) 

•BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UTAR (izmir) —• iştirak ediyoruz, efendim. 
BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor. Oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... JKabul edilmiştir. 

Şimdi bir önerge daha geldi, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 12 ye tapu kayıtlarının geldi ve te-

davülleriyle birlikte celbedilmesine mütaallik 
bir ibarenin ilâvesini 'arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 

(tamir) — iştirak etmiyoruz, efendim. 
.BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sebebini izah 

etsin, elendim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımın, Ri

yasete, verdikleri Önergeleri lütfen biraz daha 
okunaklı şekilde yazmalarını rica edeceğim. 

Buyurun, Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, sevgili arkadaşlarım; hekim kimdir, 
bıaşandan geçendir, bilendir. Bu mevzularda 
içinizde bizzat karar vermiş arkadaşlar var
dı». Binaenaleyh, Muhterem. Talât Oğuz arka
daşımın verdiği önerge, kanun ve tatbikat ba
kımından gayet yerindedir. Biz, mahkemeler
de, umum müdürlüklere tezkere yazarız, o gay
rimenkulun geldisiyle, tedavül kayıtlarının bir 
an evvel gönderilmesini isteriz. Tedavül kayıt
l an ve o gayrimenkulun geldisi geldikten ve 
şeceresi, sicili tetkik dildikten sonra o gayri-
nsetfkul haifefeında b!ir karar veririz. Bu itibar
la, böyle hukukî, mantıkî bir teklifin karşısın
da sevigili arkadaşlarınım Komisyon olarak; 
«Hayır, biz katılmıyoruz» demeleri, arkadaşla^ 
irim, mantık ve hukuk bakımından doğru de
ğildir. Bk, Yüce Heyetinizin karşısında, bü-
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tün durumu arz ediyoruz. Bilhassa Yüce Heye
tiniz doğruya doğru, eğriye eğri diyecek bir 
Heyettir. Hepinizi bu bakımdan hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlCıI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR ('izmir) — Çok muhterem arkadaş
larım, celbedilecek olan kayıtlar mahkeme ta
rafından istenilen kayıtlar değildir. Bir yerde, 
bir birlikte tapulamaya başlanmadan evvel, o' 
birliğe bağlı hudutlar içerisindeki . ımüseecel 
olan gayrimenkullerin son kayıtlarını, hükümlü 
kayıtlarını tapu idaresi çıkaracak, tapulama 
müdürüne tevdi edecektir. Bu madde ile iste
nen tapu kaydı budur. îş mahkemeye intikal 
ederse ve tapulamaya itirazlar olursa, taraf
lardan her hangi birisi veyahut da hâkim re'-
sen nizalı tapu kaydının bütün geldisini, evve
liyatını, tedavüllerini isteyebilir. Buna mâni bir 
hüküm yok. Ama, bidayette tapu memurlarını, 
bütün tapu kayıtlarının, tedavüllerini çıkarma
ğa, mecbur edersek taıpu memurlarının buna 
gücü ve mesaisi yetmez. Bir tapunun tedavülle
rini çıkarmak, memurları saatlerce me§lgul 
eder. Bizim getirdiğimiz kanun tasarlısı ile bu 
işlerde sürati sağlamak istiyoruz. Bu yola gi
dildiği takdirde, sürat engellenecektir. Bu iti
barla, kabul etmeyişimizde, mantık, hukuk ve 
fiiliyat bakımlından fayda vardır. Onun için 
getirdiğimiz şekilde lütfen kabulünü rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
ıMAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz' sadece bir noktaya 
temas edeceğim. Arkadaşların her hangi birisi 
bir madde mevzuunda, teklif yaptıkları zaman 
esbabı mucibelerini gösteriyorlar ve ayrıca da 
lüzum gördükleri takdirde izahta da bulunu
yorlar. . 

öörüyoruz ki, Sayın Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımız vâki olan bir teklife kar^ı sadece, 
«Katılmıyoruz, kabul etmiyoruz.» demekle ikti
fa ediyorlar. Halbuki, bizim buradaki müzake
re mevzuumuz yekdiğerimizi - tenvir etmek ve 
dolayısiyje işin esasına nüfuz etmektir. Komis
yon olarak, sözcü olarak, «katılmıyoruz.» de
diği zaman çıksınlar, esbabı mucibeyi zikretsin
ler. Mukni sebepler [gösterildiği takdirde, tek
lifi yapan arkadaş da belki teklifini geri alır, 
bu suretti© iş kolaylıkla halledilir. Binaenaleyh, 
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bundan böyle Komisyon sözcüsünün veya baş
kanının bu teklifler hakkında esbabı mucibe ve 
fikirlerini serd etmeleri lâzimgelir kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

[BAŞKAN — Sayın Şenyurt. (Yok sesleri) 
Sayın Nihat Diler. 

ıNlHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, tat
bikatta, haddizatında birçok tapu kayıtları var
dır ki, bunların tatbik edilmesi çok büyük müş
külâtlara mâruz kalınmaktadır. [Hattâ, öyle 
oluyor ki, bu tapu kayıtlarını, gerek teiknisi-
yen ve gerekse hâkim, olsun tam mânasiyle tat
bik etmek imkânından mahrum kalıyor. Bu se
beple, tapu geldilerini ve aynı zamanda etrafın
daki konuşu tapu kayıtlarını celbediyor ve bu 
şekilde diğer tapu kayıtlarından ve geldiklerin
den istifade etmek suretiyle ancak tapuyu mev
kiine tatbik edebiliyor, işte bu durumda, Ta
lât Oğuz arkadaşımın fikri yerinde olmakla be
raber, tapu kayıtları geldilerini tamamen alıp 
çıkarmaik ve bu şekilde tatbiki cihetine gitmek, 
doğrudan doğruya o maihaldeki tapu dairesini 
tampone vaziyetine getirmek gibi bir durum 
olur. Bu da ihtiyaca cevap vermez. Bence, ta
pular tatbik edildiği vakit, eğer böyle tatbiki 
imkânsız bir şekilde, bilirkişiler tarafından ta
puların tatbik edilmesi için, onların yaşları mü
sait bir vaziyet arz etmezse; yani o tapu kay
dının ihdas edildiği zamanı, yerini mevkiini 
bilmiyen bilirkişiler olursa, bu talkdirde teknis
yenler bu tapu kaydıyle birlikte onun yanın
daki tapu kayıtlarım celbeder, o şekilde geldi-
siyle birlikte tatbik eder. işte bu durum karşı
sında teknisyenler kendiliğinden bir yazı yaz-
maîk suretiyle geldilerini celbeder, o şekilde 
tatbik eder. Yoksa, her tapu kaydının geldile
rini oelbettirmeye lüzum yoktur. Çünkü geldi
ler, oelbedilirse, arz ettiğim gibi, tapu idaresi 
tampone vaziyete gelir, çalışamaz. Bundan da 
beklediğimiz sürat temin edilemez. Kanaatim 
bu merkezdedir. 

Hürmetlerinde. 
[BAŞKAN — Sayın Oğuz. ı 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz tatbikattan elde etmiş oldu- I 
ğum tecrübelere ve bilgilere müsteniden bu ka- i 
yıtların 12 nci madde dairesinde tapulama mü- j 
dürü tarafından celbedilmesi zaruretine inanı- j 
yorum. Bu zaruret hukukî esaslara müstenit- ; 
tir. Tapulama müdürünün yapmış olduğu çalış- ' 
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malar, yapmış olduğu faaliyetler, celbetmiş ol
duğu tapu kayıtları tapulama komisyonunun ve 
tapulama hâkiminin çalışmalarına esas ve te
mel teşkil etmektedir. Eğer Tapulama Müdürü, 
bu kayıtları celbedip bir anda topladıktan son
ra, tapulama hâkimi ve arazi kadastro hâki
mi, tapulama komisyonları, ikinci bir sefer ta
pu Kadastro Umum Müdürlüğüne veya tapu 
müdürlüklerine veya tapu memurlarına ikinci 
bir sefer müzekkere yazıp tapu kayıtlarını cel-
bettirmek külfetine katlanmıyaeaiklardır. Gaye
miz tapulama komisyonunun ve tapulama hâ
kiminin işlerini kolaylaştırmak babındadır. Bu 
bakımdan, takririmin yerinde olduğunu arz 
eder, bunun olduğu gibi kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un öner

gesi tekrar okundu.) 

İİAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Daıha e'vvıell Sayın Halil özmem'e aidodan ve 
komisyon tarafından benimsendiği için ve 
Yüksek Heyetçe kabul edilmiş bulunan ((husu
si idareler) (özeıl idareler) 'şeklindeki değişik
likle birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul. edenler... Kabul etmiyen'ler... Kabul edil
miştir. 

Mahallî mahkemelerden! dâva neticesinin: 
istenilmesi 

MADDE '1:3. — Tapulama müdürü; birlikte 
tapulama işine baş/lamadan önce, mahallî hu
kuk mahkemeli er inden o birlikteki (gayrimen
kul] er hakkında tapulama ile ilgili olup, gö
rülmekte bulunia-n dâvalarla, hükme ba<ğlan-
iinış oilup da, 'henüz ikesinleşmiyen dâvaların bi
rer listesini alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi taıpıı ve ver
gi kayıtları 'ile birlikte tesbitte nazara almaik 
üzere, teknisiyen ve yardımcısına tevdi eder. 
Clayrimenkulün tesbitinde, dâvanın mahiye
tine göre ihtilâf mülkiyete ait ise maliki açık 
bırakılmak, hududa taallûk ediyorsa o ıkı&ım 
işareti emmek surötiyle birlikteki parsel sırası
na göre ilgili tgayrimenkullerin tesbitini yap
tırarak tutanakları ekleriyle ibirlikte hemem 
tapulama mahkemesinle vlerir. 
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Listenin müdüre verilmesinden sonra o 

birlikte 'bulunan gayrimenkul hakkında mahal
lî hukuk mahkemelerine açılan 'dâvalar derhal 
tapulama müdürüne ıbildiriılir. Bu halde ta
pulama müdürü 'birinci fıkra, hükmü dair esin
de işlem, yapar. Mahallî hukuk mahkemesin
de görülmekte olan dâvanın 'konusu- 'gayrimen
kul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilin
ce, keyfiyet hemen dâvanın ıgörülmekte olduğu 
m ah kemeye bildirili ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Verilmiş 'önergeler vardır. Oku
tuyorum. 

'Millet (Meclisi: Sayın Başkanlığına 
'Tapulama kanun tasarısının 13 ncü madde

sinin 3 ncü -fıkrasının .başındaki «listenin 'mü
düre veril misinden sonra» ibaresinin «listenin 
müdür tarafından alınmasından sonra» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul Çorum 
Reşit, Ülker Abdurrahman Güler 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
13 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının hasında, ya-

:zılı «l'isenin»' 'kelimesinin «listenin» olarak ya
zılın asını arz 'ederim. 

'Kırşehir 
Halil Özmen 

BAŞKAN — Sayın öamen, esasen metinde 
«listenin» yazılıdır. «Lisenin» yapılı değildir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bizim elimiz
deki ım'etinde «Tisenin» yazılıdır. Demek ki, son
radan düzeltilmiştir, öyle ise önergeyi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Biz iG-eçici Komisyonun -metni
ni takibediyoruz, oırada «üstenin» olarak doğ
ru yazılmıştır, önergenizi ıgeri alıyorsunuz, 

Bir de komisyonun yaptığı tashihle ilgili 
önerige vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
1>3 ncü maddenin l'l nci hatırında (birinci) 

kelimesinin (yukanki) kelimesi şeklinde ta-
bedilmesi lâziimgelfoken ta'bı ihatası yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu şekilde tashih edilerek Heyeti Umumi-
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yeye arz edilmesini teklüf ederim. 

Geçici 'Komisyon Başkanı 
'istanbul 

İsmail Haki Tekinel 

BAŞKAN — Komisyon başka 'bir önerge 
veriyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MOSTAFA UYAR 
(İzmir) — Bir die haslık hakında veriyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen verin. Birinci önergeyi 
tekrar okutuyorum. 

'(•istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve bir ar
kadaşının önergesi tekrar. okundu.) 

BAŞKAN — Bu 'önergeye (komisyon iştirak 
. ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÖSTAFA UYAR 
(izmir) — iştirak «ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 
önergemi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon 
fil'hal iştirak ediyor. 

Bir önierige daha var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
13 ncü madde Başkanlığındaki «neticesi

nin» kelimesinin «listesinin»1 şeklinde değişti
rilmesini arz ederim.. 

Gümüşüne 
'Nurettin Özdemir 

'BAŞKAN — önergeye komisyon iştirak 
ediyor mu? 

İKDMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 
(izmir) — Efendim, tabı hatası vardır. Ka
bul. ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bunu tabı hatası 
olaralk kabul 'ediyor. Komisyon tarafından ve
rilmiş ve şimdi okunmuş olan ve tabı hatası 
olduğu için tashihi istiyen iki önergeyi birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
Ibul etmlyenler... Kalbul edilmiştir. 

Maddenin son şeklini okutuyorum. 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin 
istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama: ımüdürü; birlik
te tapulama- işine başlamadan önce, mahallî 
hukuk mahkemelerinden o birlikteki ıgayrimen-
kuller hakkında tapulama ile ilgili olup, görül
mekte bulunan dâvalarla, hükme bağlanmış 
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olup ha ıhertüz Ikesinileşmiyen dâvaların birer 
listesini alır. 

Tapulama ımüdürü, bu l'isteyi tapu ve vergi' 
kayıtları ile. birlikte, 'tesbitte ınazaria almaik üze
re, teknisiyen ve yardımcısına tevdi eder. öay-
rimen'kulün tesbitinde, dâ'vanıın mahiyetine ^ö-
re ihtilâf müllkiyete ait ise maliki açık bırakıl
mak, hududa taliûk ediyorsa o kısım işaretlen
mek suretiyle birlikteki parsel sırasına (göre 
ilgili gayrimenkullerin tes'bitini yaptırarak 
tütanalkları eMeriyle 'birlikte hemen tapulama 
mahkemesine verir. 

Listenin müdür .tarafımdan alınmasından 
.sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkın
da malhallî Ihuku'k maln'kemelerine açılan dava
lar dieıihal tapulama, müdürüne bildirilir. Bu 

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

BAŞKAN — Reşit Ülker, buradalar, içişleri 
Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Nihat Diler, buradalar. Ticaret 
Bakanı, yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN •— Aziz Zeytinoğlu, yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

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

12 . 6 . 1963 0 : 1 
halde tapulama müdürü yukarıki, fılktfa hükmü 
dairesinde işlem yapar. 'Mahallî nuikuk mah
kemesinde görülmelkte olan dâvanın ikonusuı 
gayrimenlkul hakkında, tapulama tutamağı 
tanzim ©dilimce, ikeyvöyet hemen dâvanın gö
rülmekte olduğu .mahkemieye bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 'Etmiyemler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ısaat 116 ya '5 var. 
Saat 116 da sözlü sorulara 'bağlıyacağız, B«§ da-
'kikada bir maddeyi 'bitiıriemiyeceiğimiz için Ta
pulama Kanunu üzerindeki görüşmeleri, bura
da bırakıyor ve sözlü sorulara 'geçiyoruz. 

(Hükümetten kimse yok, sesleri;) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey
tinoğlu yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime kalmıştır. 

ö. — 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 Aziz Ze-
tinoğlu yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime kalmıştır. 

6'. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Piribeyli köyünden 
Ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1. 1963 tarihinde 
Jandarma Karakoluna götürülmesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/522) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Şevki Gü
ler, yoklar, ikinci defa bulunmadıkları için, so
rusu düşmüştür. 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair sorusu ve imar 
ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın söz
lü cevabı (6/524) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv buradalar, imar ve iskân Bakanı buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

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

— 71 — 



LI. Mecüfti B : 94 
. 16 . 1. . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumum Sayın îmar ve iskân Ba

kanınca sözlü olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygı ile arzederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ata öv 

1. 5618 numaralı Kanunun ek ikinci mad
desi Bakanlıkça harfiyen tatbik edilmekte midir'? 

2. Bu maddenin tatbikini gerektiren olay
lar yurdun hangi bölgelerinde vuku bulmuştur? 
Kanunun tatbik edilmeyişinden mağdur vatan
daşlara ne muamele yapılmıştır? 

3. Kanunu tatbik etmeyenler hakkında ka
nuni kovuşturma yapılmış mıdır? 

(BAŞKAN — Sayın imar ve iskân Bakanı 
buyurun. 

İ M A R V E İ S K Â N B A K A N I F A H R E T 
T I N KERİM Ö Ö K A Y (istanbul) — Muhte
rem , Başkan, sayın milletvekilleri; 5618 .sayılı 
(Kanunun ek !2 nci maddeisinin 'lıanfiyen tatbik 
edilip 'edilmediği hakkında Antalya MMetvekili 
ISayın ihsan Ataöv tarafından verilen sözlü so
ru önergesine gerekli cevapları arz ediyorum. 

ıSayın ihsan Ataöv'ün temas buyurdukları 
'56T8 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası; 4753 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
gereğince tevzi olunmak üzere Bakanlığım em
rine 'geçmiş olan arazinin satılamıyacağına ve 
dağıtılmasında fayda olmadığı Bakanlığımca 
tesbit edilerek Maliye Bakanlığına bildirilenle
rin. satılabileceğine dair olup, şahıslar tarafın
dan bu konuda yurdun her köşesinden yapılan 
talepler tetkike tabi tutulmakta ve hakikaten 
tevzi'inde fayda bulunmadığı tesbit edilenler 
Maliye Bakanlığına intikal ettirilerek 'gerekli 
satış işlemleri yapılmaktadır. 

Mezkûr maddenin 2 nci fıkrası ise; Hazine
ce özel kanunları hükümlerine ıgöre miktar üze
rinden satılan tefviz veya tahsis edile'n, paralı 
veya parasız dağıtılan arazide ölçü neticesi 
çıkan ve bitişiğinde başkaca Devlet arazisi bu-
lunmıyan ve başlıbaşıma dağıtılamıyacak şekil
de 10 dönüme kadar küçük parçalardan ibaret 
bulunan miktar fazlalıklarının tapu sahipleri
ne veya mirasçılarına evvelki satış veya borç
landırma bedelleri ile, eğer parasız yerilmiş ise 
dağıtım tarihindeki 'emsalime nazaran buluna
cak bedel üzerinden verilebileceğini ve şayet 
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bu fazlalık ilk iskânlarında mevcut aile nüfus 
adedine göre iskân haddinden noksan verilmiş 
göçmen veya emsaline ait topraklarda çıkarsa, 
iskân haddi dahilindeki miktarının parasız ola
rak sahiplerime temlik edileceğini âmir -bulun
maktadır. 

Arazi sahipılerinin talep ve müracaatta bu
lunmaları takdirinde, o yerde . toprak komis
yonları' çalışıyorsa, toprak komisyonlarınca ça
lışmıyorsa 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne ait 3/6175 sayılı Kararnamede derpiş edilen 
komisyon tarafından gerekli işlem yapılmak 
suretiyle tatbik olunmaktadır. Ancak, mezkûr 
fıkra arazide çıkam fazlalıklarla ilgili bulun
duğundan arsalar ile Çiftçiyi 'Topraklandırma 
Nizamnamesinin 4 ncü maddesinde yazılı saha 
içerisindeki yerler hakkında bu madde hükmü
nün tatbiki mümkün görülmemektedir. 

Yurdun her tarafına /göçmen yerleştirilmiş 
^e Maliyece zaman zaman firar ve tagayyüb-
eden kimselerden Hazineye intikal etmiş olan 
emval satışa arz edilmiş ve muhtelif vesilelerle 
dağıtılmış olduğundan; yurdun ıher bölgesinde 
mezkûr fıkranın tatbiki ile ilgili olaylar bu
lunmaktadır. Maddenin /tatbik olunmamasından 
dolayı mağdur duruma düşmüş bir kimse, bilin
mediği gibi, bu konuda ilgili memurlar hakkın
da açılmış bir tahkikat da bulunmamaktadır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ıSayın. imar ve 
Iskan (Bakanımız, soruma mer'i kanunun mad
delerini okumak suretiyle cevap verdiler. Ben 
de bu kanunun maddelerini harfiyen okudum. 
Memleketimizin muhtelif bölgelerine yerleşti
rilmiş olan göçmenlerle, bilhassa, bundan 30 se
ne evvel Selanik'ten gelip mübadale suretiyle 
bizim vilâyetimize de yerleştirilen (göçmenlerin 
iskân edilmiş bulunduğu yerlerle ilgili olarak 
'geçen yıl Devlet Vekili olan arkadaşımızla is
tanbul'da Eyüp, Tuzla ve Daraca semtlerinde 
yapmış olduğumuz bir tetkik gezisinde, vatan
daşın nasıl feryat ettiğine şahidolmam dolayı-
siyle bu sorumu sormuş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 30 ısene önce gelmiş 
olan göçmenlere, o zamanın usullerine uyarak, 
takdir suretiyle arazi verilmişti. Bu araziler ke
sin bir ölçüye raptedilerek verilmemiştir. Bu
gün kadastronun 'girdiği yerlerde, vatandaş, 30 
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seneden beri imar ihya ederek bahçe haline ge
tirdiği ve üzerinde 15, 20 yaşında meyva veren 
ağaçları bulunduğu, altında her türlü tesisleri 
kurulmuş bir yuvanın geçimini sağlıyaeak bü
tün imkânları hazırladığı halde, kadastronun 
teshilleri bu vatandaşlara verilmiş olan arazi
nin miktariyle aynı olarak bulunmamaktadır. 
Kadastro tesbiti ile vatandaşın elinde bulunan 
arazi arasında çok cüzi bir fark, birkaç dönüm
lük bir fark belirmektedir. Bizim mıntakamız-
da kendisine yerilen araziyi narenciye bahçesi 
yapmış olan bir vatandaş 15 senedir buradan 
irat sağlamaktadır. Fakat kadastro burayı ölç
tükten sonra üç dönümlük bir fazlalık görmüş 
ve bu üç dönümlük fazlalığın, Sayın Bakanın 
burada okuduğu 5618 sayılı Kanunun ek ikinci 
maddesine göre, bu arazinin kendisine verildiği 
zamanki değer fiyat üzerinden imar - ihya eden 
ve zilyedi üzerinde bulunduran vatandaşa ve
rilmesi iktiza ederken, aynı kanunun 1 nci 
maddesine göre ihale suretiyle satışa çıkarıl
mıştır. Vatandaşın 30 senedir ihya ettiği top
raklar, bugün ihale suretiyle satılırken, kendi
sinin Hazineye vermiş olduğu paradan 5-10 ku
ruş fazlasını veren bir 'başka insanın önünde 
kendi mülküne sahibolamamakta ve kanunun 
ek 2 nci maddesi tatbik edilmemek suretiyle 
vatandaş mutazarrır olmuş bulunmaktadır. O 
bakımdan, biz, '5618 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinin ihtiva ettiği, 10 dönüme kadar olan 
kısımların, (şimdi Sayın Bakan da okumuş bu
lunuyor) vatandaşa verildiği zamanki değer 
üzerinden parası Hazineye yatırılmak suretiyle 
imar - ihya eden vatandaşa bırakılmasında şid
detle zaruret hissetmekteyiz. 

İkincisi, Sayın Bakan maddeyi bütün taf
silâtı ile okudu, ben şimdi tekrar okumıyaca-
ğım. Yalnız, Damştayın 6 nci Dairesi 1951 e 
2252 sayılı karariyle bu maddenin âmir hüküm 
olduğu, tefsire tabi değil, âmir hüküm olduğu 
hususu i Abdurrahman Şeröf Hocaoğlu'nun 
«Devlet Şûrası Kararları» adlı eserinin 53 ncü 
sayfasında yazılmaktadır. Şinıdİ, tatbik edil
mesi zaruri olan bu madde, bugün Bakanlıkça 
harfiyen tatbik edilmediğine ve vatandaşları
mızın senelerden beri çocuklarını besledikleri 
topraklar, birinci maddeye göre maliyece ar
tırmaya çıkarmak suretiyle ellerinden bir nevi 
ıgasb edildiğine ıgöre «bulgun vatandaşların bun
dan dolayı mağdur olduğuna muttali olmadık 

M. 6 . 1963 O : I 
ve bu konuda her hangi bir memur hakkında 
kovuşturma yapmıyoruz» diyen Sayın [Bakana 
bâzı misaller vermekte fayda mülâhaza ediyo
rum. 

Memleketin birçok yerlerinde, bu 5618 sa
yılı Kanunun ek 2 nci maddesi harfiyen tatbik 
edilmekte Ye bâzı insanlara bu igibi fazlalıklar, 
tahsis zamanındaki bedelleri maliyeye yatırıl
mak suretiyle temlik edilmektedir. Aynı köy
de, aynı şartlara uyan (birçok vatandaşlarımıza 
da kanunun birinci maddesi tatbik edilerek, 
elindeki araziler maliyece ihale suretiyle satıl
maktadır. Kanun bir yerde böyle tatbik 'edilir, 
diğer bir yerde başka türlü tatbik edilir; bu 
olmaz., sayın arkadaşlarım. Vatandaşın alınteri 
döktüğü ve bugün memleketimize millî servet 
haline 'getirdiği bu toprakları, 3-5 kuruş fazla-
siyle alım kabiliyetinde olan ve bir nevi im
kânı müsait bulunan insanların, diğerinin ço
luk - çocuğunun nafakasını bağladığı bu top
rakları, kanunun 1 nci maddesine ıgpre bir iha
le formalitesi altında saıtamayız, satmamamız 
lâzımdır. 'Bunu, ek ikinci maddeye ığöre mutla
ka imar - ihya eden vatandaşa vermeliyiz. Ama, 
eğer orada yeniden toprak verilecek vatandaş 
varsa ve bu vatandaşlara tevzi edilecek mik
tarda artmış, fazlalık bir arazi mevcutsa, bun
ları da o vatandaşlara tevzi etmek gerekçesi ile 
düşünüyorsak, buna bir şey söylemiyorum, bu 
yerindedir. Fakat, bugün tatbikatta, 10 dönü
mü aşmıyan toprakların maliyece kadastro gö
ren yerlerde ihale suretiyle satılacağı hususu 
toprak sahiplerine tebliğ edilmiştir. Birçokları 
satılmıştır ve vatandaşlar mağdur olmuştur. 
Elimde kendilerinden ıgelmiş birçok mektuplar 
vardır. «Evlâtlarımın bâzılarının mezarı olan 
bu topraklar, yarın falan ağa bendeni üç -kuruş 
fazla verdiği için eğer maliyece ona satılaeak 
olursa, benim de bu topraklar mezarım olur, 
burada kan akar. Buna mâni olun, bunu Hü
kümete duyurun. 35 senedir alınteri döküyo
rum. Un eler gibi topraklarını eledim, taşlarını 
ayıkladım. Nasıl birinci maddeye göre bunu 
satarsınız» diye feryat eden vatandaşın mek
tupları elimdedir. 

Sayın Bakan, hiç mağdur olmuş vatandaşı
mızın olduğunu bilmiyorlar. Ben kendilerine 
birçok bölgeler vereceğim. Bu arada istanbul 
mıritakasmda olanları şimdi söyledim. Bizim de 
Antalya'nın Güızeloba köyü hakikaten bu hadi-
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«elerin en şedit tatbik edildiği bir yerdir, biran 
evvel oradaki insanların imdadına yetişmek ve 
ıstırabını dindirmek; 'lâzımıdır Kanunun memur
lar tarafından usulsüz tatbik edilip edilmediği 
hususu tetkik Ibuyurulsun. Kanun, aynı 'köyde 
bâzı eşhasa haikikaten tatbik edilmiş, bâzısına 
da tatbik edilmeimişitir. Birisine tatbik edilen 
kanun, diğerine de aynı şekilde tatbik edilmeli
dir Şahıslara göre kanun tatbik edilmesini 
artık geriye atmak mecburiyetindeyiz. Bu ba
kımdan Hükümetin 5618 sayılı Kanunun ek 2 
nci maddesini harfiyen tatbik etmesini ve tat
bik etmiyen memurların üzerinde durulmasını 
ve vatandaşların bu feonudaM ıstıraplarına bir 
son verilerek:, Maliye Baıkanlığınca zilyedli top
raklardaki artırma suretiyle yapılan (bu /gibi 
satışlara son vermesini hassaten tekrar istirham 
eder, Sayın Bakana da teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE ISKAN BAKANI FARETTIN 

KERÎM GÖKAY (istanbul) — Muhterem Baş
kan, sayın arkadaşlarım; Sayın ihsan Ataöv 'ün, 
5614 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi" hak'km-
daiki sözlü sorusu üzerine verdiğim ıcevaba kar
şılık olan beyanlarını dikkatle dinledim. Bu 
mevzuda bir, takım hukuki görüşleri belirmek
tedir. Kendilerinden ricam §u olacaktır: Hak
sızlığa maruz kalan vatandaşlar üzerinde Ba-
'kanlığımıızın dikkatini çekerse, ilgilüierle temas 
ettirereik, yerinde bunun hal çaresini buluruz. 
Yalnız, bana şu münasebetle ve deminki verdi
ğim cevaba ek olmak üzere arkadaşlarım bâzı 
«izahlar verdiler. Onu da müsaadeleriyle arz ede
ceğim. O da şudur: 

Antalya ilinin Güzeloba köyünden Mehmet 
Güvenç, Demir Apa, Musa Aksu, Ali Atıcı, Ha
san Ünverdi, Ruşen Aksu, ibrahim Aksu, Adem 
Kaplan, Sabri Kara, Mehmet Kara, ibrahim 
Ünal,tapularında çıîka'n miktar jfazlalı'klaırının 
5618 sayılı Kanunun elk 2 ncli maddesinin 2 nci 
fılkrası gereğince kendilerine verilmesini tale-
betmişlierdir. 

Burada Toprak Komisyonu çalışmadığından 
mahallinde 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne ait 36175 sayılı Kararname gereğince teşekkül 
ettirilen mahallî i^kân komisyonu tarafından 
icra kılman tetkikat ve tanzim edilen rapor, tu
tanak ves&ir işlemli 'kâğıtlara nazaran; bahis 
konusu gayrİmenkullerin, Rum emvalinden in-
tilkalen 1293 tarih ve 133 numaralı Hazine adı-
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na olan tapudan ifrazen iiskân kanunları hü
kümlerine göre göçmenlere hane olarak verildi
ği, o tarihte hane ile birlikte verildiği iddia 
'edilen bahçe yerine ait tahsiis ve temlik 'kararı
nın bulunmadığı ve adı geçenlerin bu yerleri 
göçmenlerden satınaldukları ve iddia konusu 
olan miktar fazlalıklarının /mahkeme karariyle 
ifrazen göçmenlere verilen kısım içerisinde ol
mayıp hazine tapusu içinde olduğunun ve hazi
nenin tapulu yerlerinin zilyedi ikle iktisapları
na imkân bulunmadığının ve müracaatçıların 
tapuları dışında kaldığının tesbit edildiği ve 
kadastroca da iddia edilen fazlalıkların Hazine ta
pusu hududu içinde ve şahısların tapuları dışın
da belirtildiği anlaşılmıştır. 

Mezîkûr fıkra gereğince, Hazinece özel ka
nunlarına göre miktarlıarı muteber olmak ve 
fazlası Hazineye ait bulunmak kayıt ve 
şartiyle satılan teffiz veya tahsis edilen pa-
ıalı veya parasız dağıtılan arazide ölçü neticesi 
çıkan fazlalıkların bitişiğinde başkaca. Devlet 
arazisi yoksa, başlı başına dağıtılamıyacak bir 
şekilde on dönüme 'kadar küçük parçalardan 
ibaret (bulunmaları halinde, tapu sahiplerine ve
ya mirasçılarına verilebileceğinden mahkeme 
karariyle Hazineye ait 1293 tarih ve 133 • «ayılı 
tapunun hududu içinde ve müracaatçıların ta
puları dışında 'kaldığı tesbit edilen iddia konusu 
fazlalıkların mezkûr fıkra şümulü dairesinde 
mütalâasiyle yukarıda adları yazılı talep sahip
lerine verilmesine imkân görülememiştir. Mez
kûr fazlalıkların adı geçenler tarafından öte-
denberi işgal ve tasarruf edilmiş ve bahçe ha
line getirilmiş bulunması hasabiyle dağıtılma
sında bir fayda bulunmadığı anlaşılan bu yer
lerin mezkûr maddenin birinci fikrası gereğin
ce Hazinece kendilerine satılması gerektiği hu
susu valiliğe bildirilmiştir. Yani, 'kendilerine 
satılması hususu bizim tarafımızdan bildirilmiş. 
Binaenaleyh, bu cevabımla muhterem arkadaşı
mı tatmin etmiş olduğumu zannediyorum. 

Yalnız, ikinci olarak bir şey buyurdular. De-
, diler ki, memleketin bâzı yerlerinde şöyle yapı
lıyor, bâzı yerlerinde böyle yapılıyor. Böyle bir 
haksızlık karşısında sükût etmiyeceğimizi arka
daşımız da takdir buyururlar. Yalnız, bu hu
susta müspet olarak isim verirlerse muameleye 
koyacağımı arz ederim. Vilâyete verdiğim şu 
cevap ile muhterem arkadaşımızı da tatmin et
miş olduğumu zannederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Saym Vekilin bahsettiğim mağdur 
mmtakalardan birisi olan bir köyde bâzı vatan
daşların talebi üzerine yaptırmış olduğu tetki
ki huzurunuzda okumuş olması beni de tenvir 
etmiştir. Hakikaten teşekkür ederim. Hiçbir za
man Devletin malını, Hazinenin toprağını bâzı 
insanların, gayrikanuni olarak kendi elleri al
tında tutmasına gönlümüz razi olmaz ve bunu 
hiçbir surette tasvibetmeyiz. Benim bahsetmek 
istediğim, 5618 numaralı Kanunun hükümlerine 
göre, göçmen olarak gelmiş bulunan vatandaş
lara verilmiş olan topraklardan kadastro gören 
yerlerde, artan kısımlarının kanunun birinci 
maddesine göre Maliyece artırmak suretiyle sa
tılmasını önlemektir. 

Şimdi çok memnun oklum. Hakikaten yapı
lan tetkikin sonunda, bâzı vatandaşların elinde 
Hazine arazisinin çıktığı ve bunların dağıtılacak 
durumda olmadığı, yani 10 dönümü aşmadığı 
tesbit edilmiş. Bu vatandaşlar bu toprakları 
kullanmışlar, uzun zamandan beri zilyedlerinde 
imiş. Valiliğe, Maliyece bu kimselere satışı ya
pılsın diye emir verilmiş. Bu da bizi çok mem
nun eden hususlardan birisidir. 

Ancak, muhterem Bakana, oradaki kendi 
daireleri vasıtasiyle, vermiş oldukları emre göre 
Maliyece bu vatandaşlara satılıp satılmadığı hu
susunu kontrol etmelerini hassaten istirham ede
ceğim. Bu, verilmiş olan emre rağmen fazlalık
lar satılmamaktadır. Maliyece orasını zilyedin
de bulunduran insanlara tevzi edilmediği için, 
10 dönümden fazla toprak olmadığı için, yeni 
tahsis yapılamaması yüzünden zilyedinde bulu
nan imar - ihya eden insanlara Maliyece satıl
sın emrine göre değil, kanunun birinci maddesi
ne göre, ihale suretiyle biraz fazla veren müşte
riye satılma muamelesi tatbik edilmektedir. Ve
rilen emre göre değil. Bu bakımdan muhterem 
Bakana beni tatmin eden ifadelerinden dolayı 
teşekkür ederim. Yalnız, vatandaşlara bu hayır
lı haberlerinin ulaştığı şu sırada tatbikatın da\ 
haber veçhile tahakkuk edebilmesi için arazinin 
o şahıslara satılmasını, mmtakada bulunan ken
di Bakanlığının kolları vasıtasiyle kontrol ve 
emirlerinin tatbikini müspet olarak neticelendir
melerini hassaten rica ederim. 

Benim, bu bahsettiğim hususlar kendi vilâ
yetimden bir misaldir. Vekil Beyefendinin de 
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ifade ettiği gibi Türkiye'nin her tarafında bu 
konuda mustarip olmuş insanlar çoktur; bu ko
nunun halledilmemiş olmasından dolayı üzüntü 
duyan vatandaşlar pek fazladır. Bunu umumi 
olarak halletmek, bir prensip kararma bağla
mak, İstanbul gibi, İstanbul'un mahalleleri gibi 
yerlerde bu dertlerden feryat eden insanların 
dertlerine hemdert olmak bakımından Saym 
Bakanın çok iyi bildiğim ve inandığım hüsnü 
muamelesi bir an önce netice verirse, biz de va
zifemizi yapmış oluruz, Hükümet de vatandaşın 
derdine deva bulmuş olur. Böylece, vatandaşla-

i rai da ıstırabına son verilmiş olur. Bu şekilde 
her iş halledilir. Saym Bakana da teşekkür 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Oktay? Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru gele
cek Birleşime kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Savacı? Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru gele
cek Birleşime kalmıştır. 

10. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş\n sözlü cevabı 
(6/541) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Şenyurt, bu
radalar. Sanayi Bakanı, buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tara

fından, sözlü olarak cvevaplahdırılmasma mü
saadelerinizi saygı ile arz ederim. 

15 . 1 . 1963 
Erzurum Milletvekili 

| Adnan Şenyurt 
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Evvelce Erzurum'da1 tesisi kararlaştırılmış 

bulunan Çimento Fabrikasının inşası için Çi
mento Sanayi Türk Anonim Şirketi temsilci
lerinin Erzurum'daki vâki teklifleri üzerine 
1955 tarihinde teşekkül etmiş • bulunan Ano
nim Şirket 1961 de tasfiye edilmiştir. 

1. Arz ettiğim üzere Çinmento Sanayii 
Anonim Şirketinin tensip ve tavsiyeleriyle ku
rulmuş bulunan bu şirketin neden ve hangi 
sebeplerden tasfiyesi cihetine gidilmiş olduğu 
ve aradan geçen 1955 ten 1961 e kadar olan za
man içerisinde fabrikanın yapımı cihetine ne 
sebeple gidilmemiş olduğu. 

2. Bölgenin ihtiyacını karşılıyacak oldu
ğu gibi hammaddesi de mevcut bulunan bir çi
mento fabrikasının Erzurum'da kurulması hu
susunda ne düşünüldüğü . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. -
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Erzurum 
Milletvekili Sayın Adnan Şenyurt arkadaşı
mızın suallerine cevabımı arz ediyoiram. 

Erzurum'da bir çimento fabrikası tesisi 
maksadiyle Ağustos 1955 tarihinde 1.7 milyon 
lirası mahallî ve 3.3 milyon lirası da Çimento 
Sanayii Şirketine aidolmak üzere '5 milyon lira 
sermaye ile teşekkül eden Şirketin kurulu
şundan evvel başlamış »olan araştırma etüt ve 
bunlarla ilgili sondaj faaliyetleri, 4 sıene müd
detle devma ederek, bu vilâyet dâhilinde de
miryolu güzengâhı ve demiryolu dışında ka
lan bütün bölgelere teşmil edilmiş ve fakat 
neticede bölgenin çak geniş bir sahanın volka
nik arazi ile kaplı olması dolayısiyle, ham
madde bakımından müspet bir netice alınama
mıştır. Yer yer yaslanan kalker -ve kiH<er de 
(çok yüksek magnezyum oksit ihtiva ettikle
rinden) çimento imaline elverişli balunma-
mışlardır. 

Bölgede, yalnız, Erzurum'la 60 [Kim. mesafe
de, Tortum'un ı6-7 !Klm. Kuzey-flBatısında Asköy 
yanında özdüzü mevkiinde rastlanan kalker ve 
killer,- rezerv bakımından müspet (görülmekle 
beraber; 2,5 kilometrelik sarp bir araziye 
dağılmış bulunan hammaddelerin, işletmecilik 
bakımından arz edeceği zorluklar bir tarafa 
bırakıldığı halde, çimento maliyetinin 12 . 1 . 
19<60 tarihinde yapılan rantabilite hesaplarına 
nazaran EBzurum'da kârsız satış fiyatının as
gari 215. TL. olacağı hesaplanmıştır. 

— H 
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Bu durum muvacehesinde, 3 . 6 . 1960 tari

hinde Erzurum'da toplanan Şirketin fevkalâ
de Umumi Heyeti, yapılan hammadde araş
tırmalarının müspet sonuç vermemesi ve bu 
şekilde kurulacak bir fabrikanın her sene 
milyonlarca lira zarar edeceği esbabı mucibe-
siyle Ticareıt Kanunu hükümlerine göre fesih 
ve tasfiye kararı almış ve halen tasfiye muame
leleri fiilen bitmiş bulunmaktadır. 72 sayılı 
Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunun yatı
rımlar hakkında aldığı 5/346 sayılı Kararla da 
Erzurum Çimento Fabrikası terk edilen ya
tırımlar meyanmda mütalâa edilmiştir. 

Bu itibarla, Erzurum'da bir çimento fabri
kası kurulması bakımından yukarda arz edilen 
hammadde ve sınai maliyet gibi faktörler mu
vacehesinde, böyle bir tesisin rantabl olamıyıa-
cağı anlaşılmış bulunmaktdaır. Mâruzâtım bu
dur. 

BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlarım, sorumuzda da arz ve ifade 
ettiğimiz ceçhile ve bir vakıa olduğu üzere, 
Erzurum'da 1955 yılında bir çimento fabrika
sının kurulması kararlaştırılmış ve bu hususta 
bir anonim şirket teşekkül etmiş olmasına ve 
1961 tarihinde de bu şirketin tasfiye edilmiş 
bulunmasına rağmen biz, Erzurum'da bir çimen
to fabrikasının kurulamıyacağı hususunda hiç
bir zaman ümitsizliğe düşmedik; biraz sonra 
arz edeceğim sebepler dolayısiyle de yine ümi
dimizi muhafaza etmekteyiz. Bunda Muhterem 
Vekil Beyefendinin verdiği izahata rağmen, yi
ne biz, Erzurum'da bir çimento fabrikasının ku
rulması hususundaki kanaatimizde ve ümidimiz
de musırrız. Zira, Erzurum'un durumu ve Tür
kiye'nin gerçekleri burada bir çimento fabrika
sının kurulmasını âmirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Muhterem Vekil 
Beyefendi, Erzurum'da hammaddenin bulunma
dığını ve Tortum mahallinde, her ne kadar, 
fabrikanın kurulabilmesi için icabeden bir mik
tar hammadde bulunmuşsa da, buranın işletme 
bakımından iktisadi olamıyacağmı beyan ve 
mütalâa ettiler. Bizim, Çimento Sanayimden al
mış olduğumuz bir rapor var. Bu rapora istinad-
etmek suretiyle mâruzâtımı arz ve ifade etme
ye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz önce de arz 
ettiğim gibi, bizim ümidimizin kırılmamış olma-



M. Meclisi B : 94 
sının sebebi; Türkiye'nin gerçekleri bakımın
dandır. Filhakika, bugün Yüksek Meclis tara
fından kabul edildiği veçhile, Türkiye'nin Do
ğusu ile Batısı arasında mühim bir nisbetsiz-
lik ve muvazenesizlik mevcuttur. Binaenaleyh, 
bizim iddiamız odur ki ; her şeyden önce müs
pet inkişafların, her şeyden önce Türkiye'nin 
gelişmesi bakımından bu muvazenenin tesis edil
mesi ve aradaki mesafenin giderilmesi iktiza 
eder. Kaldı ki, Erzurum, bölge* itibariyle Şark 
bölgesinin merkezi vaziyetindedir. Kars, Erzin
can, Karaköse, kısmen Gümüşane ve hattâ Muş 
vilâyetlerinin merkezi sayılır ve yakında 1964 
yılında yapılacak bir yol ile Hopa ve Muş bir
birlerine bağlanacak ve bu yol biraz sonra bah
sedeceğim hammaddesi bulunmuş olan mahal
den geçecektir. Binaenaleyh, Erzurum o bölge
nin merkezi olması itibariyle de mutlaka bir çi
mento fabrikasına sahibolması lâzımgelen vilâ
yetlerimiz arasında mütalâa edilmesi iktiza 
eden bir yerimiz ve vilâyetimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım. Çimento Sanayii
nin bir görüşü vardır; demin de arz ettiğim gi
bi, buna istinadettirmek suretiyle mâruzâtımı 
devam ettirmeye çalışacağım. Burada, «Çimento 
talep tahminleri demek suretiyle, çimento istih
lâki resmî ve hususi sektördeki yatırımlarla 
ilgilidir ve ona bağlı olarak gelişir» demekte
dir. Erzurum'da 1963 tarihinde, Erzurum'un 
durumu itibariyle yapılacak olan yatırımlar, 
Sayın Hükümetin malûmudur; bilinmiyen ra
kamlar hariç, 60 milyonu geçmemektedir. Zira; 
Erzurum'da bir Atatürk Üniversitesi vardır ve 
Erzurum bir ordu merkezidir. 1914 tarihinden 
sonra, biraz da resmî rakamlara istinadetmek-
sizin yapılan istatistiklere göre, evvelce Birinci 
Cihan Harbinden önce nüfusu 80 bin olan Er
zurum, 1914 Cihan Harbini * mütaakıp 8 bine 
düşmüş, 1945 tarihinde*69 bine yükselmiş, bu
gün 1960 sayımına göre 90 bini aşmış ve tahmin 
ederim ki, şimdi 100 binin fevkinde bir nüfusu 
barındıran bir şehirdir. Binaenaleyh, Erzurum'
da yapılan hususi ve resmî sektörün yatırımla
rının inkişafının bu .şekilde temadisinin asıl se
beplerinden biri de budur. Demekki, birinci 
maddeye göre Erzurum'da çimento fabrikasının 
kurulması iktiza ettiğini bizzat Çimento Sana
yii kabul ve teslim etmektedir. «B» şıkkında ise, 
«çimento istihlâki nüfusun artışı ile ilgilidir. 
Bu artışla birlikte yükselecektir,» demektedir.. 

— 77 
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Mulhterem arkadaşiliarcım, demin -arz ettiğim 

için hunu burada1 ıgeçiyoruım. Erzurum'un nü
fus artışı (muhterem Hükümet' tarafından da 
'bilinmesi iktiza eden bir 'keyfiyettir. 

Şimdi «C» Ibenldini 'akuyloruım. : «Çimenttio is
tihlâki millî gelir artışı ile ilgilidir. Sarfiyat, 
gelir arttıkça çtoğalır.» 

Millî 'gelirin artm'ası, taibiatiyle (hususi ve 
resmî selktiörün elele vermesi «uretiyilıe ve (bir
takım /müspet icraatta ibutaMamları suretiyle 
olalbilir. Kaldı ki, hâlzan Hükümet alacağı ik
tisadi tedbirlerle, millî ;geliri düişjük olan (böl
gelerin kalkınması, m'illî geliri aşağı bir seviye
de »lan yerlerin millî gelirinin yüfcseltilımeısi 
için (gayret ıgöstermek mecburiyetindedir. 

Burada, ayrıca «d» maddesi olaralk «Çimen
to istihlâlki müistehlik memleket'in bulunduğu 
'seviye ve ihtiyaç durumu ile ilgilidir. G êri (kal
mış menileketlertde müsait inrkânlar yaratılın
ca esasen ihtiyacın fazlalığı' dolayısiyle 'çimen
to istihlâ/ki de süratle artaıc aktır.» denilmekte-
dir. 

Mulhterem arkadaşlarım; maruzatta bulun
duğum veçhile, her 'cephesiyle, bilhassa 'çimen
to sanayiinlin almış olduğu îbütün ibu prensip
ler 'dolayısiyle Erzurum'da Ibir ıçimenıto fabri
kasının (kurulması zaruridir. Biz (bu kanaati
mizi peşinen arz etmiş olduğumuz ıgibi, Muh
teremi Vekilin beyanlarına rağmen, halen mu
hafaza etmekteyiz. Kaldı İki; «Erzurum'da 
hammadde yoktur, 'çimento falbrfkası kurula
maz,.» demekten ziyade, eoğrafi ve iktisadi va
ziyeti itibariyle mutllaka 'çimento falbrikası ku
rulması Erzurum (bölgesinin, Şark havalisinin 
ve Türkiye'nin ıgeıriçıöklerinıe uygun ıbir hal tar
zıdır.» şeklimde düş'ünmelk ve 'böylece yola çık
mak naçizane kanaatimce daha uylgun odur. 
Erzurum'da şimdiye kadanki aramalara rağ
men hammadde bulunamamış ise 28 bin feilio-
metre kareyi aşan Erzurum'un diğer yerlerin
de hammadde bulunabileöeğini ümide'tmek ve 
ve ona göre hareket etmelk iktiza eder. Nite
kim, Çimenlto 'Sanayii İbu fikirden 'ayrılmadığı 
için, yüne raporlarında, Aşkale - Kars demir
yolu hatt ı civarında bir yerde mutlaka çimen
to fabrikasının kurulmasının 'zaruri (olduğu 
kanaatine varmış ve hu yıl, hu yolda bir araş
tırma ve ineeilıameye ıgirişmişltlir. Şimdi, Muhte
rem Vekilin belki malûmatı ytofetur, «on netice 
ışudur : Erzurum'un 38 kilometre uzağında Pa-



M. Meclisi B : 94 
sinler kazasının Aktaş mevkiinde (iki Iburası 
Pasinler kazasına 12 kilometre mesafededir.) 
hamHi'addenin çokça mevcudolduğu ve bütün 
imkânları ile /bir çimento fabrikasının kurul
masına elverişli Ibir yer vardır ve mevcuttur. 
Arz ettiğim ıgübi, aldığım malûmata göre bu 
havaliden 1964 yılında Hopa - Muış istikametin
de ayruca ıbir Devlet yolu geçecek ve »bu surette 
şimdiye kadar 203 (kilometre «lan kömür ma
halli Bakaya, Oltu, Narman - Hasankale isti
kametinde 103 kilometre inmiş olacaktır. Dola-
y isiyle, kömürü mevcuttur. Aynı zamanda bu 
yer Hasankale - Pasinler istasyonuna 12 kilo-
ımetre mesafede bulunmaktadır. B'eri taraftan, 
1964 yıllında Tortum şelâLesinden Pasinler'e 
elektrik alınacak ve bu suretle [kurulacak fab
rikanın elektrik ihtiyacı da karşılanmış (ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de, Sinob'u 
Hatay'a bağlıyan battım Batı'sında, 12 tane 
çimento fabrikası vardır. 8inop - Hatay hattı
nın Doğu'sunda 6 tane çimento fabrikası vardır. 
Elâzığ'dan sonra, Karış, Artvin, Gümüşane, 
Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Tatvan şu 
veya bu; bütün vilâyeti erde tek bir çimento 
fabrikası yolktur. Binaenaleyh, gerek bölge
nin, gerekse Türkiye'nin gerçekleri bakımın
dan ehemmiyetle, Suyın. Hükümetin bu iş üze
rinde durması gerekmektedir. Daha bir ay ka
kar önce Erzurum'da çok müsait imkânlar ve 
yerler- bulunduğuna göre, memleket realiteleri 
bakımından, Hükümetin bu husus üzerinde iş
lemesi ile bu yoldaki tasarruflarının çok müs
pet netice vereceğine inandığımız içindir ki 
arz ve istirham eltmiş bulunmaktayız. (Biz bu 
talebimizde musırrız. (Bizi bu şekilde ısrarlı 
bir talebe sevk eden haklılığımızın mevcudiye
tidir. Muhterem Vekil Beyefendi, hâdiseye1 

daha fazla, eğilme imkânını bulur ve lütfeder
lerse, bizim, burada ısrarla arz ve italehettiği-
miz hussularda ne kadar haklı olduğumuzu tes
lim edeceklerdir. Bizini kanaatimiz ve ümidi
miz, Muhterem Vekil Beyefendinin burada
ki beyanına rağmen, Erzurum'da yakın bir 
zamanda çimento fabrikasının kurulacağı hu
susudur. Bu hussuta ümidimiz ve kanaatimiz 
vardır. 'Türkiye'nin gerçekleri, Erzurum'un 
durumu, Şark (bölgesinin durumu, realiteler sa
yın Hükümetin bu yolda çaba göstermesini 
icabeittimıefctediır. İhtiyaçlar da budur. Bi-
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zim arzumuz ve 'temennimiz Hükümetin bu yol
da daha fazla gayret göstermesidir. Saygıla
rımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇEIıÜKBAŞ 

(Bundur) — Muhterem arkadaşlar, 5 Yıllık 
Kalkınma Plânında çimento fabrikalarının ku
ruluş yerlerinin tesbitine karar verilirken; çi
mentonun uzun mesafelere nakledilmeye mü-
saidolmadığı, nakil masraflarının satış fiyatla
rının yükseldiği dikkate alınarak kuruluş yer
lerinin, bölgelerin ihtiyaJçl arına cevap verecek 
şekilde yakın mesafelerde olması hakkında bir 
prensibimiz mevcuttur. Bu itibarla, hu pren
sibin ışığı altında mesele tetkik .edilmiştir. Ni
hayet, bii' fabrikanın yerinin seçilmesi, sınai 
maliyetle istihlâk, bölgelilerinde satış fiyatları-
•nin ne olabileceği hakkında 'mukayeseli etütle
rin yapılın asına bağlıdı T-. 

Sayın Şenyurt arkadaşımız, yeni birtakım 
gelişmelerden bahsetmiş bulunmaktadırlar. Ba
kanlığın vazifesi, bu gelişmelere göre o böl
gelerin ihtiyaçlarına cevap verecek fabrika ve
ya fabrikaların yerinin tesbiti sırasında yeni 
ıbir tetkikin yapılmasını temin etm-ekten iba
rettir. Ama, bütün hu tetkiklere rağmen, Söz
lerine başlarken ifade 'ettikleri gibi, burada 
kati olarak buna ihtiyaç vardır, veya yoktur 
(hususu nihayet tetkik «sonunda b'eili olacak bir 
.keyfiyettir. Binaenaleyh, hugünden her hangi 
bir taahhüde girmenin resmî makamlar için 
katiyen mümkün ölmıyacağını sayın arkadaşım 
takdir ederler. Bu 30 günlük gelişmelere gö
re, Çimento ISanayii Umum. Müdürlüğünden, o 
höligenin ihtiyaçlarını karşılamakta olan bu
günkü fabrikalardan vte hugüne kadar yapıl
mış olan etütlerden nerelerde kunüması uygun 
görülüyorsa, o kuruluşlara göre bu yeni şart
ların ışığı altında Erzurum çevresi içerisinde 
de yeni bir tetkikin tekrîaır yapılmasını servis
lerden istiyeeeğim. Bundan emin olsunlar, 
müsterih olsunlar. Ama neticesi ımüsaidolma-
dığı takdirde, takdir ©derler ki, ıbuna karar 
vermek (mesuliyetine iştirak <eitmek bizim için 
mümkün olmıyacaktır. Şu halde, yeni tetkik
lerin metresime intizar 'etmek lâzımigelecektir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Etton-
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dim, çok özür dilerim, bizim de ricamız muh
terem Vekilin .müsterih olmasıdır. Bİzim arzu 
ettiğimiz de mumun yassıya 'kadar yanması 
değil, ilelebet yanmasıdır. Memleketin rea
liteleri ve 'gerçekleri neyi icabettiriyoraa ona 
göre hareket etmelerini istemek, (bizim de en 
iyi vazifelerimizden birisi olmak icabeder ka
naatindeyiz. Biz, bu itibarla; her" ne pahasına 
olursa olsun, Erzurum'da veya memleketin her 
(hangi bir yerinde ışu fabrika kurulsun veya ku
rulmalıdır şeklinde bir iddia ile buraya 'çıkma
dık. Böyle b'ir iddiada bulunmanın yersizliği
ni naçizane takdir ederim. Ancak, benim arz 
ve ifade ettiğim gibi, Erzurum'un ihtiyaçları, 
Doğu Anadolu bölgesinin durumu, şuısu, busu 
ve 'bütün unsurları ile 'burada bir fabrikanın 
'kurulmasının icalbettiği şeklindeki kanaatleri
mizi 'arz ve ifade 'etmek İçindir. Filhakika Er
zurum'da fabrika 'kurulamaz veya kurulamı-
yacaik denildiği zaman, bunun tatmin edici se
beplerini izah. etmek sayın Hükümet için müş
kül olur, kanaatindeyim. 

Bunu ifade «ittikten sonra, şurada yine çi
mento sanayiinin raporlarından bir yeri işaret 
ederek maruzatıma son vereceğim. 

«(Müstehlikin alını gücünü artırmak, 'iş bac
anı yaratmak ve balen bu mıntıkalarda 50 ki
loluk torbası 20 T. L. sına satılan çimentonun 
istihlâkin'i teşvik için 'torbasını vasati 10 T. L. 
dan vermek üzere Doğu'da Aşkale - Kara yolu 
üzerindeki bir sabada...» denilmektedir. 

Bunu da arz ettikten sonra, muhterem Ve
kilin buradaki sMerini, Doğu Anadolu'da ve 
Erzurum'da bir çimento fabrikasının kurulma
sı hususundaki ifadesini teşekkürle karşılıyorum. 
Müsterih olarak, kendilerini ve siz muhterem 
arkadalanmı hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — 'Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, yoklar. 
ikinci defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, yoklar. 
İkinci defa bulunmadıkları için soruları- düş
müştür. 

13. — Kocaeli Milletvekili H'âldan KısayoV-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen me
mur ve işçi sayısına dair Sorusu ve Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı (6/547) 

BAŞKAN — Sayın Hâldan Kısayol, bura
dalar. Sayın Sanayi Bakanı buradalar. So
ruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki huısuskriın Sanayi Vekili Fethi 

Çelikbaş tarafından sözdü olarak «övaplandi
n i masını ara öderim. 

29 .1 .1968 

Kocaeli Milletvekili 
HâHan Kıısayol 

1. 27 Mayıs İhtilâlini mütaakıp Kocaeli İz
mit kâğut fabrikalarınca işlerine son verilen 
memur ve iş'çi sayısı' ne kadardır ? 

2. 27 Mayıs 1960 tan sonra kâğıt fabrika^ 
larına dışardan alınan memur ve iş'çi var mı
dır? Varsa bunların miktarları? 

3. Fabrika tarafından işlerine son ıverilmiş 
olan işçi ve memurlardan bugüne kadar iş yer
lerine İade edilmiş lolanlar var mudur? Varsa 
bunlar kaiç kişidir ve nerelere verilmiştir? 

• 4. Kendilerine kanunen suç isnadedileme-
ımiş ve Türk ka-zai ımeroilerinden fberaet kararı 
alıp da işlerine iade edillmiyenler var ımıdıir? 

5. Hükümet kararı olmasına rağmen, bu 
Hükümete kararını dinlemiyen, tatlbik etmek
ten imtina ed£n ve çıkardıklarını her ne pa
hasına olursa olsun tekrar işe alımıyan SEKA 
Umum Müdürüne Bakanlık sıöız geçiremiyor mu? 

6. (SEKA Fabrikasında bir mühendisler' 
ve diğer müntesipler mücadelesi var ımıdıir? 

7. Kâğıt fabrikalarından . şimdiye kadar 
dış memleketlere gönderilmiş eşhas var mı
dır? Varsa kimlerdir, ' niçin ve kaçar defa gön
derilmişlerdir ? 

8. Fabrikayı teftiş eden heyetin Uımuım 
Müdür hakkında, iyi bir işJetimeıcidi.r, fakat iyi1 
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Ibir idareci değildir, diye verilmiş bir raporu 
mevcut 'mudur1? 

9. Umuım Müdür (hakkımda Bakanlığa fab
rika '©siki Sosyal işleri 'Müdürü tarafından ya
pılmış 30 küsur maddelik nüfuzunu kötüye 
[kullanma ve yolsuzluk İhbarları İhakkında ta(h-
kifeat yapılmış mıdur? Yapıldı ise neticesi ne 
iOİmııgıtur? 

10. Fabrikaları Devlet içinde ayrı bir Dev
let ıgilbi idare eden, Hükümet kararlarını ve 
Vekilleri dalhi dinlemiyen bu Umum Müdürün 
tutumu kariş'isımda kendisinin ihalen vaızi'fe bak
ışında kalmasını Vekâlet nasıl izah eder? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Kocaeli Milletvekili Sayın Haklan 
Kısayol'un suallerine cevaplarımı arz ediyo
rum : 

1 nci soru : 27 Mayis İhtilâlini mütaakıp 
izmit Kâğıt Fabrikalarmca işlerine son verilen 
memur ve işçi sayısı ne kadardır? 

27 Mayıs inkılâbını mütaakıp SEKA Şirke
tinden çıkarılan memur adedi 6, işçi adedi ise 
normal giriş, çıkışlar dışında 9 dur. 

2 nci soru : 27 Mayıs 1960 tan sonra Kâğıt 
Fabrikalarına dışardan alman memur ve işçi 
var mıdır? Varsa bunların miktarları? 

Kâğıt Fabrikaları tevsi edilmiş olduğundan, 
27 Mayıs tarihinden sonra, bugüne kadar SEKA' • 
ya dışardan 900 işçi, 120 memur alınmıştır. 

3 neü soru : Fabrika tarafından işlerine son 
verilmiş olan işçi ve memurlardan bugüne ka
dar iş yerlerine iade edilmiş olanlar var mıdır? 
Varsa, bunlar kaç kişidir ve nerelere verilmiş
tir? 

9 işçiden 6 sı işine alınmıştır. 
27 Mayıs inkılâbından sonra işletme ile il

gisi kesilen memurlardan yalnız bir kişinin mü
racaatı üzerine yeniden vazifeye alınması teşek
küle tavsiye olunmuştur. 

4 neü soru : Kendilerine kanunen suç isnad-
edilememiş ve Türk kaza mercilerinden beraet 
kararı alıp da işlerine iade edilmiyenler var mı- • 
dır? 

Fabrikadan çıkarılanlar Ceza Kanununa gö
re tecziye edilenler değildirler, işletme Disiplin 
Talimatnamesine göre çıkarılanlar da mevcut-
tur.Bu itibarla, cezai takibatla ilgisi yoktur. 

5 nci soru : Hükümet kararı olmasına rağ
men, bu Hükümet kararını dinlemiyen, tatbik . 
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etmekten imtina eden ve çıkardıklarını her ne 
pahasına olursa olsun tekrar işe almıyan SEKA 
Umum Müdürüne Bakanlık söz geçiremiyor mu? 

Muhterem arkadaşlarım. Burada biraz iza
hatta bulunmak istiyorum. Bakanların vazifesi 
kanunları tatbik etmektir.. SEKA, 1957 de çı
kan hususi bir kanunla idari ve malî muhtari
yeti haiz bir teşekküldür. Binnetice, umum mü
dür ve muavinleri dışında, kendi memur ve iş
leri üzerinde mevzuata göre tasarrufta bulun
mak umum müdürün, yetkisi dahilindedir. Bu
nu bir başka vesile ile huzurunuzda arz etmiş
tim. Meclisin ilk çalışmaya başladığı sıralarda 
bakanların veya Hükümetin, icrai emir verme
ye bu kanunlar yürürlükte bulunduğu müddet
çe yetkileri yoktur. Bu itibarla, arkadaşımız 
fevkalâde tehlikeli bir düşünceyi tashih etme
lidir. Bu teşekküller ya kanunen kurulmuş muh
tar müesseselerdir, o takdirde muhtariyetleri 
içinde çalışmak yetkileri vardır ve Bakanlık 
bunların yetkilerine hürmet etmelidir veyahut 
da mesuliyet umum müdürlerde, yetkiler vekil
lerde bir düzen kurulmalıdır. Mevzuatımız, bu 
istikamette bir düzene katiyen elverişli değil
dir. 

Bu itibarla, Hükümetin verdiği karar yok
tur. Ama Hükümetin verdiği tavsiye ve temen
ni mahiyetinde bir karar vardır. Emrî mahiyet
te karar vermeye Hükümet yetkili değildir. Bu
nu her yerde savundum. Bu vesile ile huzuru-, 
nuzda bir defa daha tescil edeyim. Yoksa teşek
külleri, Bakanların telefon emriyle, milletin 
malı olan bu müesseseleri bağlayıcı bir hale ge
tirmeye mevzuatımız katiyen müsait değildir. 
Bizim vazifemiz de -mevzuatı tatbik etmektir. 
Yani, arkadaşımız aksini yaptığımız takdirdo 
bu sebepten bizi muaheze etmeli idi ; yoksa, ba
kanlar niye böyle emir vermiyor diye, sual sor-
mamalı idi. 

6 nci sual : SEKA Fabrikasında bir mühen
disler ve diğer müntesipleri mücadelesi var mı
dır? 

Sayın Kocaeli Milletvekili arkadaşımız bel
ki biliyor. Mahallî şartların icabı Bakanlığa ne 
resmî olarak, ne de hususi olarak intikal etmiş 
böyle bir konu yoktur. Arkadaşımızın bu suali
ni sorumlu bir milletvekilinin böyle bir müşa
hedesi olarak telâkki edip, tetkikatmı şimdiki 
konuşmalardan sonra başlatacağım. Nedir bu 
vaziyet bilmiyorum? Yalnız, şu kadarını soyli-
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• yeyim ki, memleketimizde partizanlık devrinin 

hâkim olduğu tarihlerde, iki teşekkülümüz ge
niş Ölçüde enfektedir : Ereğli Kömür İşletme
leri ve SEKA, arkadaşlar. Yani, burada parti
zan görüşlere mâni olabilmek için büyük gay
retler sarf etmek iktiza eder. Çünkü, seçime 
doğrudan doğruya müessir olan bir adedde işçi 
çalıştığı için, bu iki vilâyet içinde eskiden bü
yük sıkıntılar çekilmişti. Bunu bendeniz değil, 
vaktiyle iki milletvekilinin zabıtlara geçmiş ko
nuşmalarından arkadaşlarımız isterlerse tesbit 
edebilirler. Sadettin Yalım ile Cemal arkadaşı
mız, iki yerin milletvekili arkadaşlarımız ayrıl
dılar, sonra encümende ve Heyeti Umumiyede 
bunun münakaşasını yaptılar. 

7 nci soru : Kâğıt fabrikalarından şimdiye 
kadar dış memleketlere gönderilmiş eşhas var 
mıdır? Varsa kimlerdir, niçin ve kaçar defa gön
derilmişlerdir'? 

Bunun oldukça uzun bir listesi vardır. İk
tisadi teşekküllerde dış memleketlere gitmek 
bir zarurettir. Filhakika, bu ne bugün başla
mıştır, ne de eski devirlerde yok olan bir keyfi
yettir. Bu, teşekkülleri çalıştıkları sahalarda 
teknik terakkiyata muvazi hale getirebilmek 
için fevkalâde isabetli bir davranıştır. Eğer, 
arkadaşımız, bu konuda teşekkülün her hangi 
bir suistimal telâkki edebilecek davranışı var
sa, bunu bildirmesini rica edeceğim. Yoksa, 
uzun ter listesi vardır. Adedini söyliyeyim : 
20 kişi gitmiş, bizim ölçülerimize göre fazla da 
değildir. Eski yıllara nazaran mukayese edi
lirse, bunu daha açık olarak ortaya koyar. , 

(Sekizinci soru . Fabrikayı teftiş eden heye- j 
tin umum müdür hakkında iyi bir işletmecidir; 
fakat iyi bir idareci değildir, diye verilmiş 
bir raporu mevcut mudur? 

Bakanlık müfettişi tarafından verilmiş olan 
raporda «genel müdür iyi bir işletmecidir fa
kat, iyi' bir idareci değildir.]» şeklinde bir meş
ruhat mevcut değildir. Sonra, şunu da arz 
edeyim ki, bu ölçüde büyük bir işletmenin ba
şında mesuliyet deruhde etmiş bir umum mü
dürün hakkında, işletmeci, idareci, maliyeci ve 
saire konularında müşahhas misaller verme
den, hadiseler zikretmeden bir müfettiş raporu
nun kendisi hakkında kıymet hükümleri ifade 
etmesi isabetli de değildir/Müfettişlerin raporu 
teftiş ettikleri işletmelerin sorumluları hak
kında birtakım hükümler vermek değildir. | 
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Müfettişlerin vazifesi, kendilerine teftiş edil
mek üzere verilmiş olan hususları tetkik et-
ıroek ve o vaziıfeler dolayısiyle işletmede tef
tiş muamelesi yapmaktır. Kaldı ki, böyle bir 
şey de yoktur. 

9 acu sual : Umum Müdür hakkında Bakan
lığa fabrika eski Sosyal İşler Müdürü tara
fından yapılmış 30 küsur maddelik, nüfuzunu 
kötüye kullanıma ve yolsuzluk ihbarları hakkın
da tahkikat yapılmış mıdır? Yapıldı ise netice 
ne olmuştur? 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalariı İşlet* 
nıesi Genel Müdürü hakkında Sosyal İşler 
eski şefi tarafından 2& maddede toplanan ih
bar konuları, 1%1 yılında Bakanlık müfettişi
ne tahkik ettirilmiştir. Yapılan tahkikat neti
cesinde Genel Müdürün nüfuzunu kötüye kul
landığı halkıkında muhbirin iddiasının varit 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sual 10 : Fabrikaları Devlet içinde ayrı 
bir Devlet gibi idare eden, Hükümet karar
larını ve vekilleri daıhi dinlemiyen bu umum 
müdürün tutumu karşısında, kendisinin halen 
vazife başında kalmasını Vekâlet nasıl izah 
eder? 

Şimdi, arkadaşımız Kocaeli Milletvekilidir. 
Fabrika Kocaeli'ndedir. Yani Umum Müdür 
hakkında bu tarzda bir beyanda ..• bulun
masını, bana bağlı bir umum müdür 
arkadaşımın hizmetleri dolayısiyle,şahsan tas-
vibetmemekteyim. Vekâlet, çalışmalarından 
memnun olmadığı bir umum müdür hakkında 
kanuni yetkisini kullanır. Bunu yapmadığına 
göre arkadaşımın çalışmalarından memnunum 
demektir. Bu itibarla, «Devlet içinde Devlet» 
gibi idari düşünceleri hakikaten nedir? Bunu 
bir türlü anlıyamadım. Yalnız arkadaşımızın 
da seçim bölgesinde bulunan bu fabrikanın 
büyük bir mesuliyetini deruhde etmiş bulunan 
bir umum müdürün, eğer Bakanlıkça dikkate 
alınması lâzımgelen birtakım davranışları 
varsa, onu öğrenmekte fayda mülâhaza ede
rim. Yoksa, umumi beyanlarla itham etmek 
doğru olmaz. Bugünkü mevzuatımız içinde al
dıkları ücret ve sair nakdi imkânlarla ki, 
onlar da asgari hadde inmiştir; bu derece 
büyük işletmelerin sorumluluğunu kabul ede
bilmek kolay işlerden değildir. Vaktiyle, 2 - 3 
bin lira alan bir çok müdürler halen serbest 
piyasada 5 bin, altı bin, yedi bin lira alabil-
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inektedirler. Bu imkânlar geniş ölçüde mev
cuttur. 

Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir. Arka
daşımızın. verdiğim cevaplardan sonraki, ko
nuşmasında edineceğim kanaatlere göre tekrar 
huzurunuzu işgal edersem şimdiden bendenizi 
mazur görmenizi istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıs&yol. 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın Re

is ve muhterem arkadaşlarım, 27 Mayısı.takibe-
den günlerde birçok yerlerde olduğu gibi, îz-
mit Kâğıt Fabrikalarından da bir miktar insa
nın (işçi ve memur olarak) vazifelerine son ve
rilmiş, bunlardan bir kısmı da bilhassa memur 
olanlar tanzim edilen dosya muhtevalarına gö
re kazai mercilere havale edilmişti. O günün 
havası ile ve münhasıran siyasi sebepler yüzün
den işlerine son verilmiş olan bu insanların; 'bi-
lâhara, bu tasarrufları sebebiyle fabrika mesul 
şahıslarının ilerde kanun nazarında müşkül du
ruma düşmelerini önlemek için, işler (hakiki se
bepler sadece ve sadece siyasi olduğu halde) ki
tabına uydurulmaya çalışılmış îş Kanununun 16 
ncı maddesini siper ederek işçilerin, bâzı ispatı 
kabil olamıyan suçlamalarla da memurların işle
rine nihayet verilmişti. Haklarında normal ka
zai mercilerce gerekli tahkikat ve muamelelere 
tevessül edildikten sonra, memurlar için müesse-
selerinee kendilerine isnadedilen suçlar varit 
görülmiyerek beraat etmişlerdir. Bunların mah
kemeye sevk edildikleri bir kısım suçları, bilâ-
hara çıkarılan Af Kanunu şümulüne girdiği 
halde bu memurların bir kısmı aftan faydalan
ma cihetine gitmemişler, muhakemelerinin de
vamını istemişler ve normal olarak devam eden 
muhakemeleri sonunda da mahkeme kararları 
ile beraat etmişlerdir. Hal böyle olunca, bunun 
hukukî ve tabiî yolu mahkemede beraat eden 
memurun yeniden eski işine iade veya aynı mü
essesede kendi barem derecesiyle mütenasip bir 
başka vazifeye tâyini icabetmez mi idi? Hal ve 
durumun icabı bu olmasına rağmen, bu normal 
hareket cihetine gidilmemiş ve işlerine son veri
len memurlar vazifelerine iade edilmemişlerdir. 

Burada, biraz evvel izahatta bulunan muhte
rem Sanayi Bakanı Fethi Beyefendi, «Müessese
ler muhtardırlar. Biz müesseselere bu kabîl hu
suslar hakkında emir veremeyiz, tazyik edeme
yiz.» dediler, 
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Şimdi, kendilerinden soruyorum; bir müesse-„ 

se kanuni müeyyidelere uymıyarak, keyfî tasar
rufla memurlarını atar, bunları mahkemeye ve
rir, isnadettiği suçlar mahkemede ispat edile
mez ve o adamlar beraet ederlerse, onları tek
rar işe almıyan Umum Müdür hakkında Vekâlet 
emir verip de onların tekrar işe girmesini temin 
etmekle mükellef değil midir? Müessesenin muh
tarlığı vardır diye, haksız olarak işlerine son ve
rilen insanların sefil ve perişan olmalarına Ve
kâlet seyirci mi kalmalıdır, yani ? 

Bu 4 - 5 memur bugün hâlâ açıkta ve bir 
umum müdürün, Kâğıt Fabrikaları Umum Mü
dürünün, kapris ve inadı yüzünden işe alınma
makta ve göz göre göre onların aile ve çocukla
rının hayat ve istikballeriyle oynanmakta de
vam edilmektedir. 

Fabrika Umum Müdürü ile vâki konuşmam
da, kendisine bu hukukî durumu (yani mahke
meye verdiği memurun, mahkemece beraet etti
rildiğine göre tekrar işe iadesinin icabettiği ha
kikat ve lâzimesini) hatırlattığımda, bana ceva
ben, «Onlar mahkemelerde beraet etseler bile bi
zim vicdanımızda mahkûm edilmişlerdir. Bina
enaleyh, kendilerine yeniden iş verilmesinin im
kân ve ihtimali yoktur. Ben- Umum Müdür ola-

• rak kaldıkça bu böyle olacaktır.» demekle de bu 
Umum Müdür kanun ve talimatlarla mahkeme 
kararlarına karşı saygı ve anlayışını apaçık ve * 
dikkati çekecek bir tarzda ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıstan sonra 
işlerine son verilen memur ve işçi sayısı SEKA 
Camiasında öyle gözde büyütülecek miktarda da 
değildir. Sayın .Bakanın da işaret ettiği gibi 
15 - 20 civarındadır. Bunların 6 tanesi memur, 
10 -15 tanesi de işçidir. 

İşlerine son verilen işçilerin içinde ise, son 
güne kadar fabrikaca rantabl ve randımanlı ça
lışmasından ve fabrikaya çok verimli olmasın
dan dolayı takdirnamelerle taltif edilmiş ve 
amirlerince buna esas olan çalışma temposu pu-
vantajmda en yüksek puan alan işçilerin bulu
nuşu calibi dikkattir. Bunları zikretmekteki 
maksadım işlerine son, verme ameliyesinin mes
nedini siyasi sebeplerin teşkil etmekte olduğu
nu açıkça belirtmek içindir. 

Hal böyle olmasına, tasarrufların bu derece 
hissî yapıldığının aşikâr bulunmasına, gerek bi
rinci Koalisyon Hükümetinin ve gerekse ikinci
sinin, bu kabîl tasarrufların iptali yolunda pren-

— 82 — 



M. Meclisi B : 94 
sip kararı almış olmasına rağmen, Kâğıt Fabri
kalarının Umuan Müdürünün bunda ısrarda nere
den kendisinde bu kadar vasi cür'et gördüğü 
anlaşılamamaktadır. 

27 Mayıstan sonra kâğıt fabrikalarının tevziî 
cihetine gidilirken, yeni açılan ilâve kâğıt fab
rikasının işletmeye başlaması ile ihtiyaç duyulan 
memur ve işçi personel, yeniden tedarik edilir
ken, evvelce işlerine £on verilmiş olan bu 20 kü
sur arkadaşın yeniden iş yerlerine alınması yi
ne inat yüzünden mümkün olmamış ve yeni iş
letmeye açılan kısım için dışardan miktarı 100 
lere, Vekil Beyin dediği gibi 900 işçi ve 120 me
mura varan personel alınmıştır. Burada maale
sef şunu da belirtmek mecburiyetindeyim ki, 
bu işe alman 100 lerce fazla personel de o şekil
de bir incelemeden geçirilmek suretiyle alınmış
tır ki, bu muamele tipik bir partizanlık örneği 
olarak gösterilebilir. 20 küsur vatandaşı aslında 
siyasî sebepler yüzünden fabrikadan uzaklaştı
rırken, yeniden alınan yüzlerce insanda münha
sıran bu vasfm aranmasının ve bu yoldan gelen 
tavsiyelere itibar edilmesinin vebali sadece ve 
sadece Kâğıt Fabrikaları Umum Müdürüne ait 
olacaktır. 

Kâğıt fabrikaları müessesesinde bugün yine 
esefle zikretmek mecburiyetindeyim ki, bir mü- . 
hendisler hegemonyası vardır ve bütün ağırlık 
ve dehşetini, müessese mensupları üzerinde çok 
üzücü bir şekilde hissettirerek hüküm sürmek
tedir. Fabrika Umum Müdürünün -mühendis ol
ması sebebiyle husule getirdiği ve güz yummak 
suretiyle alabildiğine inkişafına ve fabrikalarda 
büyük huzursuzluk ve çekişmelere sebebiyet ver
dirdiği- bu yanlış tutumun fabrikanın çalışmasına 
müsbet yolda tesir etmiyeceğini Vekâlet maka
mının dikkatine sunmayı bir vazife addederim. 

Mühendislerin, fabrikanın içindeki' lojma'nlar-
da oturması ve bu 'münasebetle de mesai saatle
rinden sonra fabrikanın lokaline giderken iş ye
rinden geçmesi, lokalinde oyunundan ve eğlence
sinden dönerken tekrar iş yerinden geçmek sure
tiyle evine gitmesi, fazla mesai ücretlerini ne şe
kilde çalışarak hak ettiklerinin ayrıca tetkikine 
lüzum hâsıl eder. 

Mühendisler, fazla mesai ücretlerini, arz et
tiğim gibi, mesai saatlerinin dışında vazifeleri 
başında bulunarak değil, bir yere giderken, 
kendine bağlı teşkillerden geçmek suretiyle 
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başlangıçta bir uğramak, dönüşte de lokaldeki 
eğlentisinden dönerken tekrar oradan geçmek 
suretiyle kendilerine fazla mesai yazdırmakta 
ve maaşlarına yakın tahsisat miktarında bir pa
rayı aylık mesai ücreti, diye almaktadırlar. 
Halbuki, diğer emsali memurlar ve işçiler için 
bu hal böyle değildir. 

Bu yolda yapılacak bir incelemenin fayda 
sağlıyacağı kanaatindeyim. 

Kâğıt fabrikalarından Avrupa'ya şu veya bu 
şekilde gönderilmekte olanlar üzerinde de Ba
kanlıkça durulması gerektiği lüzumuna işaret 
ederim. 

Sayın Sanayi Bakanı dediler ki, «Şimdiye 
kadar gönderilenlerin miktarı 2Q kadardır; bu 
eskiden de vardı. Şimdi de vardır. Müesseselerin 
inkişafı için bu yolda hareket edilmek normal 
bir haldir. Her tarafta da bu vardır.» Biz bu
nun aksini iddia etmiyoruz." Elbette müessesele
rin inkişafı için birtakım elemanların Avrupa'
ya gidip görüş ve ihtisaslarını artırmaları lüzu
muna kaaniiz. Ancak, ihtisası ve çalıştığı yer 
itibariyle Avrupa'ya gitmesi bakımından fabri
ka camiasında daha birçok personel varken, 
falan veya filân şahsın, umum müdürün veya 
vekilin yakınıdır, diye 2 - 3 kere, gündeliği 
18 - 20 dolardan Avrupa'ya gönderilmesinin 
doğru olmadığını ve bu suretle de dövizlerin, 
memleket parasının heba edildiğini iddia ediyo
ruz. Vekâlet makamının bu yolda bir inceleme 
yapmasının çok uygun olacağı ve faydalı neti
celer vereceği kanaatindeyim. 

SEKA camiasında Avrupa'da tetkika gönde
rilmesi ieabeden daha birçok şahıs varken, va
zifeleri icabı gönderilmeleri icabedenler durur
ken, yakın arkadaşlık mensuplarının . gönderil
mesi ve bâzılarına bu nimetin defalarla bahşe-
dilmesinin sebebi her halde umum müdür beyin 
kendisinden başkalarınca takdir edilememekte
dir. 

Devlet ve millet kesesinden çıkan bu parala-
rm, bu dövizlerin Umum Müdür Beyin eliyle 
yakınlarına dağıtılmasının gayriâdil bir tasar
ruf ve tahkiki gereken bir konu olduğuna, Ve
kil Beyin dikkatini çekerim. 

Fabrikayı 'teftiş eden bir heyetin, Fabrika 
Umum Müdürü hakkında verdiği rapor üzerine 
Vekil Beyin beyanlarını dinledik. Bu hususta 
fazla bir ş e^ söylemiyeceğim. Yalnız, gerek bu 
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teftiş raporu neticesi ve gerekse Kâğıt Fabri
kaları eski Sosyal İşler Müdürü bir emekli 
yarbay arkadaşın .Vekâlet nozdinde yaptığı ih
barlar; ki ihbar yapan arkadaşın kendi ifade
sine göre, 30 küsur maddeden ibarettir, Vekil 
Bey burada 23 madde dediler; bunlar Kocaeli 
bölgesinde muazzam dedikodu mevzuu olmak
tadır. Vekâlet bugüne kadar bu ihbarların ne
ticesini ne Kocaeli bölgesine, ne de SEKA cami
asına açıklamamıştır. Şayet, ihbarlar usulsüz, 
yersiz ve haksız yapılmış ise, bu ihbarların fab
rika camiasına bütün fabrika personelinin mut
tali olacağı şekilde resmen akscttirilmesi, eğer 
hakikaten bu ihbarlarda suç unsuru var ve hak
kında takibat yapılmakta ise, bunların da yine 
hem fabrika camiasına ve hem de Kocaeli Vilâ
yetine duyurulması, Sanayi Bakanlığının pres
tiji bakımından da çok lüzumlu bir keyfiyettir. 

İşlerine son verilen işçi»ve memurların eski 
iş yerlerine alınması yolunda her iki Koalisyon 
Hükümetinin temenni ve prensip kararı bulun
masına, Sanayi Bakanlığının 5 . 9 . 1962 tarih 
ve 7/2741, 42, 43, 44 sayılı emirleriyle Sümer-
bank, Şeker Fabrikaları, Makina ve Kimya ve 
SEKA Umum Müdürlüklerine değil 1960 dan tâ 
1950 den beri bu sebeplerle işlerine son verilen
lerin tekrar işe alınmaları yolunda Vekilin biz
zat imzasiyle gönderilmiş emrine ve Kocaeli'yi 
ziyaret eden Çalışma Bakanı Bülent Ecevit Be
yin ve 1 nci Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican 
Beyin de bizzat hâdise ile meşgul olarak, söz ve
rip tavassutta bulunmalarına rağmen, gerek iki 
Koalisyon Hükümetinin kararlarını ve gerekse 
Sanayi Bakanlığının arz ettiğim yazısını ve ge
rekse Başvekil Yardımcısı ve Çalışma Bakanı
nın tavassutlarını dinlemiyen, hiçbir makamı 
kaale almıyan, bu yolda Devlet ve Hükümet 
içinde Hükümete kafa tutar şekilde kendi icra
atından başka hiçbir şeyi haklı görmiyen ve hiç
bir emir dinlemiyen bu Umum Müdürün, nasıl 
bu kadar dokunulamaz hale gelebildiğini, ken
disine bu kadar vâsi salâhiyetin kim tarafından 
ve nasıl verildiğine akıl erdirmek güçtür. Hükü
metin ve bağlı bulunduğu Vekâletin emirlerini 

-dinlememek yetkisini, bu Umum Müdür şahsın
da nasıl görebilir ve böyle bir Umum Müdür bu 
tutıımiyle hâlâ aynı vazifede bırakılmakta ne
den bu kadar müsamaha görür, bilemem? Bü
tün bu hususları dikkatnize arz etmeyi vasife 
telâkki ederim. Hürmetlerimle. * 
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' SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Vekâ

letin yazısını da oku. 

HÂLDAN KISAYOL (Devamla) — Peki, 
okuyayım. 

«5 . 9 . 1962 tarih ve 7/2741 - 42 - 43 - 44 sa
yılı emri» 

BAŞKAN — Sayın Haldân Kısayol, 15 da
kikalık müddetiniz bitmiştir. (Devam, devam 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, sizin devam demeniz
le olmaz. Meclisin kararına bağlıdır. Devamını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Devamı kabul edilmiştir. Buyurun. 

HÂLDAN KISAYOL (Devamla) — Teşek-
I kür ederim, efendim. 

Okumaya devam ediyorum. «Hükümetin, ilk 
' günden itibaren siyasi sebeplerle işlerinden 
, uzaklaştırılmış bulunan işçilerin tekrar eski iş 

yerlerine .alınmaları için gerekli teşebbüs ve te-
; mennilerde bulunduğu malûmdur. 1950 yılın-
j dan itibaren Genel Müdürlüğünüze bağlı fabri-
[ ka ve iş yerlerinden siyasi sebepler altında iş-
I lerinden çıkarıldıkları iddia olunanların isimle-
! ri ilişik listede gösterilmiştir. İşletmeye her 
; hangi bir şekilde zarar gelecek bir harekette 

bulunmaları halinde, mevzuat hükümleri, daire
sinde derhal işten uzaklaştırılmaları kayıt ve 
şartiyle, bir defaya mahsus olmak üzere, bunla
rın tekrar eski iş yerlerine alınmaları ve eski 
iş yerine alınmasında çok büyük mahzur görü
lenlerin en yakın başka bir ünitede de işe alın
ması; bunlardan işlerinden çıkarılırken aldık
ları kıdem tazminatını defaten iade edec.ek du
rumda olmıyanların emsali müesseselerde oldu
ğu gibi kıdem tazminatlarının taksitlere bağlan
mak suretiyle tahsili uygun görülmüştür. ^ 

Gereğinin buna göre ifasını ve neticenin bil
dirilmesini rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı» 

«Not: Siyasi sebepler dışında, tekrar işe 
almamıyacakları belirtilen işçilerin işten çıkarıl
ma sebepleri etraflı bir şekilde yazılı olarak 
Bakanlığa bildirilecek ve bunlar hakkındaki ka
rar tarafımızdan yaptırılacak tahkikat sonunda 
alınacaktır.» diyor. 

Hürmetlerimle, 

^ - 8 4 -
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYÎ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
Sayın Hâldan Kısayol arkadaşımızın 9 işçi
den 6 sının alınması, beraet ettikleri halde üçü
nün alınmamasiyle ilgili beyanatının bir kö
şesinde, bunu tipik bir partizanlık olarak gös
terebilmesine hayret ettim. 

Partizanlık, partilerle ilgisi olmıyan umum 
müdürlerden değil bakanlardan sadır olur idi, 
arkadaşlar. Bu itibarla, galiba arkadaşımız 
(soldan gürültüler) Sabırlı olun lütfen,. Muh
terem arkadaşlar, bu mevzuu hiç açmaması lâ-
zımgelen bir arkadaşımız varsa, o da Sayın 
Kısayol arkadaşımızdır. Memleketimizde 27 
Mayıstan evvel bütün işler normal mecrasın
da gitti de 27 Mayıstan sonra mı haksızlık ol
du?... Türkiye'de realite bu mudur arkadaş
lar? Kaç tane işçi ve memur vatandaşlar 27 
Mayıstan evvel nasıl emirlerle alınmıştı. Şim
di, vazifesine iade olunduğunu söylediği ve o 
tarihlerde teşekkülün bir normal sorumlulu
ğunu taşıyan zat niçin alınmamış Bunu ifade 
edersem, arkadaşım her halde deminki beyan
larından üzüntü duyacaktır. O tarihlerde 
umum müdürlük vazifesini Enver Atafırat yap
maktaydı. Kendisi yüksek tahsil mezunu ol
madığı için müdür olamaz. Mevzuat müsait 
değildir. Ama olmuş. Bakın nasıl oluyor? Mü
şavir olarak umum müdür vekâletini ifa edi
yor. Yerindedir arkadaşlar. Kanunun umum 
müdürlerin yüksek tahsilli olmasına dair sa
rih hükümlerine rağmen, Enver Atafırat yıl
larca vekâleten işleri tedvir edebilmiştir. 
Bunu o tarihte, kanunsuz olarak tasarrufta bu
lunuyorlar diye buraya getiren arkadaşları
mız gayet iyi bilirler. Enver Atafırat, niçin 
orada kalmıştır? Partinin amaline mükemmel 
hizmet edebildiği için.. Partizanlık budur, ar
kadaşlar. Vazifeye alımmıyan o 3 işçi vatan
daşımıza, iş bulunması için buradaki bir umum 
müdürümden rica ettim; kendileri gelsinler 
görün, kendilerine teşekkülümüzde bir iş verin 
dedim. Partizanlık bu mudur arkadaşlar? Dün 
rica ettim; kendilerine gitsin, sorsun. (Soldan «iki 
senedir girememişler» sesleri) yok beyler iki 
sene değil. Biz aldığımız kararların vicdanları-
mızın sesine uygun olduğunu bildiğimiz için, 
hareketlerimizde rahatlık duyarız. Dilinden çı
kan bir söz başka-türlü, vicdanından çıkan 
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bir başka türlü olanlar azap-çekerler arkadaş
lar. (Orta sıralardan alkışlar) Onun azabını 
herkes çekmiştir. Partizanlık muamelesi yok.. 
(Soldan gürültüler) sabredin arkadaşlar, bek
leyin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
Selâhattin Bey müdahale etmeyiniz. 

SANAYÎ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Bu idareye partizan idare di
yebilmek için insanın Merihten gelmesi lâzım
dır. (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Bir dakika müsaade buyurun 
Sayın Bakan; arkadaşlar, yerinizden müdaha
le etmeyin. Bu sözlü sorudur. Sayın Bakanla 
soru sahibi sayın arkadaşımız arasında cere
yan eder. Başka kimse lütfen yerinden müda
hale etmesin ve hatibi sükûnetle dinleyelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — S o r u 

sormaya hakkımız yok mudur 

BAŞKAN — Hiçbir şeye hakkınız yoktur, 
efendim. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — İkincisi imalı bir şey daha.. Ha
rice gidenler için, umum müdürün veya vekilin 
yakını diyor. Vekilin hangi yakını gitmişse lüt
fen beyan ediniz, sizi sarih beyana davet edi
yorum. (Ortadan bravo sesleri, alkışlar.) Böyle, 
ulu orta, yuvarlak birtakım kelimelerle çalı
şan, dürüst insanları vatandaş nazarında bu çe
şit aslı, esası olmıyan beyanlarla ittiham altın
da tutmaya yetkili değilsiniz. Ben, milletvekili
nin, bakanın icraatını murakabe vazifesini böy
le anlamıyorum. Biz, iddialarımızın mesnedini 
getiririz. Umum müdürün yakım veya arkadaş
ları... Bir umum müdürün müessesedeki mesai 
arkadaşları ki, bunun adı öyledir, «mesai Arka
daşları» denir. Efendim, şu gidiyor, bu gitmi-. 
yor, o gitsin, bu gitsin... Bunu eğer Bakan tâ
yin ederse, onda partizanlık vardır umum mü
dür bir numaralı sorumludur arkadaşlar, bir 
numaralı sorumlu. Elbette, kendisine bağlı olan 
memurlardan, müdürlerden kimin gideceğini 
umum müdür tâyin eder, arkadaşlar. Bir Ba
kan ne bilir? Umum Müdür seviyesinde bili
yorum diyen bir Bakan, Bakan değildir, ar
kadaşlar. Oranın mesulü Umum Müdürdür. Çok 
teşekkür ederim, kendisi benim tamimimi oku
dular. Umum müdürlerin kanuni salâhiyet ve 
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mesuliyetlerine o kadar titizlik gösterilmekte
dir ki, bunlar siyaısi sebepler dışında alınamı
yor derseniz, siyasi sebepler dışında alınıp 'alın
madığını anlamak için vekâletten bir müfettiş 
göndereceğiz, kendimiz tetkik edeceğiz, ona gö
re karar vereceğiz, diyoruz. Bu hususta vekâ
letin müfettişi gitti. Müfettişin getirdiği rapo
ru kendim okudum. Ve muktezayı tâyin ettim. 
Üç kişi alınsın denirken, müfettiş raporuna gö
re üçümün veya ikisinin • de; çünkü, birisi da
ha evvel alınmış, alınmasının mümkün olacağını, 
alınması lâzırageldiğini söyledim; bu üçüncü 
alınmıyabilir, umum müdür haklıdır, dedim. 
Muamele böyle yürüdü arkadaşlar. Bunun par
tizanlık neresinde1? Ben, hakikaten anlamıyo
rum. Yani, arkadaşımız galiba partizanlığa ye
ni bir mâna vermek istiyor. Umum Müdür ora
da hiçbir pa.rti ile alâkalı değil, işinde çalışıyor, 
meşgul oluyor. Ama, şu veya bu kimseyi, arka
daşımın sevdiği bir kimseyi Avrupa'ya gönder
in iyor da, onun sevdiği bir kimseyi gönderiyor. 
Bu partizanlık değildir, arkadaşlar. O idarenin 
mesuliyetini taşıyan bir kimsenin, o taşıdığı 
mesuliyetinin zaruri bir neticesidir. Kemdi vazi
fe verdiği bir kimseyi göndermekte sorumludur 
ve yetkilidir. Bu hususta, ehliyetli veya ehli
yetsizini tesibit edecek, o arkadaşımızdan gay
ri kim var; birtek kimse yok.. Olsa, olsa Ko
caeli 'Milletvekili arkadaşlarımızdan, böylesine 
işlere nüfuz edebilen bir arkadaşınız olursa, o 
bilir, başkası bilmez. Kolay değildir, bu da. 
•Bıı itibarla, şunu sarahatle söyliyeyirn ki ; par
tizanlık Hükümetten idareye gider, Arkadaş
lar. Hükümette vazife alanlar partilere mensup
lardır. Anayasamız gereğince İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yönetim ve denetiminde vazi
feli olanlar partilere giremezler. Biz getirdik, 
•onu da. Eğer arkadaşımız, Umum Müdürün bir 

/partiye intisabı var diyor ise, derhal' vazifesin
den, ayrılması lâzımdır. "Şimdi bakın, aynı 
Umum Müdür 1950 den sonra, tamamen siyasi 
sebeplerden çıkarıldığı muhakkak olan bâzı iş
çi ve memurların da bugüne kadar alınması 
muamelesini yürüt m emiş tir. Listede ekli isim 
olmadığı için o tarihe kadar müracaat etmemiş
ler, bir muamele de yapılmamış. Bu itibarla, 
partizanlık meselesi katiyen varit değildir. Alı
nan bütün tedbirler, milletin malı olan* bu iş
letmede ekonomik çalışmanın huzurunu ve şart
lanın orada tahakkuk ettirebilmek endişesine 
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bağlı bulunmaktadır. Bir işletme içine siyasi 
cereyanlar girdiği andan itibaren, o işletmede 
ekonomik taraf za'fa uğrar, arkadaşlar. Titiz
liğimizin sebebi budur ve hamdolsun bunun ne
ticelerini almaya başlamışızdır. Bu yılki istih
sali, geıçen yılın 3 aylık devresine nisbetle yüz
de 20 artmıştır. G-eçen sene de bir yıl evveline 
nisbetle yine fazladır. 

Şimdi, vazifesine niçin alınmadı diye soru
yorlar. Müşavir olup Umum Müdürlük vazife-' 
isini ifa eden vazifeli 7 ay hapis cezasına mah
kûm olmuş ve cezası kesinleşmiş. Ondan başka, 
2,5 yıl hapis cezasına, mahkûm olmuş, Temyiz 
safhasında imiş; daha başka birtakım takibatı 
varmış. Bunu ne diye alsınlar, arkadaşlar? 

Bakın bir isim daJha; Enver Çelebi. Hakika
ten almıyor. Çünkü, müessesede vaktiyle cere
yan eden siyasi ve gayrisiyasi olaylar sebebiy
le bunun alınması ile bir infial uyanacaktır. 
Demin arz etilim; ben bilirim bu teşekkülleri. 
Hakikaten, tepeden tırnağa siyasi hayatın içe
risinde idi. Çünkü, bütün seçimlere müessirdir. 
Netice oradan alınırdı. Bunlar alınırsa, içeride 
bunlara karşı olmuş olan birtakım işçi, müstah
dem ve .sair, huzursuzluk duyacaktır. Sizin ted
biriniz, işletmelere huzur getirmek maksadına 
matuftur'. Sizin tedbirinizle bağdaşır bir tutum 
yoktur. Kendisi Umum Müdür, vaktiyle orada 
işletme müdürlüğü de yapmış. 27 Mayıstan ev
vel ayrılmış veya ayrılmak zaruretinde kalmış, 
27 Mayıstan sonra getirmişler ve ben Bakan ol
duğumda kendisini orada gördüm. 30 küsur 
maddelik bir ihbar... Onu da anlatayım. Bakan
lık vaiziifesini deruhde ettiğim sırada geldi. Ora
da vaktiyle vaziıfeliymiş, fakat vazifesinden çı
karılmış veya emekliymiş, tekrar emekliliğe ir
ca edilmiş. 

Arkadaşlar, bu çeşit işletmelerde, sırf ken
di vazifesinden uazklaştırılması dolayısiyle he
yecanına kapılarak söyliyebîleceği isnatlar 
vardır ve gerdekten vâridolan şeyler vardır. 
İşletmenin içinde vazifeli iken birtakım ihbar
lar yaparsa, hakikaten bu, makbuldür, - hissî 
değildir. Kendisi vazifelidir, memleket hesa
bına endişe duyuyor, üzülüyor, onun içiı ih
bar yapıyor, denebilir. Ama, beklemiş, bek
lemiş; vakta ki, müesseseden alâkası kesilmiş, 
onadn sonra ihbar yapıyor. îh'b'arı alan ma
kam esasen muayyen ölçüde tereddüde düşer. 
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Üzerinde ciddî olarak durduk. Çünkü, daha 
hiç kimseyi tanımıyoruz. Kimin kabiliyeti ne 
ölçüdedir, kimin işle alâkası nedir, bunları 
bilmiyoruz. Anlatılana göre çok müteessir ol
duk. Çünkü, emeklilik maaşının yürütülmesi 

^çin teşekkülün Emekli Sandığına yazı yaz
ması lâzım imiş, onu da yazmamış. Bu ihbar
ları yapan zat da, yazı gitmediği için, ayrıl
dıktan sonra, birkaç ay emekli maaşını da 
alamamış. Mağdur ediliyor düşüncesiyle, fev
kalâde sert tedbirler alınması maksadiyle tali
mat da -verdim. Fakat, sonunda müfettiş ra-
poriyle tesfeit edildi ki, isnadedilenler birta
kım asılsız şeylerdir. Meselâ, tecrübe devre-
sindeyken yeni kurulan fabrikaların kapasite
sinin tahakkuk edemiyeceğini ifade etmiş
tir. Halbuki, tecrübe devresinde tâyin edilen 
miktarın , üzerinde bir kapasite tahakkuk et
miş vaziyettedir. Durum böyledir. 

Şimdi, çok Sayın Kısayol arkadaşımızı din
lediniz. 'Ben, cidden partizanlık^ isnadedilme-
sine üzülmüş olduktan başka; nihayet kendisi 
ile sorumluluk münasebetinde bulunmaktan 
öteye bir vazifesi olmıyan ve halen birtakım 
suallerin dışındaki meselelerden dolayı ittiham 
edilmek istenilen bir kimsenin, burada bulun
maması dolayısiyle de benim bildiğim ko
nularda kendisini burada müdafaa etmeyi de 
vazife telâkki etmekteyim: Bir milletvekili 
arkadaşımızın, o bölgede vazifeli bir umum 
müdür ile alâkalı iddialarının çok daha sarih 
olması lâzımgelir k i ; ona göre cevaplar ha
zırlansın; ona göre bu iddialar reddedilsin 
veya kabul edilir hale gelsin. Burada, sorulan 
sualler dışında tesbit edebildiğim hususlarda 
da arkadaşımızı haklı çıkarabilecek bir tek 
nokta görmedim. Umum Müdür kimden sa
lâhiyet alıyor? Umum müdürler kanunundan 
salâhiyet alır, arkadaşlar. Benim gönlüm Tür
kiye'de öylesine bir umum müdür zümresi te
şekkül e'tmesini arzu eder ki, kanuni yetkile
rini kullanırken çak titiz olsun kanuni yet
kisine sorumluluğuna müdahale edilmek is
tendiğinde istifanamesini takdim etsin. «Beni 
mazur görün mesuliyet benimdir, yetki sizin 
kullanamam «desinj» îşte o zaman memleketin 
bu çeşit umum müdürlerle dktisadi teşekkül
lerinin gelişebileceği kanaatini taşımaktayım. 
Bunu bildiğim- içindir ki, arkadaşımın oku
duğu tamimde temenni teşebbüslerimiz ol-
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muştur. Ve aynı konuyu (Bakanlar Kurulunda 
ifade etmişimdir. Birinci Koalisyonda Hükü
met emperatif emir mahiyetinde karar ve
recekse, yetkimiz yoktur. Hukuk düzeninin ku
rulması dçin mücadele ettik. Hukuk düzeni 
kanunların sorumlu ve yetkili kıldığı mercile
rin yetkilerini kullanmasını âmirdir. Yoksa 
murakabe mercilerinin icrai emir vermelerini 
âmir değildir. Bu bakımdan arkadaşımız bu 
mevzuatın hükümleri içinde vazife görmek
tedir : Elbette bu vazifelerin görülmesi anında 
takdirî birtakım hususlarda hataya düşmüş 
olabilir. Her insan hataya düşebilir. Fakat, 
bu hataların tashih edilmesi hususunda mü
dellel, esaslı birtakım temenni ve tavsiyelerimiz 
olursa, nihayet onlara riayet etmeyi de vazife ve 
sorumluluklarının icabından telâkki etmekte
dir. 

Hükümetin kanuni emirlerini yerine getir-
miyen umum müdürlerin değiştirilmesi yolu
na gidildi, arkadaşlar : Bu münasebet içerisin
de, bu teşekkülleri, milletin büyük varlıklar 
yatırmış olduğu bu teşekkülleri, millet için ya
rarlı bir hale getirebiliriz. Aksi takdirde, so
rumlu başkası, yetkili başaksı olursa, bun
dan ekonomik nizamlar beklemek beyhudedir. 

Eğer arkadaşımız, tekrar "ediyorum, böyle 
sarih ve tahkike medar olabilecek şikâyet
leri varsa, onları tahkik ettirmeyi de yine mu
rakabe vazifemizin icaplarından saydığımızı 
bir kere daha belirtmek isterim. Teşekkür ede
rim (Ortadan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kısayol, buyurun. 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşları/m; Muhterem Sa
nayi Vekili Fethi Çelikbaş Beyefendiyi dinledik. 
Konuşmadan sonra verdiği ikinci cevabında, 
münhasıran partizanlık mevzuu üzerinde uzun 
boylu durdular. Evvelâ Heyeti Âlinize şunu 
arz edeyim ki; particilikle, şu seçime kadar hiç-
hir alâkası olmamış olan ve bugüne kadar "da 
hiçlbir partiye kaydedilmemâş /bulunan Wir ar 
kadaşmızım. Bunu itiraftan ayrıca şeref ve 
zevk duyarım. Bunu demekle, şunu arz etmek 
istiyorum; elbette particilik ve partizanlık zih
niyeti bakımından pek muhterem Fethi Çelik
baş Beyefendi gibi, birçok partilerde hizmet et
mediğim ve (birçok partilerin icra organında va
zife almadığım için partizanlığın ne olduğunu 
veya nasıl tatbik 'edileceğini kendileri kadar el-
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bette bilemem. Bu yolda, kendileri elbette ki, 
benden fersah fersah ileridedirler. 

Sonra, bundan .evvelki maruzatımda, dikkat 
etmişsiniz, idareyi partizanlıkla itham etmiş 
değilim. Muhterem Bakan Bey şayet böyle anladı-
larsa tashih etsinler. Ben idare için partizan
lık yapıyor demedim. Fa'kat, 27 Mayıs 1960 
dan sonra İzmit Kâğıt Fabrikalarından işlerine 
son verilenlerin yerine, fabrikaca kendi salâhi
yet ve tasarruflarına, dayanılarak alınmış olan 
900 işçi ve 120 memurun ne şekilde elenerek 
fabrikaya ithal edildiklerini Bakan Beyefendi 
lütfeder . ve tahkik ederlerse, bunu yine arz 
ve ifade ediyorum, benim dışarıdan 'gelen ve 
nötr, objektif gören bir insan olarak münhası
ran partizanlık olduğu kanaatinde halen musi
rim ve daima musir olacağım. . Bu kâğıt fabri
kalarında işlerine son verilen 20 küsur insanın 
yerine alınmış olan 900 işçiden, .-acaba yüzde 
iki (miktarında kendi düşünce ve noktayı nazar
larına ayikırı düşüncede olan insan gösterebilir
lerimi? Şurasını arz etmeme müsaade ıbuyurun-, 
fabrikanın tevsiinde, iş yerinde yeni alınmış 
olan işçilerin elenmesi; burada partili arkadaş
ları tenzih ederim; 'hiçbir partiliyi itham etmi
yorum, üst kademeden de partizanlık yapıldığı 
iddiasında değilim, ama üst kademeleri müşkül 
duruma düşüren işte böyle alt kademede kendi 
kendine partizanlık yapan zümredir. Fethi Çe-
likbaş eski umum müdürün ve onunla beraber 
cezalandırılmış olan ve dâvası Temyizde bulu
nan iki buçuk seneye mahkûm edilmiş olan ar-
daşlarm işlerine'alınmadığını ve işte o zaman 
partizanlık yapıldığını, söylüyorlar. Ben aksini 
iddia etmiyorum ve Enver Atafırat ile kendi
lerinin misal gösterdikleri zatın işine tekrar ia
desi hususunu da istemiş değilim. 

Eskiden, kendilerinin de ifade ettikleri gibi, 
şayet bu kabil partizanlık suretiyle muhtar mü
esseseler üzerinde istenmiyen hususlar cereyan 
etmiş ve ediyor idi ise; çok muhterem arkadaş
larım, (bu inikıltap niçin yapıldı.? 

27 Mayıs ihtilâlinin gayesi; esikiden yapıl
mış ol'an kötü gidişat ve kötü tasarrufların iza
lesi ve şimdi el ele, kol kola vererek, kardeş 
kardeş hiçbir partizanlık gözetmen Devletin 
bütün müesseselerinde bütün. vatandaşların 
aynı hakkı iktisaıbetmeleri için değil miydi ? 
Dünü tenkidediyorsak 'bugün aynı şeye teveıs- .-
sü> edenleri Mu'hterem. IBakan Beyefendi niçin 
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müdafaa ederler? Demin de arz, ettim. Bir (Ba
kan 'bir muhtar müesseseye kendi salâlh'iyeti 
itibariyle 'belki emir vermek yetkisinde değil
dir. O onun prensibi 'öyle hareket ediyor başka, 
ama 'gönül öyle arzu ediyor ki, bir (Balkan bir 
müesseseden usulsüz olarak keyfî yahut yan-# 

]ış bir tasarrufla işine son verilen bir insan 
mahkemeye 'gidip haksız olarak işine son ve
rildiğine dair eline mahkeme ilâmı aldıktan 
sonra Vekil o şahsın hakkını arasın. Vekâlet 
bunu yaparsa başımızın üstünde yeri var. Ama 
umum müdür, müdür muhtar müessesenin ba
şındadır, ben onun tasarruflarına karışmam 
der öbür taraftan da umum müdür gayrika-
nuni ve keyfî tasarruflarda bulunur, birta
kım insanların istikbali ile oynar ve Vekil 
Bey de buna seyirci kalınsa, 'biz bunu- icra
nın muhtar müesseselere müdahale etmemesi
ni , kendi 'görüşüne uyarak doğru kabul 
edemeyiz. Bilâkis bu gibi ahvalde Vekil mü
dahale etmek mecburiyetindedir. (Kendileri 
dediler, işlerine iade edilmemiş olan $EKA 
camiasındakl üç personel için bir umum mü
dürden vazifeye almaları yolunda rica etmiş
ler. Şayanı şükrandır, huzurunuzda kendileri
ne teşekkür ederim. Bizim de istediğimiz za
ten budur. Mutlaka ıSEKA camiasına alınsın 
diye ısrar da etmiyoruz, ama, keyfî ve haksız 
bir tasarrufla işlerine son verilmiş adamlar 
varsa ki, var olduğu Kocael.i'nde iddia edil
mektedir. Eğer umum müdürün prestiji veya 
muhtar müessesenin birtakım şahsi kaprisle
ri yüzünden tekrar oraya ithali uygun gö
rülmese da'hi başka bir müessesede bu adam
lara iş verilmesi yolunda gayret sarf edil
melidir. 

Bendeniz SEKA Genel Müdürü ile yaptı
ğım iki defaki konuşmada bu ihususları ke
mali nezaketle kendilerine arz ve izah ettim. 
Dedim ki, bir insan hata yapabilir, niteltim 
Vekil Bey de bunu söylediler, ben de hata ya
pabilirim, Vekil Bey de hata yapahiliriz. Bu
nu kabul etsinler. O da her sözünde her 
kelâmında yerden g'öğê  kadar haklı değildir. 
Fakat ihata yapmış olan bir insanı cemiyete 
küstürmek cemiyete zararlı hir hale getir
mekte ısrar etmek hu 'memlekete hizmet et
mek demek değildir. Bir insan hata yapar, 
o insana yaptığı hatadan sonra, tekrar haya-
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tını tanzim etmesi, yeniden Devlete yararlı 
ve fayclalı 'hale gelmesi yolunda mutlaka bir 
şans tanımak ieabeder. Aksi halde bütün 
hatayı yapanları cemiyet silkip atıyor, de
mektir ki, bu, her gün cemiyetin aleyhine 
büyüyen bir zümre teşkil eder ve nihayet 'Ce
miyetin hasına muazzam dertler getirebilir. 
İşte bizim iddiamız 'gerek Umum 'Müdürün 
gerekse Bakanlığın yapacağı şey dışarda kal
mış bu insanların 'birtakım iş yerlerine yer
leştirilmek suretiyle hayatlarının sefil, ço
cuklarının perişan olmasına mâni olunması 
yolunda .gayret sarf etmeleridir. 

Bir isim bahşettiler, Enver Çelebi- Bey. 
Enver Çelebi Bey, dedikleri zat mahkemede 
kendisine- • isnadedilen suç Af Kanununun şü
mulüne girdiği hakle kabul etmemiş, sonuna 
kadar mahkemeyi devam ettirmiş ve mahke
me kararı ile beraet etmiş bir insandır. Fakat 
Umum Müdür onu tekrar eski vazifesine al
madığı gibi her hangi bir yere yerleştiril
mesi yolunda en küçük bir tavassutta bulun
mamıştır. Gittim şahsen Umum Müdürle ko
nuştum. 'Kendisini çok severim, çok muhterem 
zattır. Efendim (gönlüm parçalanıyor .ama ne 
var ki, iSBKA camiasının prestiji var, ben bu 
adamı işe alamam, dedi. Beyefendi dedim; bu
nu itham etmişsiniz. Mahkemeye vermişsiniz. 
Mahkeme o kimsede ,bir suç unsuru /göreme
miş, kendisini iberaet ettirmiş. Normal olarak 
artık bu insanın sürünmesine müsaade etme
meniz lâzım. Bir insan olarak büyüklük ve ali
cenaplık gösterin, işe alın. Eğer işe alındık
tan sonra en küçük bir ihmalini ve fabrika
ya zararlı bir faaliyetini ıgörürseniz derhal 
işine son verin; o zaman biz de sizinle be
raber oluruz, bütün Kocaeli de sizinle beraber 
olur ve sizi destekleriz. Ama maalesef -arka
daşlarım, kemali halisane ve safiyetle söylü
yorum; Umum Müdür benim bu beyanıma 
rağmen, Hâldan Bey dedi, «bunlar mahkeme-
de beraet etmiş olsalar dahi bizim vicdanı
mızda mahkûm edilmişlerdir. Binaenaleyh ıben 
hunhara vazife veremem»' dedi. İstirham ede
rim, bu beyana ve arzuya karşı Umum Mü
dürün cevabı bu mu olmalı idi? 

Tekrar ediyorum, muhterem arkadaşlarım; 
partizanca hareketi ne idareye teşmil ettim 
ne de 'Vekâlete karşı sarıf ettim. Partizanca 
idare ve partizanca tasarruftan kasdım :ge-
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rek Bakanlığın ve belki Umum Müdürlüğün 
dahi haberi olmadan bu işe salahiyetli ve 
bu işlerle uğraşan küçük zümrelerin hare
ketidir. Bunların bu yanlış hareketleri -el
bette evvelâ müesseseyi, sonra da müessese
nin mensuboilduğu Bakanlığı ilzam eder. 
Bakanlık bu yolda hassasiyet göstermeli ve 
dediğim 'gibi meselâ aldığı 900 işçiden kaç 
tanesinin her hangi bir partiye' mütemayil 
düşüncede olduğunu tahkik etmelidirler. 
(Ortadan olur mu? İtham ediyorsun sesleri) 
istirham ediyorum. Ben kimseyi itham et
miyorum. Yalnız konuşuyorum. Lütfen dik
katle dinleyiniz. Ben daha evvel partizanlık 
yaptığımı söylemedim; parti ile ancak se
çimlerden bu yana alâkadar olduğumu arz 
etmiştim. Bu hüsnüniyetimden dolayı ve Ko-
caeli'ne kendi çapımda ve kendi görüşüme 
göre bir hizmet ifa etmek için bu sorularımı 
getirmişim dır. 

»Sonra, bu dış memleketlere seyahat mese
lesine gelince; fabrikada ilgili branşlarda 
çalışanlar fabrikanın tekâmülü için elbet
te dış memleketlere gönderilirler. Fakat, 
meselâ; «A» şahsı üstüste iki üç defa gönderil-
mez. -Bir insan nihayet bir defa veya iki de
fa (gider, ama aynı branşta üçüncü defa git
mesi insanda, işitenlerde, elbette şüphe 
uyandırır ve calibidikkattir. Bu hususları 
arz etmek istedim. iSonra, bu işlerine son 
verilen şahısların münhasıran siyasi sebep
lerle işlerine son verildiğini iddia ederken, 
Umum Müdürlüğün iş Kanununun 16 ncı 
maddefiine dayanarak, bu arkadaşlara 3 gün 
vazifeye 'gelmediği cihetle işlerine son ver
diğini ve bu üç gün vazifeye gelmemenin 
onların kendilerinin ihtiyarı olmadan üç 
gün işe gelmekten menedildiklerini bildiğim, 
duyduğum ve tahkik ettiğim içindir'ki, ifade 
ettim. Gönül, bu memlekette hiçbir kimse
nin mûhtacolmaısmı ve işsiz kalmasını arzu 
etmez. Gönlümüz, hu memlekette bütün işsiz
lerin açıkta kalmalarına mâni olunmasını 
ve kendilerine iş bulunmasını arzu eder. Tek
rar, tekrar .Sayın Fethi Çelikbaş'ın dikkati
ne arz ediyorum, hiçbir parti farkı (gözetil
meden, bu memleketteki bütün fertlerin iş 
branşlarında ele ele çalışmasını; işsiz olan
ların el birliği ile, yine parti farkı gözetil
meden iş yerlerine yerleştirilmesini, bu 
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ineniİeketin bugünü için de, yarını için de 
failihayır addediyor ve ancak memleketin 
bu suretle kalkınacağını kabul ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
NEGİP MÎRIBELAMO&LU (İzmir) — Alı

nan 900 kişi hangi partidenmiş; isterseniz so
ralım ^ 

HÂLDAN . KJSAYOL ('Devamla) —Hiçbir 
parti değil; el birliği ile yapalım. 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim arkadaşlar. 

8ayın Bakan, buyurun. 
ISANAYİ BAKANI FETEtt ÇELİHBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, ıSayın 
Kısayol arkadaşımızın bir hakikâti burada 
tesbit etmiş olmasına teşekkür ederim. Ne 
idarede, ne de Vekâlette bir partizanlık var
dır, demedim, dediler. Partizanlık alt kade
melerde, alt zümrelerdedir, dediler. Şimdi 
buna da cevap arz edeceğim, partizanlığın 
orada da olmadığı tescil edilmiş olacak... Bu
na meydan vermemek için, Hükümete ve 
idarede partizanlığı kökünden karıyıp at
mak imkânına daha kolay sahibolabilmek 
ve bu çeşit tenkidleri yapılmakta d«vam 
edilir düşüncesi ile, mevzuatın ' bir madde
sinden faydalanmak suretiyle 1962 Şubat 
ayından itibaren, bir Kararname ç.ıkar.mışız-
dır. Bu 'Kararname .gereğince, resmî sektöre 
dâhil olan bütün iş yerleri, belediyeler, ikti
sadi 'Devlet 'Teşekküulleri, Umumi Muvazene, 
katma bütçe, -mütedavil sermaye ve saire 
işçilerini Tş ve işçi Bulma Kurumundaki ta-
leb edeceklerdir. Partizanlık bunun neresin
de arkadaşlarım? Bakınız, orası da bertaraf 
edilmiş. Hükümette partizanlık olmadığını 
teslim ettiler, idarede partizanlık olmadığı
nı teslim ettiler. İşletmelerin alt kademele
rinde partizanlık var dediler ve onu da, ön-
liyen bir Kararname çıkmış işte. ıÇalışma 
Bakanı arkadaşım hassasiyetle takiıbeder. 
Her hangi bir yerde, bu Kararname hilâfına 
bir işçi alınmış ise, o teşekkülün bağlı bu
lunduğu Bakanlığa yazı yazar, o Bakanlık 
müfettiş göndermek suretiyle teftiş ettirir 
ve neticeyi' 'bildirir. Böyle bir mekanizma 
içerisinde, alt kademelerin ne şekilde par- ' 
tızanlık yapabileceğini öğrenmek hakikaten 
istifadeli olur. 

12 . 6 . 1963 O : 1 
Şimdi 900 işçi alınmış, hanlgi partiden ol

duğu bir öğrenilirse! Muhterem arkadaşla
rım, biz işçi vatandaşlarımızın hangi partiler
den olduklarının öğrenilmesine, idarecilerin si
yaset adamlarının öğrenmesine taraftar de
ğiliz. Esasen bir vatandaş, hangi partidendir 
diye bir suale muhatabolmâk durumunda 
değildir. Bazan bize, buna benzer sual geli
yor. idare mercilerinde hangi partiden kim
ler vardır Memurlara sordum, bunu nere
den (bulursunuz, dedim1? Şimdi İdare Meclisi 
de kalmadı ya, onun da yazılı bir suale ce
vabı verildi. Bir İdare Meclisi üyesinin 
hangi "partiden olduğunu nereden tanırsınız, 
dedim? Çünkü, merakımı, muciboldu. Efen
dim, adaylığını koymuşsa veya vaktiyle mê  
buslük yapmışsa işte o partiden olduğunu 
biliriz, dediler. Dediler, çünkü, elimizde han-
ıgi vatandaşın hangi partiden olduğunu sor
maya, bir vazifeye 'girerken, yetki veren bir 
mevzuat yoktur. Bu itibarla, eski alışkanlık 
neticesi: mütemadiyen devam eden bir çalışma 
tarzı olsun istenir ki, bu hatalıdır. Bırakalım 
vatandaşları, kendi .siyasi düşünceleri, kendi 
siyasi mensubiyetleri ne olursa olsun, bunu sor-
mıyalım, kendisi rozet takıneaya kadar fark 
etmiyelim. Ama, vatandaş olarak, bir partili 
olmaktan çok daha muhterem olan vatandaşlık 
vasfı" ile kendisine muamele edelim. Şayanı ar
zu olan bu. Hükümetin tutumu bu istikamette
dir. Alt kademelerde, işçi alınması sırasında 
partizanlığa meydan vermelerine imkân yoktur. 
Eğer, arkadaşımızın bir şikâyeti varsa, Çalışma 
Bakanlığı bunu derhal tahkik ettirir. 

Bu itibarla 900 kişiden kimin hanlgi parti
den olduğunu sormaya.vazifemiz, yetkimiz yok
tur ve doğru da hulmuyo.rum arkadaşlarım. Ya
ni vatandaşlara o kanaat gelmeli ki, yalnız Hü
kümetin gayretleriyle olmuyor. Bilhassa muha
lefet partisinde bulunan milletvekili arkadaşla
rımızın bu hususta yardımları bulunmalıdır kî, 
kimin hangi partiden olduğunu kimse sormasın 
ve sorulmuyor denilsin. Bu kanaat kökleşti ği 
andan itibaren her şey kolaylıkla hal yoluna 
girmiş olacaktır. 

Bir sualime cevap vermediler. Yabancı mem
leketlere gidenlerden Bakanın veya Umum Mü
dürün yakını dedikleri şahıs kimse, onu öğre
neyim dedim. Beyan etmediler. Şu halde böyle 
bir şey yoktur. Yokmuş. 
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Enver Çelebi mevzuu : 
Tutumumuza bakın arkadaşlar : Enver Çe

lebi arkadaşımız hakikaten beraet etmiş. Demin 
arz ettiğim gibi, ıSBKA ve Ereğli Kömür İş
letmeleri seçimlere 'doğrudan doğruya mües
sirdir, arkadaşlar. Oralarda çalışanların, kul
landığı reylere 'göre o seçim 'bölgelerinin se
çim neticeleri bellidir. Eskiden buna göre ha
reket edildiğinden dolayı buraları birer ikti
sadi işletmeden ziyade, bir siyasi teşkilâtlan
ma yeri idi. (Bunu reddetmeye imkân yoktur. 
Bunu o civarda olanlar, herkes bilir. Arkada
şımız, bir partiye girmemiş olmakla bunları 
bilmediğini iddia edemez. Bu o kadar zahiri
dir. Bu bakımdan, bâzı personelinin -geriye 
alınmasında, bu idarenin •mesuliyetini taşıyan 
bir Umum Müdür, «mahzur vardır, öylesine 
siyasi mücadeleler cereyan etmiştir ki, tek
rar avdet ettiğinde bugün kurmaya çalıştığı
mız huzur yıkılır» dense, bu .görüşe hürmet 
etmek lâzırngelir. Fakat bu arkadaşlarımızın. 

KADBÎ ERıOÜAN (Urfa) — Mahkeme ilâ
mı var... 

iSANAYl BAKANI FETHİ OEDİHBAŞ 
(Devamla) —• Bu mahkeme ilâmı, .o şahıs
ların vazifeye alınması için bir ilâm değil
dir. iSaym Kadri Eroğan, .mahkeme ilâmı de
yince hakikaten vatandaşlar mahkeme ilâmı 
nasıl yerine getirilmez diye bir kanaat sa
hibi olabiliyor. Bunların eski vazifelerine iade 

' edimlelerine dair bir mahkeme ilâmı değil
dir. O muayyen bir mevzuat içinde dikene 
konulmuş, .eğer mahkeme ilâmı yerine gelmiyor 
olsa, maddi tazminat dâvası açar. Ydk böyle 
bir şey. Yani, hukukî bakımdan tekemmül 
etmiş, muteber muamelelerdir. Niçin almı
yor? (Huzursuzluk olur diye almıyor. Artık, 
bunu almamasında ve - yetkisini kullanma-

F ısında onun hakkını tanımak lâzımgelir. Ama, 
başka bir Bakan arkadaşım ; eğer Bakan ola
rak Enver Çelebi arkadaşımızın, benim teş
kilâtımda bir vazifeye alınmasına dair siz 
bize yazı yazarsanız; rahmetli Cemal Babaç 
arkadaşımız kendisi tavassut etmişti, ama, 
Çelebi arkadaşımız bu hâdiseyi bilir; ben o za
man kendisine ıbir vazife veririm dedi, ve 
-ben-de bir tezkere yazdım. Bunu da yazdım, 
bakın arkadaşlar!.. Şu halde, Çelebi arkadaşı-
mşzm durumu da, böyle. 

İ2 .6 . İde3 O : İ 
Diğer bir kısımları mahkûm olmuş, ceza 

almış, ama bir kısmı da Af Kanunundan isti
fade etmiş. Dediğim (gibi, idari sebeplerle al
madığını söylüyor. 3 işçiye iş bulmak için müs
terih olsunlar ve işçilerle 'konuşsunlar; ben 
arkadaşlarımdan fazla -meşgul oldum, öraâa 
SEKA'nın da ortak olduğu bir yabancı ser
mayenin daha çok, daha büyük nkbette ye
ni olan bir şirket var; Mannesman Şirketi, 
Onlardan rica ettim! Bir tanesini almışlar, bir 
müddet çalışmış, beğenmemişler, çıkarmışlar. 
Lûtfi Tokoğlu arkadaşım geldi, İzmit'te tele
fonla hususi hir firmaya rica ettim, «bunların 
yapacağı vasıfta iş yok» dediler, almadılar. 
Nihayet dün, Şahap Bey arkadaşımızla 'geldi
ler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
rica ettim, «büyük bir meşguliyetimizdir, şu
nu alın, çok rica ediyorum, müşkül durumda
lar» dedim. Oraya gitmişler, beraberce düşün
müşler, »geldikleri zaman Ankara'ya veya Kı
rıkkale'de bir vazifeye yerleştirilecekler. 

(Şimdi arkadaşlar, memlekette sanki sadece 
, 27 Mayıstan sonrasında bu işler cereyan etmiş 

gibi meseleyi ortaya koymak bir; binlerce işçi 
çalıştıran bir müessesede üç ikisinin eski vazife
lerine alınmasının fevkalâde tenkidi mucip (bir 
olay olarak zikredilmesi, iki; bu ikisinin ne iş
letme ne idare, ne Hükümet, ne de Parlâmen
to çalışmaları bakımından tenkid konusu edile
bilecek işlerden oîması lâzımgelir. Arkadaşları
mızın buraya 'gelmeden önce, kendisi bize gel
seydi yine meşgul olurduk. Bunu vazife biliriz. 
Bu itibarla biz iktisadi Devlet 'Teşekküllerimi
zin başında feragatle vazife ıgören idareci arka
daşlarımızı, bugünkü mevzuatımızın imkânları 
içinde rica ile tutmaktayız, arkadaşlar... Geçen
lerde gazeteler yazdı 'gördünüz, Azot Sanayiin
de çalışan bir müdür 'gitmeye kalktı, rica ettik; 
«mevzuat tashih edilecek, durum düzelecek» de
dik 'gözleri yaşararak kaldı. Biz arkadaşlarımızı, 
böyle bir. çalışma şevk ve heyecanına sokalım 
derken, beşerî olarak şu veya bu noktada hata 
işlemesi mümkün olan, bu idarecilerin bu hata
larından dolayı, bunu kat kat mübalağalandıra-
rak onların çalışma şevklerini kırmanın isabetli 
olacağına gerçekten sahibolamıyorum. 

Bu itibarla, arkadaşlarımdan rica edeceğim 
•kusurları ve hele kanunen takibi 'gerekli hare
ketleri varsa söylesinler, bize yardım etmiş olur-

I 1ar. Politikamız gayet açıktır. Bir kimse hakkın-

— 91 — 



M. Meclisi B : 94 
da ihbar olacak teftişe vereceğiz- ve -teftiş rapo
runda suçlu görülecek ve onu işte tutacağız. 
Hayır, böyle bir şey yapmayız. Bunları bildir-

' sinler; yenileri de varsa ifade etsinler, memnu
niyetle tahkik ve tetkik ettiririz. 

Demin Mirkelâmoğlu arkadaşımızı oturdu
ğum yerden dikkatle dinledim, 900 işçinin dahi 
han/gi partilerden olduğunu isterseniz sorunuz 
diye. kendileri de 'katıldı. Bakın O. H. P. sin
den. Şu halde Hükümet olarak tutumumuzda 
bir partizanlığın şeması yok, arkadaşlar. Arka
daşımız dahi taraftarlık ediyor, tahkik «dilsin, 
ortaya çıksın diye... 

ATIF ıŞOHOĞ-LU (Denizli) — Lehimizde 
olacağı için istiyoruz. 

SANAYİ BARANI FETHİ OEUÎKBAŞ 
(Devamla) — Bakın, lehimizde olacağı için isti
yoruz diyor arkadaşlarımız. 

Hükümet, idare bu esas içinde çalışırken, ar
kadaşımızın bilâhara tashih etmiş olmasına rağ
men alt kademelerde böyle bir şüpheye sahibol-
masma imkân verecek bir davranış içerisinde bu
lunmadığımızı tekrar ifade edeyim. 

Avrupa'ya giden bir kişinin mütaaikıp bir 
'geziye gitmesini önlemek eğer maslahat gerek
tiriyorsa doğru sayılmaz. Bizim için vazifenin 
iyi ifa edilmesi matluptur. Bu çeşit kayırmalar 
varsa, bu 'müzakerelerden ilham alarak, Umum 
Müdür arkadaşımla- konuşacağım; arkadaşları
mızın haklı bir .takım tenkidleri olabilir, ben işi 
bilmiyorum dikkat ve itina gösterin, diyeceğim. 
Ama yalnız 'kendisine değil, hattâ tamim yap
mak suretiyle, bütün teşekküllerimize, (bugüne 
kadar arkadaşımdan gayri her hangi bir taraf
tan bu çeşit bir tenkide muhatap olmadım) «ha
rice vazife ile göndereceğiniz arkadaşlarınızın 
işin maksadına uygun olarak yetiştirilmesinde 
titizlik göstermenizi haklı olarak sizden istemek
teyim» diye bir tamim de yapacağım arkadaş
lar.. Teşekkür ederim. 

(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hâldan Kısa-
yol. 

HÂLDAN KIS A YOL (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ bir hususu vazıhan arz 
etmek mecburiyetindeyim. Ben gergi Adalet Par-

1 tisi Milletvekiliyim. Fakat, Fethi Çelikbaş Beye
fendi de 'gavot iyi bilirler ki, ve Kocaeli'nin bölge 
müfettişi olan Necip Beyefendi de yakînen bilir-
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ler ki, bu Seka. camiasından işlerine son verilmiş 
olanların işlerine tekrar alınmaları yolunda sa
dece Adalet Partisi olarak biz gayret sarfetmiş 
değiliz. 

Kocaeli'nde iki büyük parti olarak, O. H. P. 
ve A. P. müştereken bu işlerine son verilmiş 
olan işçi ve memurların tekrar işlerine alınması, 
veya aynı işletmede •olmasa dahi, başka bir işlet
meden yeniden kendilerine iş verilmesi yolunda 
seçim yapıldığı ıgiinden bugüne kadar mütema
diyen şahıslarımız ve arkadaşlarımız tarafından 
Sanayi Bakanlığı rahatsız edilmektedir. 

OBu mesele ilk defa buraya 'gelmiyor. Fethi 
Bey, Kocaeli-ne 'geldiği zaman Halkevinde yap
tığı toplantıda da bizzat muttali olmuşlardır. 
Daha evvel de kendilerine bu hususlar aksetti
rilmişti. Yani, demek istiyorum iki, biz bunu bir 
parti olarak ele almış değiliz, fakat bir bölge
nin bütün partileri olarak -ve şu Parlâmentoda 

^ mümessil bulunduran €. H. P . si ve A. P. si 
Kocaeli Milletvekilleri olarak buraya 'geldiğimiz 
günden beri müştereken ve, musırren ele almış
tık. Ama, seçimlerden bugüne kadar bir netice 
istihsal edilemedi. Fethi Beyefendiye bu mesele
yi defaatle arz ettik. Diğer arkadaşlarımız da 
söylediler. Fakat, işte bugün şu son konuşmasın
dan öğrendik ki, kendileri eksik olmasınlar, duy
makla memnun oldum ve bölgem adına teşekkür 
ederim, bir takım umum müdürlükler nezdinde 
bu arkadaşlara iş bulmak yolunda tavassutta 
bulunmuş. Biz ibunü şükranla karşılarız. 

(Sonra, bu Saka fabrikalarının yeniden tev
sii dolayısiyle dışarıdan alınmış olan işçi ve 
memurların, demin kendi 'kanaatjmle partizan
ca alınmış olduğunu iddia edeıiken, şuna is'ti-
nadederek ifade etmiştim. iSeka'nın yeniden 
işletmeye açılan fabrikasına temin edilen bu 
personelin tefriki, münhasıran Kocaeli'nde C. 
H. Partisine çolc yakından bağlılığı aldu'ğu bi
linen biı' şahsa .tevdi edilmiş olmasındandır. 
Yoksa, her hangi b'ir kıstasa 'göre söylemiyo
rum. C. II. P. nin »eiçlm propagandalarına iş
tirak etmiş ve m'eydanlaırla nutuk çefemış bir 
şahsa, bu işçileri tefrik etroelk vazifesi veril
miştir. Hal böyle olunca, bağışlayın, «elbette 
şüphe etmek hakkımızdır. Bu şüphe yalnız 
'bendenizde değil, bütün İzmit vilâyetinde vâ-
:kıdnr. 
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İşçinin, iş ve İşçi (Bulma Kurumundan tef

riki meselesine ıgıelince 'Muhterem Vekil Beye 
iki kelime ile arzı cevap-edeyim. İş ve-İşçi Bul
ma Kurumundan iş bulmak için sıraya giren 
zevat, .girdiği sıra ile işe -tâyin edilmemekte. 
farzımuhal »sıra birincide iken, 300 ncü olarak 
iş isteğinde bulunmuş olan adamın ıb'ir kartvi
zitle 1 nciye telkaddüm etmek üzere fabrikaya 
alınmış olması 'bir vakıadır. Biz, ıbuna istina
den söylemiştik. Yoksa Vekil partizanlık ya
pıyor -demedik. (Bunu tekrar ediyorum, Ada
let Partisi olarak ele almış değiliz. İldi Parti 
müştereken bununla ıneşjgul olmuştuk ve halen 
de olmaktayız. En son, fabrika umum •mü
dürlüğüne yaptığımız ziyarette de bütün'Ko
caeli .milletvekilleri, Nihat Erim Bey ve Şahap 
Biiıgisu o'imaJk üzere Adalet Partisine mensup 
arkadaşlarımızla 'birilikte 'gidip konuşmuştuk. 
Yani, bununla da demek istiyorum ki; Koica-
eli 'bölgesinde parti farkı gözetilmeden yapıl
mış olan haksız1 tasarruf lan u izalesi yolunda 
(müşterek gayret ,sarf -ötmökteyiz. Yani, Vekil 
Beyefendinin de 'bir işi 'başka türlü anlama
ması lâzımdır. Mâruzâtım bu 'kadardır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Muş Milletvekili Sami Ö&türk'ün, kış
ların uzun ve sert. geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

BAŞKAN — ıSaym öztürk 'buradalar. Baş-
baikan yok. Onun namına suali cevaplandırma
ya mezun Vekil, yok. 'Gelecek Birlerime kal-
imıştır, 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuyla ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

BAŞKAN — Sayın özarda yok. İkinci defa 
bulunmadıkları için sorusu düşmüştür. 

16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, t çişi eri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

'BAŞKAN — ISayın Kazaya, yok. Bir defa
ya/mahsus olmak üzere gelecek Birleşime kal
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın M. Şükrü Koç vazifeli
dir. Bu bakımdan geçiyoruz: 

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

BAŞKAN — Sayın M. Şükrü Koç vazifeli
dir. Bunu da geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın özarda yoklar. İkinci 
defa bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

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

(BAŞKAN — ISoru sahibi burada. Başbakan 
yok.- Başbakan yerine cevap verecek ©akan, 
yok. Gelecek Birleşime (kaimıştır'. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi'yok. İkinci defa 
.bulunmadıkları için sorusu düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi vazifelidir. Geçiyo
ruz. 

23 — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair îmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

'BAŞKAN — Soru 'sahibi, burada, îmar ve 
İskân 'Bakanı, burada. Soruyu okutuyorum. 

•K*' 32 . 3 . 1963 

MBületf Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun iSayın îmar- ve îskân 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masının tem'inini ısaygıyla arz ederini. 

İstanbul Millet vekil i 
Muhiddin Güven 

1. — Ankara Varlık mahallesindeki -Hazi
neye intikal etmiş evlere, Ankara ueylâbına 
uğramış ve istimlâkten açıkta, kalmış aileler 
yeı4eştiriilmi«ş 'bulunuyordu ? 

a)1 !Bu -şekilde yerleştirilen. . seylâptan ve 
istimlâkten olmak üzere kaç aile vardır? 

b) Bu ailelerin kiracılık ve ev .sahipliği 
durum1!arı nedir? -

e) Oturdukları veya iskân edildikleri 'bu 
evlerde kira vermekte inidirler? Kime vermek-
telirler? 

d) 'Halihazır durumları nedir? 
•e)1 (Bakanlık ibu 'durum- karşısı nd»a ne. gibi 

' 'bir tedbir ''içindedir ? 

'BALKAN — Buyurun kSaym Bakan. 
ÎMAR VE İlSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM GÖK AY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, Sayın arkadaşlarım; Muhterem 'Muhiddin 
Güven arkadaşımızın önergesinde, Varlık ma
halle sindeki eklere yerleştirilen ailelerin ade
dine ve bunların, durumlarına d'air Bakanlığı
mızın cevabını arz ediyorum: 

Varlık mahallesinde 1955 - 1956 yıllarında 
iskân tahsisatı ile ve ıgiöçmenlere verilmek mak-
sadiyle inşa edilen 33̂ 5 ev, Başbakanlığın emri 
ile göçmenlere verilmiyerek Hazineye intikal 
ettirilmiş ve Ankara seylâbmdan zarar gören-
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lerle, oturdukları evleri istimlâk edilerek açık
ta kalan ailelere Maliye Bakanlığınca kiraya 
verilmiştir. 

Bu şekilde yerleştirilen 537 aileden : 
37 adedi sel felâketinden, 

357 adedi istimlâk sebebiyle açıkta kalan
lardan 

4 adedi yangın sebebiyle, 
56 adedi göçmenlerden,. 
40 adedi Millî Savunma mensubu, 
13 adedi Maliye Bakanlığı mensubu, 
31, adedi şahsi kiracıdır. 

1960 yılında 476 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile bu evlerin mezkûr göçmenlere verilme
si cihetine gidilmiş ve vilâyet tarafından ya
pılan bir tesbit neticesinde bu evlerden 150 
adedi, 150 göçmen adına temlik ve tescil edil
miştir. Hazinenin elinde bulunan 185 ev için de 
göçmenler Danıştay a dâva açmış bulunmakta
dırlar. 

Bu duruma göre, göçmenlere tapusu verilen 
150 evden 12 sinde göçmenler kendileri, 14 ün
de 15 yabancı aile, ev sahibi göçmenlerle bir
likte, 124 evde ise 197 alile kiracı olarak otur
maktadır. Ya^ni, bir evde iki üç aile sıkışmış 
vaziyettedir. 

Bunun haricinde kalan 299 aileden 40 ı Milli 
Savunma Bakanlığına tahsis olunan 40 evde, 
13 aile Maliye Bakanlığı memurlarına ayrılan 
13 evde ikamet etmektedir. Mütebaki 246 aile, 
132 evde Maliyenin kiracısı olarak oturmakta
dır ve bunlardan ekserisi kiralarını ödememek
te olup Millî Emlâk Müdürlüğünce tahliye 
yoluna gidilmektedir. 

Varlık mahallesinin bu durumu geçen sene 
yapılan tesbit çalışmaları ile belli olmuştur. Bu
günkü durum değişmiş olmakla beraber tekrar 
tesbit için. ayrıca uzun bir çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 

Adlî mercilerin kararı ile tahliyeye tabi tu
tulan vatandaşları yerleştirebilmek mevzuu bizi 
bir hayli zorlukla uğraştırmaktadır. Bu iş için 
de bütçeye ayrı bir ödenek konımamiıştır. Yal
nız, mahkemelerde göçmenlerin dâvaları kapan
maları ve tahliye kararı almaları karşısında, ini 
vatandaşların telsizler semtinde Emlâk ve Kre
di Bankası tarafından yapılmış olan evlere yer
leştirilmeleri hususunda, kendileriyle yaptığı
mız temas müspet netice vermiştir. Bunların 
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2 500 lira ödemek.ve uzun zaman borçlanmak 
suretiyle bu evlere yerleştirilmeleri imkânları
nı aramaktayız. 

Keyfiyeti bu suretle hürmetlerimle arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
MUHİTTİN GÜVEN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, kıymetli Baka
nın verdikleri izahata müteşekkirim. Bu soru
yu sormaktaki kastım şudur. Bir mesele halle
dilirken başka meselelerin yaratılmaması cihe
tine gidilmelidir. Varlık mahallesi de bunun ör
neklerinden birini teşkil etmekte olduğundan, 
tipik bir misal olarak önünüze getirdim. 

Ben, Birinci Koalisyon Hükümetinin İmar 
ve İskân Bakam iken bu mesle ile karşı karşı
ya kaldım. Seylâpta felâkete uğramış aileler 
ve istimlâkten dolayı açıkta kalmış aileler Dev
let eliyle buralardaki meskenlere yerleştirilmiş-
ler. Bilâhara, göçmenlere tahsisi düşünülen bu 
evlerin hak sahiplerine tevdiinde tahliyeleri 
düşünülmüş. Gayet tabiîdir ki, tahliyesi düşü
nülen bu ailenin açıkta kalmamasını düşünmek, 
Devletin, en tabiî vazifesidir. Bunu bu şekilde 

i . — Bursa Milletvekili Edip Rü§tü Akyü-
rek'in, Dinamit ve trol ile balık avlamayı sü
ratle önliyecek tedbirler alınması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (7/295) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

15 . 4.1963 

Buma Milletvekili 
Edip 'Rüştü Akyürek 
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ele almış olan Bakanlığımızın, bugün aynı yol
da kıymetlendirmeye gitmeleri, beni ıziyadesiy-
le mütahassis etmiştir. Esasen, bu hususun tes-
biıti için bu soruyu huzuruna getirdim. 

Demek ki, bir tahliye yapılırken, diğer ta
raftan bir gecekondu meselesini halletmeyi en 
büyük vazife olarak üzerine alan Hükümet, 
açıkta kalan aileleri bir başka şekilde gayri-
kanuni yolla gecekondu inşasına zorlamak de
ğil, onu oradan tahliye ederken bir yerde is
kân etmeyi esas olarak kabul etmesi icabeder. 
Bu yolda bir değerlendirmenin yapılması zaru
ridir. Zamanımızda tesbit edilen prensipler dâ
hilinde tahakkuku çaresini araştırmayı ön plâ
na aldıkları için kendilerine müteşekkirim. 
-Söyliyecek başka bir husus yoktur, efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
iMuhterem arkadaşlar, vakit geçtiğinden ve 

ekseriyet de kalmadığından, 13 Haziran Perşem
be günü saat 14 te toplanılmak üzere, Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati 18,10 

/Soru: Dinamitle ve trolculukla balık avlan
ma işi denizlerdeki millî servetimizi her .gün 
biraz daha inkıraza, sürüklemektedir. Buna mâ
ni olmak için işin üzerinde ciddiyetle durmak 
lâzımdır. Bu usullerle avlanmayı itiyat edinen
lerin cüretlerini gündüzleri bile yapmaya var
dırdıklarını bize meslekî teşekküllerden yapılan 
müracaatlardan, basındaki yavandan anlamak
tayız. 'Takibatın ve cezai müeyyidelerin kifayet
sizliği anlaşılmaktadır. Bunları süratle önliye-
yecek tedbirlere dair Ticaret Bakanlığının dü
şünceleri nelerdir? 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. ' 

Ticaret Bakanlığı 11.6.1963 
Su Ürünleri ve Avcılığı 

îşleri Müdürlüğü 
özel sayı :'12/553 

Konu: Milletvekili Edip 
Rüştü, Akyürek'in yazılı 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 13 . 5 . 1963 tarih ve Kanunlar Md. 

7/295 - 5336/31310 sayılı yazınız. 
Dinamit ve trol ile balık avlamayı. süratle 

önliyecek tedbirler alınması hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Bursa Milletvekili Edip Rüştü 
Akyürek tarafından verilen yazılı soru önerge
sine cevabım ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve 
rica ederim. 

Muhlis Ete 
Ticaret Bakanı 

Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyifrek'in yazılı 
soru önergesine cevap 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29 ncu mad
desiyle Boğazlarda, Marmara denizinde ve diğer 
denizlerimizin sahillerden 3 mil açığa kadar kı
sımlarında yapılması kesin olarak yasaklanmış 
bulunan trol yani sürütme usuliyle balık ve sün
ger avcılığına ve 721 sayılı Kanunla vaz'edilmiş 
bulunan dinamit, ve benzeri patlayıcı maddeler
le balık avlanmasına ait yasakların mevzuatın 
maksadına uygun şekilde tatbik edilmesine çalı-
şılmaktadı r. 

Bilindiği gibi hâlen bu yasakların tatbikatı 
genel zabıta teşkilâtına tevdi edilmiş bulunmak
tadır. 

Bakanlığımız, bir taraftan bu teşkilâtın bağlı 
bulunduğu İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı ve mahallî makamlar nezdinde gerekli teşeb
büslerde bulunmak suretiyle bu yasaklara ait 
tatbikatın iyi yürütülmesine çalışırken, diğer 
taraftan, su ürünlerine ait meselelerin bir kül 
halinde halline matuf olarak hazırlamakta oldu
ğumuz kanun tasarılarının çeşitli hükümleri me-
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yanında söz konusu zararlı avcılıkları yapanlar 
hakkındaki müeyyidelerin kuvvetlendirilmesini, 
Bakanlığımıza bağlı ve genel zabıta ile de iş bir
liği yapacak bir su ürünleri muhafaza ve mura
kabe 'teşkilâtı kurulmasını derpiş etmiş bulun
maktadır. 

• 2. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Bulk Terminal tesislerinin kurulması koylusunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (7/297) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederini. 

İzmir Milletvekili 
Arif Ertunga 

Geçen yıl Meclis kürsüsünde bu mevzudaki 
bir sözlü sorumuz vesilesiyle ithal' edilen soya 
yağlarının varille nakli yerine dökme getirtil-
meşinin memlekete sağlıyacağı büyük kazançlar 
tebarüz ettirilmiş bizde de yağ depolanmasını 
temin edecek (Bulk Terminal) tesislerinin ku
rulması hususu Bakanlığınızca da. teşvıka lâyık 
görülmüştü. 

Fakat bu yılki ithalâtın şimdilik 40 bin tonu
nun yine varille getirilmekte olduğunu öğren
miş bulunuyoruz. Bu şekilde nakliyat yerine 
dökme getirilecek soya yağlarının sadece nak
liye bedelinden en az bir yılda yapılacak tasar
rufla memleketimiz ihtiyacı olan (Bulk Termi
nal) tesislerinin kuruluş masraflarının karşıla
nacağı hesabedil inektedir. 

Zeytinyağı ihracında da kullanılacak bu yağ 
depolarının kurulması bu kadar kârlı olan bir 
işte hâlâ daha soya yağlarının varille getirilme
sinin sebebi nedir? 

Bulk Terminal tesislerinin kurulması konu
sunda Hükümetin açık görüşü nasıldır? Dev
letçe veya özel sektörce bu mevzuda bir istek 
ve çalışına var mıdır? Böyle bir tesisi Devlet 
kuramıyacaksa özel sektöre bu konuda lâzım ge
len kolaylıklar gösterilmekte midir? Ve niha-
yet memleket için bugünkü zararlı tutumun de
vamına ne zamana kadar göz yumulacaktır? 
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T, C. 

Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi No. IV. 6/6180 

Konu : izmir-Milletvekili 
Arif Ertunıga'nın, 
Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 5 . 1963 günlü ve •• 7/297 - 5338-/ 

31314 sayılı yazınız. 
Bülk Terminal tesisleri kurulması hususun

da izmir Milletvekili Arif Brtunga'nm, yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

PL. 480 sayılı Amerikan Kanununa göre Et 
Ve Balık Kurumunca adı geçen memleketten it
hal edilmete olan likit nelbatî yağların 'dökuıe 
©larâk ithalini mümkün kılmak üzere, bu yılki-
mubayaa programında bu cihete yer verilmiştir. 

Ancak, memleketimizde halen tamamen ken
di işletmeleri ile ilgili olarak Ünilever Firma
sının 6 000 ton ve Turyağ Firmasının da 2 000 
ton olmak üzere ceman 8 000 tonluk dökme yağ 
depolama tesisi vardır,, Amerika'îdan yıllık 
ithali mukarrer yağ miktarı ortalama 75'000 
ton olduğuna göre, dökme yağ depolama imkâ-. 
nı ithalâtın 1/10 una cevap verebilecek duruaı-
dadır. Bu bakımdan, ilk parti mubayaa edilen 
39 500 ton pamuk ve soya yağının bizzarure va-. 
rilli olarak ithali cihetine gidilmiştir. 

Bununla 'beraber, yağ ithali ve depolanma
sını sağlamak üzere yapılan çalışmalar sonuç
lanmıştır. Bu faaliyet neticesine göre : 

1. Bulk Terminal tesisleri inşaasma kadar, 
yakın tarihte ve muvakkat olarak dökme yağ 
ithal ediMrilmesi için, SHll Şirketinin istanbul 
Boğazındaki akaryakıt tesislerinin, her türlü 
sıhhi garantinin alınması kaydiyle, Ünilever 
Firması tarafından 'kiralanması hususunda adı 
geçen firma ile Et ve Baluk Kurumu arasındaki 
müşterek mesai neticelenmek üzeredir. Sonuç
lanınca gereğine tevessül olunacaktır. 

2. Memleketimizde Bulk Terminal tesisleri 
inşasiyle ilgili kurum çalışmaları neticelenmiş' 
ve izmit 'de bu işe uygun bir yer tbulunarajk, 'bir 
yandan bahis konusu arazinin satmalma ve ha
zırlama işlerinin ikmali, diğer yandan da 1963 
yılı yatırım programında yer almıyan bu iyin 
H r an evvel intacı için, 6/1328 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan Ka-
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rarm 3 ncü unaddesine istinaden lüzumlu mua
mele yapılmak üzere keyfiyet 18 . 5 . 1963 gün
lü ve 6/5456 sayılı yazımızla Maliye Bakanlı
ğına intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
' Muhlis Ete 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
• Uzun'un, Kırklareli iline 1963 yıUnda, cari mas
raflar dışındafjyaptiacak yatırımlara dair Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Ekrem Alican'ın yazıı cevâbı (7/308) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı hususun Başbakan tarafın

dan yazılı olarak ceyaplandırılmasma delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

17 . 2 . 1963 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

1963 yılında Kırklareli ilinde cari masraflar 
dışında yapılacak yatırımların her bakanlık ve 
Katma Bütçe ve daireler ayrı ayrı belirtilmesini 
arz ederim. -

T. C. 
Başbakanlık 12 . 6 .1963 

DPTM : 5090 - 16-63-2271 

Konu : Kırklareli Mil
letvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un önergesi Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Başbakanlık, Kanun ve Kararlar Tet

kik Dairesi 28 , 5 . 1963 gün ve 5541 sayılı yazı. 
(7/308) 

.1963 bütçe yılı içinde, Kırklareli ilinde yapıl
ması- gereken Devlet yatırımlarının neler olduğu
na dair Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun tarafından Başbakanlığa «yöneltilen yazılı 
soru önergesinin cevabı iki nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz olunur. 
» 

Ekrem Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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1963 yılı yatorımlarının illere göre tasnif edilen ve edilemiyen bölümleri hakkında açıklama 

Genel ve katma Döner 
ıbütıçeler Sermaye 

Toplam yatırımlar 
tilere göre tasnilf edilenler 
Tasnife girmiyenler 

3 018.9 
1 661.2 
1.357.7 

'287.4 
163.7 
1123.7 

'İktisadi 
Deıv. Teş. 

1 950.7 
1,278.6 

1672.1 

Mahallî 
İdareler 

501 

501 

Toplam 

5 758 
3 103.6 
2 654.5 

İller tasnifine girmiyen yatırım toplamı, programda mevcut makina, teçhizat ve taşıt muba
yaası, etüt ve proje masrafları veya bütün ulaştırma ve haberleşme şebekesine aidolan işler gibi 
merkezî harcamalarla çeşitli adı altında toplanmış bulunan küçük projeler, birçok mahal ve mev
kii içine alan jeolojik aramalar ve yer hanesinde «Muhtelif» adı altmda gösterilen kalemleri ihti
va etmelktedir. 

Çeşitli kalemler arasında ilgili bakanlıkça illere göre dağıtılacak aşağıdaki bölümler vardır: 

İl ve köy yolları için karayollarında özel idarelere transferler 113 000 000 
Çeşitli illerde karayolları yatırımları , 160 827 00O 
Köy içme suları için DSİ tarafından il özel idarelerine transferler 12 500 00O 
DSİ nin çeşitli illerde içme suyu yatırımları 54 000 000 

Sektör 

1963 programına göre Kırklareli ilinde yapılacak yatırımlar 

1 - Genel ve Ikatma 'bütçeler ve döner sermaye yatırımları 

Proje sahibi 

Tarım Meteoroloji İşi. Gen. Md. 
Devlet Su İşleri 
Topraksu Genel Müdür. 
Topraksu Genel Müdür. 
Topraksu Genel Müdür. 
Devlet Üretme ÇiMiıkl. 

Eğitim Meslekî ve Teknik öğret. 

Eğitim Beden Terbiyesi Gn. Md. 

Proje iadı 

Meteoroloji istasyonu 
Taşkın ve kurutma 
Çiftçi Eğitim (KJampı 
Örnek köy ' ' 
Çiftlik ,gölü 
Çiftlik binaları 
İlkokul yapımı 
Döner sermaye yatırımları 
Kapalı tribün" onarımı ve ihata 
duvarı 

1063 
Programı 

100 
1640 
1268 
100 
-30 

430 
404 

350 

Kırklareli 
Bin T.L. 

Ptfoje Bitiş-
tutarı tarihi 

— 1963 
— • — 

— — 
— - • • — 

— — 
430 1963 

— 1968 

\ 
—. — 
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1963 Programına göre Kırklareli ilinde yapılacak yatırımlar 

I I - İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları 
(Kırklareli 

Bin T.L. 
. • 1963 Proje Bitiş 

Sektör Proje sahibi Proje adı Programı tutarı tarihi 

Ener j i -
Elekt. Belediye (iller Banka.) Kırklareli Elektrik Tesisatı 174 £74 0.964 

belediye (filer Banka.) Vize Elektrik tesisatı 186 786 1966 
İller Bankası Lüleburgaz - (Ahmet Bey) di-

- , <zel Gr. havaî hat şebekesi 400 2 000 1964 
İçme 
suyu filer Bankası Lüleburgaz içme suyu tesisi 170 3 478 ,1963 

filer Bankası Ahmet Bey içme suyu tesisi 350 710 1964 

4. — Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un, 
l)ütün illerdeki vergi dairelerinde çalışan müdür 
ve memurların aded ve tahsillerine dair sorusu-
ına Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazık cevabı 
(7/311) 

24 . 5 . 1963 

Millet 'Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Maliye Vekâletin

ce yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade buy-
rulmasmı saygiyle arz ederim. 

Adana Milletvekili 
Yusuf Aktimur 

1. Bütün dilerdeki vergi dairelerinde çalı
şan memurların ve bunlar arasında yüksek tah
sil görmüş olanların adetleri; 

2. Bütün illerdeki ıgelir müdürlerinin, vergi 
dairesi müdürlerinin, yardımcılarının ve bunlar 
arasında yüksek tahsil görmüş olanların adetleri; 

13. Maliye Bakanlığının emrindeki vergi 
kontrol memurlarının ve bunlar arasında yük
sek tahsil görmüş olanların adetleri; 

4. Halen defterdarlık ve defterdar muavin
liği yapmakta olan arkadaşların ve bunların ara
sında yüksek tahsil yapmamış olanların adetleri. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 7 . 6 . 1963 

özlük İşleri Müdürlüğü % 

• Sayı : 92000^64/14650 

Yusuf Aktimur'un 
'Soru önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îl'gi : 29 . 5 . 1968 gün ve 6/311-5575/32627 

sayılı yazı. 
Adana Milletvekili Yusuf Aktimur tarafın

dan verilen önerge üzerine yapılan 'inceleme so
nunda; 

1. Bütün illerdeki vergi dairelerinde çalı
şan memur adedi, tayini Bakanlığımıza ait 659, 
tayini Vilâyete ait 6133 ki ceman 6792 olup bun
lardan 108 inin yüksek tahsil .gördüğünü; 

'2. Bütün illerdeki ıgelir müdürü 70, Gelir 
müdür yardımcısı 12, vergi dairesi müdürü 75, 
vergi dairesi müdür yardımcısı 145 olup bun
lardan, 6 gelir, 1:4 vergi dairesi müdürünün, 6 
gelir, 18 vergi dairesi müdür yardımcısının yük
sek tahsil gördüğünü, 

3. Bakanlığımız emrindeki vergi baş kontrol 
ve kontrol memuru 357. olup bunlardan 31 inin 
yüksek tahsil ıgiördüğünü; 
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4. (Halen 67 defterdar ile 8 defterdar yar

dımcısı bulunup bunlardan 45 inin yüksek tah
sil yapmamış olduğunu; 

Arz ederim, 
Maliye Bakanı 

ıFerid' (Melen 

5. — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 
Ankara'da Saraçoğlu evlerinde oturmakta plan
ların adedine dair sorusu ve Maliye Bakanı Fe
rit Melen'in ryazilı cevabı (7/313) 

31 . O . 1968 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ıSaym Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dalâ
letinizi saygı ile arz;, ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Rahmi İnceler 

1. Ankara'da Saraçoğlu evlerinde oturmak
ta olan memur adedi ve memuriyet unvanları 
ile bu memurların almakta bulundukları maaş 
nedir? 

12 . 6 , 1963 O : 1 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 10 . '6 . 1963 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube 1 Md. 3110(̂ 3122/10871 

Namık Kemal Mahallesindeki 
memur konutları 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
ligi •: Grenel iSekreterlik ('Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 4 . 6 . 1963 gün ve 7-Sfl3/5'03O-329ia 
sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Hahmi inceler tarafın
dan, Ankara'da Namık Kemal mahallesindeki 
memur konutlarında oturmakta olan memurla
rın adedi ile memuriyet unvanları ve almakta 
oldukları aylıkların miktarına dair olan yazılı 
soru önergesine cevaben hazırlanan ,not ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

Mâliye Bakanı 
Ferid Melen 

.— 100 — 



M. Meolisi B : 94 12 . 6 .1963 O : 1 
Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler tarafından, Namıkkemal mahallesinde oturan memurların adedi 

memuriyet unvanları ve aylıkları hakkındaki yazılı sorunun cevabıdır 

1. Ankara'nın Namıkkemal mahallesinde memur konutu olarak kullanılan 44 blokda 75 apart
man vardır. Bu apartmanları daire adedi 434 olup her daire bir memura ve subaya verilmektedir. 

2. Bu 434 aded daire bakanlıklar arasında şu suretle dağıtılmıştır. 
* Konut 

Dairenin adı adedi 

a) 
b) 
c) 
Ç) 
d) 
e) 
i') 
fif) 
ğ) 
h) 
D 
i) 

j) 
k) 
1) 
m) 
n) 
o) 
ö) 
P) 
r) 
s) 
S) 
t) 
u) 

Cumhurbaşkanlığı 
Büyük Millet Meclisi 
Sayıştay 
Başbakanlık 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Şûrası 
Diyanet İşleri 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
îmar ve iskân Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 

içişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Yekûn 

2 
6 

11 
5 
4 
5 
2 
2 
5 
4 

35 
92 
73 

8 
51 
52 
14 
11 
5 
4 

13 
18 
3 
5 

' 4 

434 

3. Her bakanlığın kontenjanına giren konutlarda oturan memurların unvanları ve aylıkları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Dairenin adı 

Cumhurbaşkanlığı 
» 

Büyük Millet Meclisi 
^ . » » 
» » » 
» » » 
» » » 
'» » » 

Memuriyet unvanı 

Müdür 
Memur 

Meclis Umumi Kâtibi 
Müdür 

.Şef 
» 

Memur 
» 

Aylığı 

2 025 
1 080 

2 700 
2 025 
1 687 
1 282 
1 080 

472 

Adedi 

1. 
1 

1 
6 
1 
1 
1 
1 
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Memuriyet unvanı Aylığı 

Sayıştay Başkanlığı 

Başbakanlık 

» !» 
» 
» 
» 
» 

istatistik 
» 

Danıştay 
» 
» 

Genel 
» 

Müdürl 
» 

Başkanlığı 
» 
!» 

üğü 

Diyanet İşleri Reisliği 
» » » 

Tapu ve Kadastro Genel Md. 
» » » 

Ba. - Ya. ve Tu. Bakanlığı 
» » » 
» » » 

imar ve iskân Bakanlığı 
» » » 

Adalet Bakanlığı 
» » 
'» » 
» » 

Âza 
Denetçi 
Murakıp 

» » 
Denetçi 
Âza. 
Savcı Yardımcısı 
Hesap işleri Müdürü 
Murakıp 
Evrak Müdürü 
Memur 

Devlet Personel Dairesi Başkanı 
Müsteşar Muavini 
Âza 

Genel Müdür Muavini 
Raportör 
Müdür, 
Şef 
Genel Müdür Muavini 
Memur 
Raportör 

Müdür 
Müdür Muavini 
Âza 
Kanun Sözcüsü 
Âza 
Raportör 
Memur 

Başkan Yardımcısı 
Müdür 

Müdür 
Memur 

Memur 
Müdür Yardımcısı 
Müdür 

Âza 
Müdür 

Âza 
Müsteşar 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Teftiş Heyeti Başkanı 

2 700 
2 700 
2 700 
2 025 
2 025 
2 025 
2 025 
2 025 
1 485 
1 282 
810 

2 700 
2 700 
2 700 
2 362 
' 2 025 
2 025 
1. 687 
1. 485 
l 485 
2 362 
1 282 
1 282 
2 025 
t 282 
2 700 
2 700 
2 362 
1 282 
945 
810 

2 700 
1 485 
2 362 
2 362 
1. 485 
1 282 
1 080 
2 362 
1 080 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 

Adedi 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

9 

2 

2 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
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Memuriyet unvanı Aylığı 

Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İçişleri 
» 
» 
» 
» 
» 
!» 
!» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bakanlığı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Raportör 
Hâkim 
Genel Müdür Muavini 
Raportör 
Âza 
Müdür 
Hâkim 
Savcı Yardımcısı 
Memur 
Şef 

» 
Memur 

Kâtip 

General 
Kd. Kurmay Albay 
Albay 
Kurmay Yarbay 
Kurmay Yarbay 
Binbaşı 

» 
Yarbay 
Binbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 

General 
Teftiş Heyeti Başkanı 
Teftiş Heyetinde 
Müsteşar 
Merkez Valisi 
Yarbay 
Genel Müdür Muavini 
Müsteşar Muavini 
Basımevi Müdürü 
Vali Muavini . 
Tetkik Kurulunda 
Genel Müdür 
Çankaya Kaymakamı 
Binbaşı 
Yarbay 
Genel Müdür Muavini 
Baş Müfettiş 
Vali Muavi 
Müdür 
Yarbay 

2 700 
2 362 
2 362 
2 362 
2 025 
1 687 
1 687 
1 485 
1 485 
1 080 
945 
945 
810 
675 

2 700 
.2 700 
2 362 
2 362 
2 025 
2 025 
1 687 
1 687 
1 485 
1 282 
810 
675 

2 700 
• 2 700 

2 700 
2 700 
2 700 
2 362 
2 362 
2 362 
2 362 
2 362 
2 362 
2 362 
2 362 
2 025 
2 025 
2 025 
2 025 
1. 687 
1 687 
1 687 
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Daireilin adı Memuriyet unvanı Aylığı Adedi 

içişleri Bakanlığı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

,» 
» 
» 

» 
» 

• » 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
»• . • 
» 
» 
» 

Maliye Makanlığı 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Millî 
» 
» 
» 
» 
» 

» * 
» 
» 

, » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eğitim Bakanlığı 
» » 
» )» 
» » 
» !» 
» '» 

Genel Müdür Muavini 
Şube Müdürü 
Genel Müdür . 
Şube Müdürü 
Müfettiş 
Muamelât Âmiri • , 
Şube Müdürü 
Memur 

Mümeyyiz 
Komiser Muavini 
Memur 
Şef ve Memur 
Memur 

» 
> . 

Memur ' 
» 
» 
» 
» 
» 

Hazine Avukatı 
Başkontfolör 
Genel Müdür Muavini' 
Muhasip 
Hesaap Korulu Başkan; 
Defterdar ve Muavin 
Müşavir 
Müsteşar Muavini 
Genel Müdür Muavini 
Sayman 
Müdür 
Müdür 
Müşavir 
Raportör, Müdür 
Genel Müdür Muavini 

. Raportör 
Şube Müdür Muavini 

» . » ı» 
Memur 

Profesör 
öğretmen 
Devlet Konservatuvarında 
Müsteşar , 
öğretmen 
Müdür 

1-687 
1 485 
1 485 
1 282 
1 282 
1 080 
1 08" 
1 080 

945 
" 9 4 5 

945 
810 
675 

:••• 5 4 0 

472 

• 1 282 
1 080 

810 
607 
540 
472 

2 362 
2 362 
2 025 
2 025 ' 
2.025 
2 025 
2 025 
2 025 
1 485 

: 1 485 
1 485 
1 687 
1 687 
1 282 
1 282 
1 080 
1 080 

810 
472 

2 700 
2 362 
2 362 
2 362 
2 025 
2 025 ' ; 

1 
2 
2 

. 7 
1 
1 
1 
3 

2 
1 
1 
8 
1 
.1 
o 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
1, 
2 
1. 
2 
o. o 

2 
6 
1 
5 
3 
1 
1 

• 2 

3 
2 
1 

11 
2 
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Dairenin adı Memuriyet unvanı Aylığı 

Millî 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eğitim Bakanlığı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
^ 
> 
t» 
» 
» 
» 
» 
•» 
* 
» 
» 

Bayındırlık Bakanlığı 
\» 
b» 
ı» 
l» 
!» 
5» 
"» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ticaret Bakanlığı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 

Sa. ve 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

So. Yardım Bakanlığı 
» 
» 

Sanayi Bakanlığı 
* 
» 

» 
» 

i» 
» 

G-ümrük ve Tekel Bakanlığı 
;» 
» 
» 
fc 
» 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müdür Yardımcısı 
Müsteşar Muavini 
öğretmen 
Müdür 
öğretmen 
Memur 
Müdür Muavini 
Mümeyyiz 
öğretmen 
Müdür Muavini 
Şube Müdür Muavini 
Memur 

,1» 
• ' !» 

!» 

Müşavir 
Müdür Muavini 
Müdür 
Mühendis 
Müdür Muavini 
Memur 

t» 
b» 

Müsteşar 
Şube Müdürü 

" Müdür 
Müdür Muavini 
Raportör 
Memur 

'» 
1» 

Mütehassıs Doktor 
Kimya Mühendisi 
Neşriyat Mütehassısı 

Uzman 
Reis Muavini 
Raportör 

Tetkik Âmiri 
Genel Müdür 
Müsteşar 
Teftiş Heyeti Başkanı 
Muamele Memuru 
Müdür 
Müdür Muavini 
Memur 

1 687 
1 687 
1 485 
1 485 
1 282 
1 282 
1 282 
1 080 
1 080 
1 080 

945 
810 
675 
607 
540 

2 700 
2 025 
1 687 
1 485 
1 282 
1 282 

945 
540 

2 362 
2 025 
1 485 
1 282 
1 282 
1 080 

945 
675 

2 025 
2 025 
1 687 

2 362 
2 025 
1 282 

2 025 
2 025 
2 362 
2 362 
1 485 
1 282 

810 
945 
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Memuriyet unvanı Aylığı 

Tarım Bakanlığı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

» » » 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

» » 

Profesör ı . 
Genel Müdür 
Müdür 
Genel Müdür Muavini 
Şube Müdürü 
Müfettiş 
Mütehassıs 
Doçent 
Müdür 
Kalem Şefi 
Memur 

Müdür 
Memur 
Müdür 

Daire Başkanı 
Uzma/n. 
Müfettiş 
Şef 

Müfettiş 
Kontrolör 
Müdür Yardımcısı 

2 700 ' 
2 362 
2 362 
2 025 
2 025 
2 025 
2 025 
2 025 
1 282 
1 080 

810 

1 282' 
1 282 
1 080 

2 700 
1 485 
1 080 

. 1 080 

2 700 
2 362 
1 485 

Yekûn 

(I - İçişleri Bakanlığında bir de Millî Savunma Bakanlığında boş vardır.) 



G Ü N D E M İ 

12 . 6 .1963 

Saat : 

I 
Â - BAŞKANLIK DÎVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Eğitim Bakanlığından istifa .eden 
Şevket Raşit Katip oğlu'nun istifasının kabulü 
ile Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın | 
Millî Eğitim Bakanlığına vekâleten tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/596) 

2. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

l î 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

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

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

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

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

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

sTCÜ BİRLEŞİM 

Çarşamba 

14,00 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den Ömeroğlu Abdil Yanarın, 9 .1 .1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

7. — 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) 

8. — 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) 

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

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

11. — Âydm 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) 

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

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



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

15. — 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) 

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

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve îçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

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

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

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

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

24. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'm, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

25. — 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) 

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

27. —- 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) 

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

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

30. — 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 
rusu. (6/591) 

31. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-. 
menii'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. (6/503) 

32. — 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) 

33. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
ÇENTO Andlaşmasına 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) 

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

35. —- 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) 

36. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Âbana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine clair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

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

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

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

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

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

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

48. — 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) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
hı'nuıı, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
yerilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (8/610) 

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

46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) -

47. — 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) 

48. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

49. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

50. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 



51. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

52. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Aîmus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (8/619) 

53. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

54. — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

İlgi : 8 . 2 . 1963 tarih ve 4890/22537 sayılı 
yazımıza ektir : 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

58, — İzmir Milletvekili Arif Ertımga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe-
bino dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/85) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27 .4 .1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5802 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanımla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
züyedliğin 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, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5802 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'nm, 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] 

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 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — 1980 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Öışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) .Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1983] 

IV 
Â - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK ÎŞLER 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çe-
koslavakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası 
(1/157) (S. Sayısı : 77 ye ek) [Dağıtma tari
hi : 5 . 6.1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2281 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 



önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/65; O. Senatosu 4/16) (S. 
Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1983] 

. S. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğiu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1980 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2282 sayılı 

"Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/66; C, Senatosu 4/12) (S. 
Sayısı : 229) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/69; 0. Senatosu 4/13) (S. 
Sayısı : 230 [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğiu'nım, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Bilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/63; O, Senatosu 4/14) (S. 
Sayısı : 231 [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963] 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2257 sayılı Ka
rarının Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/62, C. Senatosu 4/15) (Gün
deme) (S, Sayısı : 232) [Dağıtma tarihi : 
7 , 8 . 1963] 

¥ 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLEE 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı so
kaklarında kâin ve Hazineye ait iken parasız 
olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulu
nan arsa ve binanın Hazineye iadesi 'hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir'in. kanun teklifi ve 
İçişleri, Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 
243) [Birinoi görüşme tarihi : 6 . 6 . 1963] 

5 -
2. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 

14 neü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Birinci görüşme tarihi : 
6 . 6 . 1963] 

3. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1 292) 
(S. Sayısı : 325 [Birinci görüşme tarihi : 
6 . 6 . 1963] 

X 4. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kamun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/246) (S. Sayısı : 15) [Birinci 
göriişme tarihi : 6 . 6 . 1903] 

X 5. •— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanma
sı hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/106) (S. Sayısı : 16) [Birinci görüşme 
tarihi : 6 . 6 . 1963] 

6. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-

J rıîmalarma ve bu öğretmenler için teşkil edile-
j cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
I Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 

4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (İ/227) (S. Sayısı : 
304) [Birinci görüşme tarihi : 6 . 6 . 1983] 

7. —. Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun-
| gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nçi maddesine 
| bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
I gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
i değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali-
i ye ve Plân komisyonları raporları (2/218) (S. 
I Sayısı : -18) [Birinci görüşme tarihi : 6.6.1963] 

8. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüze nalıi-
| yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 

evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
! Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum-
I lu Ümmühan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl-
! ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 



Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Birinci görüşme tarihi : 8 . 6 . 1963] 

9. Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1,1,1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Ba
yisi : 26)) [Birinci görüşme tarihi : 6 . 6 .1983] 

10. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölçek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 . 8 . 1962 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt-67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6 .1936 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 

. Çetin) in Ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Birinci görüş
me tarihi : 6 . 6 .1963] 

11. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu inayet'-
ten doğma 3 .6 .1931 doğumlu Bahattin Yazı
cının ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Birinci görüşme 
tarihi : 6 . 8 .1963] 

12. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra'
dan doğma 9 . 6 . 1930 doğumlu Hamza Gül
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Birinci görüşme 
tarihi : 6 . 6 .1983] 

18. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1 . 12 . 1940 doğumlu ( 8 . 6 . 1935 olarak tas
hihi!) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) 
(Birinci görüşme tarihi : 6 . 8 .1963) 

14. —- Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3 .9 .1934 doğumlu Mustafa Oemai Kan
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
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. Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra

poru (3/17) (S.. Sayısı : 38) (Birinci görüşme 
tarihi : 6 . 6 ^ . 1983) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1, —• Serseri ve mazaımais'u eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon-

, lan raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1982] 

2.' — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7483 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
DCI maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) • (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

3. —- Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 8829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi baklanda 
kanım tasarısı ve İçişleri ye Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1982.] 

4. — İstanbul Milletveküi Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 8085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Çoşkttn Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili öevad 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 . 1983] 

8, •— Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1026 doğumlu Hüse
yin Akçanın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu 'raporu, (3/20) (S. Bayisi : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

7. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 18, sayfa 150 de kayıtlı Alioğiu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1928 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 . 1363] 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

9. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
îçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(İ 205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9 . 2 . 1 9 6 3 ] 

10. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmezin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1963 ] 

11. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1983 ] 

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

13. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
daniı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğîu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

• 14. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nuî} ölüm ceza

sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/208) (S. 
Sayısı : 97) .[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1983] 

15. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akoay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez-

' keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1933] 

16. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

i Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
| [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

17. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Âli Koca-
t ürk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

18. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 38, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 19. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/281) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20 . 2 .1963] 

X 20. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1983] 
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21, — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 

cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'ıran, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru, (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 22. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 , 4 . 1983] 

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

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

25. — 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 . 4.1983] 

X 2-6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm ve bu Andiaşmaya 
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] 

27. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya ayları hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğicim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1983] 

28. ~~ 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'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında - Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

29. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1983] . 

30. —• Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Möt. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ka-

| ne" 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeîiha'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] 

31. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/208 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4 .1963] 

X 32. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ

l ı k ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 181) [Dağıtma ta
rihi r9 . 5.1963] 

X 33. — 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 .1983] 

X 34. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları • raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 , 1983] 
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X 35. — 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 36. — 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] 

37. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Eifat 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] 

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

39. — 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] 

40. — 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 41. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
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] 

42. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen 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 43. — 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] 

44. — Millî Savunma Bakanlığı orta-sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30 .5 .1963 ] 

X 45. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

48. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/359) S. Sayısı : 225) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 47. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 48. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin jge-
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

49. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 
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50. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 

hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 234) [Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

51. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) .Gündeme) (S. Sa
yısı : 235) [Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

52. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka-
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/277) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 236) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X 53. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 

(Gündeme) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 
3 . 6 . 1963] 

54. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (Gündeme) (S. Sayısı : 238) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

55. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (Gündeme) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 6 . 1963] 

56. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (Günde
me) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi : 8.6.1963] ' 

X 57, — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/393) (Gündeme) (S. Sayısı : 241) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 6 . 1963] 
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(Millet Meclisi Birleşim : 94) 




