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da kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/S08) (IS. Sayısı: 304) ' 30.9:321 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, 
Anayasanın en geç. iki yılda çıkarılmasını em
rettiği kanunları da içine almak üzere ivedi ve 
önemli kanunların 'bir an önce çıkarılmasını »sağ
lamak üzere gündemin yeniden düzenlenip ça
lışmaların bu yöne çevrilmesini dileyen konuş
masını yaptı. 

Niğde Milletvelkili Asım Eren, Orta Anado
lu'da ve hele Niğde ilinde vukua gelen büyük 
sel felâketi ile ilgili Ibir demeçte bulundu. 

Kırşehir Milletvekili Halil özmen, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin satmalmma işlerini vaktin
de yapamamasından doğan sıkıntıların gideril
mesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi, 
Maliye Bakanı Ferid Melen bu hususta Hükü
metçe de çalışıldığını bildirdi. 

Sivas Milletvekili Rahmi Günay, Sivas'ın 
selden zarar gören bâzı köylerinin halkına 'mes
ken temini hususunda Hükümetin âcil yardımda 
bulunması temennisinde bulundu. 

İstanbul Milletvekili ö . Zekâi Dorman 
ve 7 'arkadaşının, Sıkıyönetimin temdidi (müna
sebetiyle Büyük Millet Meclisinin 19 . 8 . 1963 
tarihli Birleşiminde cereyan eden görüşmelerin 
basında aynen yayınlanmasına mâni olunması 
hâdisesi hakkında bilgi edinmek ve aydınlığa 
kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince tahkikat icrasına dair önergesi okundu, 
gelecelk Birleşim gündeminin sunuşlar kısmı
na alınacağı Başkanlıkça bildirildi. 

Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun, Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısının 
havale edilmiş olduğu Adalet, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu 
geçici bir 'komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi okundu, kabul olundu. 

Tra'bzon Milletvekili Ahmet Şener ve Ali 
Rıza Uzunar'in, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adı ile Trabzon'da (bir üniversite kurulması hak

kındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân (ko
misyonlarından seçilecek dörder üyeden kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi de kabul olundu. 

, Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde yazılı sürelerle izin verilmesi, kalbul 
edildi. 

İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö-
ikay'ın, Konut kanun tasarısının biran evvel ka
nunlaşması için havale edilmiş olduğu Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından ikişer üye seçilerek ku
rulacak bir Geçici Komisyonda • görüşülmesine 
dair önergesi Okundu, kabul olundu. 

Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun 
tasarısının ivedilikle görüşülmesi Ikafcul oluna
rak birinci maddesi onaylandı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nıinr 
Bâki'nin, Meclisin Salı ve Perşembe günleri de 
toplanarak Anayasanın bir an önce çıkarılması
nı emrettiği kanunlarla diğer ivedi ve önemli 
'kanunların görüşülmesini istiyen önergesi okun
du ve kabul olundu. 

Tohumlukların tescil, kontrol ve serfcifikas-
yonu halkkmda kanun tasarısının Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen 6 ve 10 ncu madde
leri benimsenerek tasarı kanunlaştı. 

Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

22 . 8 . 1963 Perşembe günü saat 15 te topla-
nılma'k üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
Nurettin Ok M. Şükrü Çav dar oğlu 

Kâtip 
Malatya ' 

Nurettin Akyurt 
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Sözlü sorular 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-

oğlu'nun, Tarım alet ımakina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde ıtedbir alınmadığına dair sözlü soru 'öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/675) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıkları
nın teftiş ve murakabelerinin yapılıp ^yapılma
dığına dair sözlü soru önergesi, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/676) 

3. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce satın-
almmasma karar verilen 33 dizel lokomotifi için 
kaç firma tarafından teklif-verildiğine dair söz
lü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/677) 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet Ibulünup bulunmadığına 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/678) 

5. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalı-
oğiu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair sözlü soru önergesi, Tioa-
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/679) 

6. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, ahım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner-' 

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev

det Geboloğlu ve Mardin Milletvekili Esat Ke
mal Aybar'ın, Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 
Yardım kurumlarında çalıştırılacak ve yetişti
rilecek olan servis, lâboratuvar ve eczane yar
dımcıları hakkında kanun teklifi (2/569) (Ma-

gesi, Tic|aret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/680) 

7. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nurı, örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasmın düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/681) 

Yazılı sorular 
8. — Edirne Milletvekili Fahir Girûtlioğlu'-

L.ıın, Edirne çiftçilerinin 1963 ekim dönemi su
ni gübre ihtiyaçlarının zamanında temin edilip 
edilmiyeceğine dair yazılı soru önergesi, Tanım. 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/341) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili Havsa ilçesinin içme suyu tesisı-
lerini zamanında yapmıyan mütaa'hhidin sorum
luluk durumuna dair yazılı soru önergesi, İmar 
ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/342) 

10. — Edirne Milletvekili Fahir Gki'fclioğiu'-
I nun, Edirne ili Havsa ilçesinde emniyet teşkilâ

tı kurulması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/343) 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili Havsa ilçesi Tahal köyü köprü
sünün yapılıp yapılmıyacağına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/344) 

12. — Edirne Milletvekili Fahir G-iritlioğlu'-
nun, Edirne ili Havsa ilçesindeki tarihî camiin 
ve (hamamın tahribattan kurtarılması için bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı 
ısoru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/345) 

KÂĞITLAR 

liye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Ri.fat öztürkçine'nin Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasının 5 nci bendinin değiştirilmesine 
'dair kanun teklifi (2/570) (Maliye ve Plân Ko
misyonlarına) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkaııvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İmar ve İskân Bakam Fahrettin Ke
rim Gökay'ın, 21.8 .1963 tarihli birleşimde Si
vas Milletvekili Rahmi Günay'ın, Sivas'ın bâzı 
köylerindeki su baskını dolayısiyle Hükümetin 
yardımda bulunması hakkındaki beyanına dair 
demeci 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Fahrettin Gökay gündem dışı sıöz istemektedir, 
kendisine söz veriyorum. Buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTIN' 
KERÎM GÖKAY (istanbul) — Muhterem Baş
kan, sayın arkadaşlarım; dün Sayın Sivas Mil
letvekili Rahmi Gün ay arkadaşımız gündem dı
şı konuşarak, Sivas - Ümranlı - Uyanık köyün
de vuku'bulan sel âfeti karşısında alınmış olan 
tedbirler hakkında Hükümetten malûmat iste
diler. Kendilerine arzı malûmat ediyorum. 

1. Sivas --' imranlı - Uyanık köyü, dere 
yatağında kurulmuş olup, su 'baskınına uğra
dığından hasar, tesbitleri yaptırılmış ve ayrıca 
valilikle sıkı bir iş birliği yapılarak köyün 
taşınacağı yer, jeoloıg gönderilmek suretiyle 
seçilmiştir. 

Raporlar gelir gelmez kararname yoluna 
gidilecektir. 

Uyanık köyü için, ayrıca valiliğin talebi 
olan 7 000 lira âcil yardım da âfet vukuunda, 
'gönderilmiştir. Bundan 'başka; 

2. Zara - Adamfakı köyü; sel ve kaya su
kutuna mâruz olup, jeolojik tetkiki yaptırıl
mıştır. Rapor geldiğinde kararname yoluna 
gidilecektir. 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLAEI 

3. Kangal - Kocakurt köyü; eski bir iş 
olup, evvelce seçilen yer beğenilmediğinderı 
yeni yer seçimi yapıldı. Yeniden haritası çıka
rılacak ve parselasyon plânı yapılacaktır. 

4. imranlı - Kasaplar köyü; muhtemel he
yelan olup, jeolojik tetkiki yapılmıştır. Ra
por geldiğinde k#rarna>me yoluna gidilecektir. 
'Taşınma yeri bulunamadığı için iç iskâna talbi 
olacaktır. 

5. imranlı - Aydınlar köyü; yerindeki tet
kikten sele mâruz olduğu anlaşılmış olup, Ba
yındırlık Bakanlığına intikal ettirilecek ve 
DSl tarafından etüt edilerek gelecek rapora 
göre hareket edilecektir. 

6. Hafik - Çınarlı köyü; taban, suyu yük
selmesi ve sel âfeti var ise de, sular çekildi
ğinden, Ibir âfet (görülememiştir. 

DSİ tarafından etüdü istenecektir. 
Uyanık köyünün sel âfetine uğraması ile 

açıkta kalan vatandaşlara, yine yurdun çeşitli 
yerlerinde türlü âfetler dolayısiyle açıkta ka
lanlara normal mesken yapılıncaya kadar, ba
rındırılmak üzere portatif 'barakalar temini 
maksadiyle 3 000 000 liralık bir kararname 
almak yoluna gidilmiş ve Maliye Bakanlığına 
gerekli yazı yazılmıştır. 

Yalnız, müessiriyet derecesini tesbit ettik
ten sonra, kış gelmeden evvel vatandaşların 
açıkta kalmaması için, bugünden itibaren ge
rekli tedbirlerin, alınacağını arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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İ . — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 

İğdır'daki su baskınının mahsule yaptığı hasar 
ve Doğu illerinde mğlanamıyan asayiş konula
rında demeci 

BAŞKAN — Sayın Necmettin Akan, gündem 
dışı söz istemişsiniz. Hangi konu hakkında'. 

NECMETTİN AKAN (Kars) — Âfet ve asa
yiş hakkında. 

BAŞKAN •— Kısa olmak şartiyle buyurun. 
NEÇME1TTİN AKAN (ıKars) — Muhterem 

arkadaşlar, evvelâ, Sayın Başkandan gündem dı
şı söz istediğimde, takdirlerinin daha insaflı isti
malini temenni ederek söze başlıyorum. 

Dün de gündem dışı söz istemiştim. Geçen se-
. ne, deprem dolayısiyle Yüksek Meclisimizin alâ

kasını esirgemediği İğdır'da, bu sene de sel ve 
dolu dolayısiyle mezruatta mühim miktarda hasar 
mevcudolup, bu bakımdan Hükümetin, bu ilçe- j 
ye yeniden alâka göstererek lüzumlu tedbirlerin 
alınmasını ve gerekli yardımın yapılmasını istir
ham edecektir. Dün bu konuşma imkânını bul-
saydım, Bugün Sayın Vekil belki İğdır hakkında 
da Hükümet çalışmalarını' burada açıklamış olur
du. 

ikinci mevzu olarak muhterem arkadaş!arım; 
Meclisin bu tatili esnasında, Şark vilâyetlerinde 
dolaştık, esefle beyan edeyim ki, Şark vilâyetle
rinde bugün asayiş tam mânasiyle temin edilme
miş bulunmaktadır. Hafik kazasında 8 - !) eşkıya 
daimî olarak gezmekte, Muş'ta muayyen soygun 
hâdiseleri vuku bulmaktadır. Kars'ın İğdır kaza
nında, 25 gün evvel, silâhlı şahıslar tarafından Ne
bi Çağlar adındaki bir şahsın gece saat 22 de ka
rakola yakın düşkkânma soygun yapılmak için 
girildiğinde, bir GMC nin, askerî bir kamyonun 
tesadüfen oradan geçmesi dolayısiyle soygun akim 
kalmıştır. 

Ayrıca, 7 Km. mesafedeki Mel eldi köyünün sü
rüsü, silâhlı şahıslar tarafından basılmış ve 91 
hayvan gasbedenler tarafından götürülmüş; jan
darma maalesef buna lâkayıt kalmıştır. 

Yine İğdır'da, Kâmil Dur adındaki şahıs şe-
hire gelirken, silâhlı şahıslar tarafından soyul
muş, üç. saat dağda alıkonmnş, bu hâdise de esas
lı bir tetkika tabi tutulmamıştır. Ayrıca, Tüccar 
Mecit Akay ismindeki şahıs yine İğdır dolayların
da silâhlı şahıslar tarafından soyulmuş, karakola 
vâki müracaattmda, bir Jeep kiralaması ve bu 
suretle hâdise mahalline gidilebileceği kendisine I 

22.8.1963 0 : 1 
1 bildirilince, şikâyetini yapmış ve karakoldan uzak

laşmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, mal ve can emniye

tinin mutlaka tahtı emniyette tutulması lüzumu
nu,'Hükümetin dikkatle nazara alınmasını huzu
runuzda tebarüz ettirmeyi faydalı buldum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akan şunu bilmelidir ki, 
dünkü Birleşimde, daha evvelce söz almış bulunan 
4 arkadaşımıza ilâveten, burada Birleşim devam 
ederken, mütaaddit defalar arkadaşlarımız söz, 
talebetmişler ve dolayısiyle birtürlü bu şartlar 
muvacehesinde gündeme girmek mümkün olama
mıştır. 

Bu yüzden, bâzı arkadaşlarımızın gündem dı
şı söz talepleri tervicolunmamıştır. 

3. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğ-
lu'nun, sözlü soruların İçtüzüğün 151 nci maddesi 
gereğince zamanında ilgili bakanlıklara gönderil
mediğine dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Imirzalıoğlu, zatıâliniz de 
İçtüzükle ilgili olarak gündem dışı söz istemişsi
niz. Buyurun. 

İBRAHÎM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; benim mâ
ruzâtım gayet kısa olacak ve içtüzüğün 151. nci 
maddesinin çalıştırılması ile ilgili bulunacaktır. 
ikisi, Sayın Ticaret Bakanı tarafından, bir tanesi 
de Sayın Tarım Bakanı tarafından cevaplandırıl
ması dileği ile, 8 . 8 . 1963 tarihinde Meclis Baş
kanlığına 3 tane sözlü soru takdim ettim. Meclis 
Başkanlığı, bu soruları, Meclisin toplantı günü 
olan 19 . 8 . 1963 gününe kadar tutmuştur. Yani, 
ilgili Bakanlıklara sorular gönderilmemiştir. Se
bebini tahkik zımnında Kanunlar Müdürlüğüne 
müracaat ettim, «içtüzüğün 151 nci maddesine 
göre takrirler zapta geçer ve ilgili Bakanlığa gön
derilir» kaydını bana esbabı mucibe olarak ileri 
sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar, eğer içtüzüğün bu mad
desi bu şekilde tatbik edilecek olursa, Meclisin 
2 - 3 ay tatile girdiği devirlerde, sözlü soruların 
hiçbir muamele görmemesi lâzımgelir. Malûmu-
âliniz, sözlü sorular, başlıca üç maksat için veri
lir. .Birincisi; bir hâdise vardır, bunu ihbar mak
sadını güden. 

ikincisi; hâdisenin hususiyeti icabettiriyorsa 
bu hâdiseye bir hal şeklini telkin eder. 
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üçüncüsü de; kendisinin malûmatı dışında 

olan cihetler varsa, bu hususlarda tenevvür mak
sadını ihtiva eder. 

Şimdi, bendenizin sözlü sorularımdan bir tanesi 
günün en aktüel ve en önemli mevzu\ı olan «Top
rak Mahsulleri Ofisinin tahıl alımı ile ilgili mesai 
satleri ve alım bedellerinin tediyesi ile ilgili ne gi
bi tedbirler alındığı ve bunların mümkünse Sa
yın Ticaret Bakanı tarafından bir an evvel efkârı 
umumiyeye duyurulması için talepte bulunmuş
tum. Bu hâdisede, bu sözlü soruda bu talebin ter-
viced ildiği takdirde, efkârı umumiyede, ferahlık 
yaratması bakımından, hattâ alınan ilk tedbirle
rin ve alınacak olanların ivedilikle basın ve rad
yo yolu ile bütün yurda duyurulmasını da temen
ni etmekteydim. 

Tarım Bakanına tevcih ettiğim diğer soru, bi
çer - döverlerin çalışması ile ilgili yürüyüş kayışı 
mevzuunu ihtiva etmesi bakımindan, o da çok âcil 
tedbir istiyen bir konu idi. 

Şimdi, içtüzüğün 151 nci maddesi bu şekilde 
çalıştırıldığı takdirde, sözlü sorulardan istihdaf 
edilen gayeyi elde etmek mümkün olamlyacaktır. 
Bendenizin temennisi; yeni içtüzük yürürlüğe gi
rinceye kadar, içtüzüğün 151 nci maddesinin rea
litelere, maksada ve maslahata uygun şekilde ça
lıştırılmasını ve yeni içtüzük tedvin edilirken, bu 
maksadın gözetilmesini temenniden ibarettir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Imirzalıoğlu'nun sözlü so
ru takriri Riyasete verildiği tarihte, Meclis tatile 
girmiş bulunduğu için Zabıt Ceridesine geçmesine 
m "mildin olmadığından, ilgili Bakanlığa da gön
derilmesi bu bakımdan mümkün olamamıştır, iç
tüzüğün sarih hükümleri muvacehesinde bundan 
başka bir işlem yapılması mümkün olamamıştır. 

Bu sebeple, bundan sonra, yeni yapılacak 
içtüzükte bütün bu 'hususlar ayrı, .ayrı derpiş 
edilir ve (Sayın îmirzalıoğlu'nun 'beyanları da 
bu yönden tahakkuk etme imkânını bulur. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

4. — C. Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata ve 11 arkadaşının, yapılmış veya yapıl
makta bulunan binalara ruhsat ve kullanma iz
ni verilmesi hakkındaki kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair önergesi (2/182, 4/244) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

22.8.1963 0 : 1 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yapılmış ve yapılmakta bulunan binalara 
ruhsat ve kullanma izni verilmesi hakkında ka
nun teklifimizi yeniden gözden geçirmek ve 
gerekirse tekrar sunmak maksadiyle ıgeriveril-
mesine müsaadelerinizi sayıgiyle istirham eyle
riz. 
C. Senatosu Ankara Ü. C. Senatosu Ankara U. 

H. Oğuz Bekata I."Saffet Omay 
• C. Senatosu Ankara Ü. C. Senatosu Ankara U. 

Osman Alişiroğlu Niyaızi Ağırnaslı 
<C. Senatosu Ankara Ü. C. Senatosu Ankara Ü. 

Rifat Etker Sa'bit Kooabeyoğlu 
C. Senatosu Ankara Ü. Ankara Milletvekili 

Mansur Ulusoy Ilyas. Seçkin 
Ankara Milletvekili Ankara. Milletvekili 
I. Sıtkı Hatiboğlu ibrahim îmirzalıoğlu 
Ankara Milletvekil Niğde Milletvekili 
F. Nuri Yıldırım Ruhi Soyer 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
kanun teklifi geriverilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Zekâi Dorman ve 
7 arkadaşının, Sıkıyönetimin temdidi münasebe
tiyle Büyük Millet Meclisinin 19 .8.1963 tarihli 
Birleşiminde cereyan eden görüşmelerin hasan
da aynen yayınlanmasına mâni olunması hâdise
si hakkında bilgi edinmek ve aydınlığa kavuş
mak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince 
tahkikat icnasına dair önergesi (10/13) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek -'Başkanlığına 
Sıkıyönetimin temdidi münasebetiyle Bü

yük Millet Meclisinin 19 . 8 .1963 tarihli Birle-
.siminde cereyan eden müzakerelerin başında 
aynen neşrine mâni olunduğu öğrenilmiştir. 

Bâzı gazetelerin bu müzakerelere ait haber 
sütunlarının kısmen beyaz çıkması, bâzılarının 
da geniş haber alma teşkilâtına rağmen Anado
lu Ajansının verdiği bültenle iktifa etmiş bu
lunmaları aldığımız haberi teyidetmektedir. 

Bu 'hâdise ile alâkalı olarak 'Cumhuriyet Se
natosunda yapılan bir konuşmaya Hükümet adı
na verdiği cevapta, Millî Savunma Bakanı, «Dün 
akşam bâzı basın merkezlerinde bir suitefehhüm-

, den ileri gelen bir anlaşmazlık olmuştur. Bu bir 
hakikattir.» Demek suretiyle ortada bir hâdi
se olduğunu kabul etmiştir. 

- 2 9 0 -



M. Meclisi B : 122 
Basma vâki müdahalenin şu veya bu şekil

de olması .hâdisenin mahiyetini ve vahametim 
değiştiremez. 

'Sıkı Yönetimin temdidi sebeplerinin gizli bir 
celsede açıklanması talebine muhalefet eden 
Başbakan, her şeyi millet Önünde açık olarak 
konuşmayı tercih ettiğini beyan etmişlerdi. Bu 
beyandan sonra Hükümetin mesuliyeti altında 
işliyen sıkı yönetimin şu veya bu yolla Meclis 
müzakerelerinin neşrine ve böylece millet tara
fından öğrenilmesine mâni olması elem ve ibret 
vericidir. 

Anayasa nizamının muhafazası için kurulan 
bir müessese vasıtası ile Anayasaya tecavüz 
edilmesi karşısında Yüksek Meclisin seyirci kal
mayacağından 'emin bulunmaktayız. 

Bu hâdise hakkında bilgi edinmek ve aydın
lığa kavuşmak üzere içtüzüğün 177 nci madde
si gereğince tahkikat icrasını arz ve talebede
niz. 

İstanbul Ankara 
Zekâi Dorman Hüseyin Ataman 

Çankır Yozgat 
Kâzım Arar t. Hakkı Akdoğan 

Konya Nevşehir 
Ömer Kart A. B. Numanoğlu 
Kırşehir Kırşehir 

Memduh Erdemir Halil özmen 

BAŞKAN — Önerge hakkında imza sahibi 
olarak, Sayın Hüseyin Ataman söz istemektedir. 
Buyurun ıSayin Ataman, 

HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, 

ihtilâlden çıkmış olan memleketimizde 
demokratik rejimi yerleştirmek ve Anayasanın 
mutlak hâkmiyetini sağlamak en hayati mese
lemizi teşkil etmektedir. 

Büyük Meclisin, iki yıllık hayatında, bu 
mevzuda çeşitli istikâmetlerden gelen biroçk 
güçlükler ve buhranlarla karşı karşıya kal
dığı ve bunları bertaraf etmek için gayret
ler sarf ettiği malûmdur. 

20 - 21 Mayıs olayları bu buhranlar zin
cirinin bir halkasını teşkil etmektedir. Bu 
hâdise vesilesiyle ilân edilen ve devam eden 
Sıkıyönetim, Anayasa nizamını korumak 
maksadının bir ifadesidir. 

Nereden gelirse gelsitn, Anayasa 'hüküm
lerini ihlâlele matuf her davranış karşısında 

22.8.1963 0 : 1 
Yüksek Heyetinizin büyük bir hassasiyet gös
termesi en tabiî hakkı ve vazifesidir. Bu mev
zuda gösterilecek en ufak bir ihmal ve mü
samahanın cüretleri "artırması, daha vahîm hâ
diselere yol açması beklenmektedir. 

Tahkikat önergemiz, Yüksek Heyetinizin 
de paylaşacağından emin 'bulunduğumuz böyle 
bir »anlayış ve endişeye tercüman olmaktadır* 

Murterem arkadaşlar, 
Sıkıyönetimin temdidi münasebetiyle Bü

yük Millet Meclisinde cereyan eden müzake
relerin basında aynen neşrine mâni olunduğu 
haber alınmıştır. Bâzı gazetelerin, bu müza
kerelere ait haber sütüunlarmın kısmen be
yaz çıkması, bâzılarının da geniş haber alma 
teşkilâtına 'rağmen Anadolu Ajansının ver
diği bültenle aktife etmiş bulunmaları, alı
nan bu haberleri ilk nazarda teyidetmektedir. 

Sayın Millî Savunma Bakanı, Cumhuriyet 
Senatosunda yaptığı bir konuşmada hâdise
ye temasla «Dün akşam bâzı basın merkez
lerinde bir suitefehhümden ileri gelen, bir "an
laşmazlık olmuştur. Bu bir hakikattir. Bilâ-
hara bu anlaşmazlık izale edilmiştir.;» demiş 
ve böylece ortada bir hâdise olduğunu kabul 
etmiştir. 

Dünkü istanbul gazetelerinde, basına ya
pılan bu müdahaleye ait yazılar intişar etmiş
tir. Bir gazetede «Zaruri bir açıklama» baş
lığı altında yayınlanan bir yazıda şöyle 
denmektedir : 

«Dün pek çok istanbul gazeteleri gibi, ga
zetemiz de yurdun çeşitli bölgelerine ya za
manında gidememiş veya ancak değişik bas
kılar halinde peyderpey sevk edilebilmiştir. 
Tamamiyle bize aidolmıyan ve bâzı makam
larca Anayasanın pek açık bir maddesi
nin yanlış yorumlanarak, Meclis müzakerele
rinin de yasak edilebileceği gi'bi, sakat bir 
hükme varılmasından doğan bu aksaklık, bu 
gecikmenin ve değişik baskıların âmili olmuş
tur. 

Elimizde olmıyan bu aksaklıktan dolayı 
okurlarımızdan özür dilerken, ilgililerin bun
dan böyle Anayasanın pek sarih hüküm
leri karşısında olsun daha dikkatli ve uyanık 
olmalarını temenni ederiz.,» 

Bir diğer gazetede de «Uyanlar ve uyma
yanlar;» başlığı altında şunlar yazılmaktadır; 
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«Ankara, istanbul ve izmir'de, Sıkıyöneti

min iki ay daha uzatılması münasebetiyle 
'Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik otu
rumunda yapılan müzakerelere dair haberler 
dün gazetelerimizde değişik ölçülerle çık
mıştır. Bir kısım gazeteler sadece Anadolu 
Ajansının verdiği metni kullanmış, bir kısmı 
ise tafsilâtlı haberlere sütunlarında yer ver
mişlerdir. Bunun sebebi Sıkıyönetim Komutan
lığından telefonla yapılan bir ıtavsiyeye ga
zetelerimizden bâzısının uyması ve 'bâzısının 
uymamasıdır. Sıkıyönetim Komutanlığı adına 
gazetelere telefon eden bir vazifeli, Meclis 
müzakerelerinin Anadolu Ajansı tarafından 
verildiği şekilde yayınlanmasını söylemiş, bu 
arada Ajans bülteninin 35 ilâ 39 ncu sayfa
larının kullanılabileceğini, 48 nci sayfadaki 
haberin ise konulamıyacağını ilâve etmiştir.^» 

MELİH KEMAL K Ü Ç Ü K T E P E P I N A R 

(Adana) — Hangi gazete. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Dünya 
gazetesi. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) —- Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, buraya kadar olan maruza
tımız Meclis müzakerelerinin ;aynen neşrine 
mâni olmak için bir müdahalenin yapıldı
ğını açıkça göstermektedir. Bu müdahalenin 
yazılı veya sözlü olması, hâdisenin mahiyetini 
ve Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü 
vasıta ile yayımının önlenemeyeceğini âmir 
bulunan Anayasanın 87 nci maddesi muvace
hesindeki vahametini değiştiremez. 

En ehemmiyetsiz sebep ve bahanelerle sü-
ıreli ve süresiz gazete kapatabilen bir idare
den gelecek tavsiyenin ne mânaya geleceğini 
ve muhatap üzerinde ne tesir yapabileceğini 
herkes takdir eder. Bu gazetenin kapatılması, 
telâfisi ve tahammülü imkânsız zararlara yol 
açabilmektedir. Bu endişenin nasıl bir baskı 
yaratacağı aşikârdır. 

Mâruf tabirleriyle, atı alan Üsküdar'ı geç
tikten sonra Sayın Millî Savunma Bakanı
nın, «bir suitefehhüm oldu,», demesi ve böylece 
meseleyi kapatmaya çalışması, ne yaraya, mer
hem olur ve ne de ilerde keyfi ve kanunsuz 
müdahaleleri Önleyebilir. 

22 . 8 . 1963 O : 1 
Sıkıyönetimin temdidi müzakerelerinde Mil 

let Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız; «Tatbi
kata hâkim olan keyfî ve pervasız zihniyetin 
seçimler esnasında toplantıları yasak etmesi, 
nutuklara sansür koyması ve radyo konuşmala
rına müdahale etmesi beklenebilir. Hükümet bu 
hususlarda bir teminat verebilir mi?» demişti. 

Grup adma ifade edilen ve Hükümetçe ce
vapsız bırakılan endişenin ne kadar yerinde 
olduğunu, Meclis müzakerelerinin neşrine vâki 
müdahale ile bir kere daha anlamış bulunuyo
ruz, 

Muhterem arkadaşlar, 
Evvelâ Anadolu Ajansı vasıta kılınarak, bi-

lâhara telefonla vâki müdahale kimVjr tarafın
dan yapılmıştır veya yaptırılmıştır? Emri Sıkı
yönetim Kumandanı mi vermiştir, yoksa başka 
bir makam sahibi mi vermiştir veya verdirmiş-
t i r î Bütün bunlar ancak bir tahkikle aydınlığa 
kavuşabilir. Tahkikatın neticesine göre de bü
yük Meclis kendine düşenleri yapar. 

Cumhuriyet Senatosunda söylediği sözleri 
şimdi burada şu veya bu şekilde tekrar edecek 
bir bakanın beyanı ile hâdise örtülemez. Milleti 
karanlık içinde bırakan bu müdahalenin aydın
lanması lâzımdır. 

Meclis müzakerelerinin neşrine mâni olanla
rın daha dün mahkûm edildiklerini unutmamak 
mevkiindeyiz. Bu itibarla önergemizin kabulü
nü bir kere daha saygılarımızla arz ve rica ede
riz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde Sayın Halûk 
Nur Baki de söz istemiştir. 

Buyurun Saym Nur Baki. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım; önergenin anlatmak 
istediği olay üzerinde hassasiyet göstermeme
nin, bütün parlâmento üyelerinin, kendileri ka
dar bir huzursuzluk duyacağını ve bu endişede 
bulunacak kadar demokrasiye bağlı olduklarını 
evvelemirde hatırlatmak isterim. 

Çünkü, ben de böyle bir görüşün içinde ko
nuşacağım. Şu halde önergeyi iki nokta üzerin
de toplamak lâzım. Birincisi olay, ikincisi de 
önergenin kasdettiği mâna. 

Olay üzerinde, biraz sonra âcizane fikirlerimi 
arz edeceğim. 

Bir defa örfi idarenin yanlış bir tasarrufu 
söz konusu olunca, bu tasarruf, doğrudan doğ-
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rüya Hükümetin tasarrufu mânasını taşır. 
Parlömanter usullerde , Hükümetin ve Hükü
mete taallûk eden bir müessesenin yanlış bir 
tasarrufu olduğu zaman, bunun parlâmentoca 
murakabe, yolu, bir meclis tahkik heyeti kuru
larak olaya müdahale etmek değildir. Bunun 
yolu, sözlü soru veya gensorudur. Bir kere, bu 
bakımdan, bir Meclis Tahkik Heyetinin böyle 
bir olaya, henüz daha teferruatı dahi anlaşıl
mamış bir olaya re'sen müdahalesi, Meclisin ya
sama hususiyeti ile Hükümetin yürütme husu
siyeti ile Hükümetin yürütme hususiyetini bir
birinden ayırmamak olur. Eğer, parlâmentolar
da, Hükümete mütaallik bir yürütme aksaklığı 
dolayısiyle Meclis re'sen her noktada bir tah
kik komisyonu kuracak olursa, o zaman yürüt
me organı ile yasama organının görevlerini bir
birinden ayırmak mümkür. olmaz. 

Şimdi, gelelim olayın mahiyetine : 
Olayın mahiyeti, Meclis müzakerelerinin ba

sma intikali konusunda örfi idarenin birtakım 
tavsiyelerde bulunduğu yolundadır. Bu tavsiye
lerin mahiyeti içindeki ölçüyü tesbit etmek için 
bir noktada anlayış göstermek icabeder. Meclis 
müzakerelerinin hemen akabinde, bir asker cen
tilmenliğinin, Türk askerine yakışan centilmen
liğin en güzel bir örneğini vererek, Ankara örfi 
îdare Kumandanı bir tebliğ neşretti ve kendi
sinin örfi idare Kumandanlığı görevi görmesi
nin ancak Meclisin emriyle olduğunu umumi 
efkâra açıkladı. (Sağ, arka sıralardan, «Bunun 
mânası ne?» sesi) 

Heyecanlanmaya lüzum yok. 
KADlRCAN KAFLI (Konya) — Bunları 

bilmiyorduk, sanki şimdi öğreniyoruz. 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayınız 
efendim, müsaade ediniz. 

ARİF ERTUNGA (izmir) — (Kadircan 
Kaflı'ya hitaben) Çık kürsüye de oradan konuş. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Bu öner

genin mânası şudur, arkadaşlar; örfi idare Mec
lisin şahsiyeti mâneviyesini, kendi mukaddes 
kitabı gibi telâkki etmektedir. Biz de bunu 
böyle telâkki edersek, olayları daha güzel çö-
zeriz. 

Şimdi, örfi idarenin tasarrufundan doğacak 
bir yanlış hâdisenin, Meclis tarafından tahkik 
edilerek bir sonuca bağlanmasından kasdedilen I 
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muradı, ben, kendi ölçüm içerisinde size takdim 
edeyim : 

Henüz daha Hükümet ve Hükümetin mesul 
kişisiyle bu iş tavazzuh etmemişken, Parlâmen
todan 5 kişilik bir heyet seçeceğiz ve örfi ida
renin bu tasarrufunun yanlışlığını tesbit edece
ğiz ve ondan sonra da Meclisçe yapılacak hu
susları düşüneceğiz. Biraz evvelki hatip arka
daşımın ifadesi, bu. 

Arkadaşlar; Meclis müzakerelerinin Anado
lu Ajansından nakledilen kısımları ile radyoda 
okunan kısımlarını dinlemiş iseniz, gayet açık 
bir şekilde görürsünüz ki, gizli ve saklı, vatan
daştan öteye götürülecek hiçbir nokta mevcut 
değildir. Eğer, bir lüzumsuz gayret, her hangi 
bir kişi tarafından verilmiş ise, örfi idarenin. 
mutlaka Anayasanın ve Meclisin, büyük mües
sesenin üstüne gölge yaptığı şeklindeki tefeh
hüme düşmemiz, evvelâ bu endişede olmamız 
dâvayı peşin blarak kaybetmemiz olur. iki bu
çuk senelik intikal rejimimiz sırasında, dün
yada hicjbir Parlâmentonun nasibolmadığı ka»-
dar şerefli mevkiimizi muhafaza, ettik ve de
mokratik rejimin unsurlarının hepsini teker.te
ker icra ettik. Kim kalkıp da iddia edebilir ki, 
demokratik rejimin unsurlarından bir tanesini, 
ihtilâlden yeni çıkmış olmamıza rağmen feda 
ettik. Eğer, bunu 'böyle* iddia edecek bir arka-
daiş varsa, şerefli bir mebusa düşecek vazife, 
derhal PaırLâmentoyu terk edip, mebusluktan 
istifa etmesidir. Mademki, bu böyle değildir, 
o halde pekâlâ, demokratik rejimi yürütmekte 
muvaffakiyetli, cesaretli günler geçirdik ve bu 
ıgünleri bütün endişeli taraflarına rağmen ge
çirmekteyiz. Ancak arkadaşlar, insaf sahibi 
olalım ki, bir yanlış emri 'bir kişi verdi diye 
yanlışlık nisibetini de bilmiyoruz, her halde alâ
kalı Bakan açıklıyacaktır, böyle bir hâdise ol
du diye, büyük öl/çüde Parlâmentonun, reji
min ve Anayasanın temelinden yıkılmasını dur
durmak iıçin ayağa kalkmış, telâş göstermiş 
Ibir örfi idareye ta'netmek haklı bir'hareket olı 
maz, arkadaşlar, örfi idareye, şu kadar ölçü
de gölge düşmesin müsamaha etmemeliyiz. 
Bunlar tevali eder gider gibi nazariyelere de 
katiyen inanmıyoruz. Çünkü, biz • örfi idare 
kumandanlarının ve Türk Ordusunun, 21 Ma
yıs 'hareketini büyük bir vatanperverlikle ka
zanan, başaran Türk Ordusunun en az bizler 
kadar bu rejimin yaşamasında azimkar olduk-
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kurına ve gölıge düşürmemeye gayret ettiklerine 
inanıyoruz. Evvelâ, buna kendimiz inanalım. 
Ondan sonra başkalarının in anmalarını tavsiye 
edelim. Bir mebus buna inanmazsa yaızık olur 
arkadaşlar. O zaman, burada oturmamız, re
jimi kurtaracağız diye birtakım numaradan 
mücadele etmemiz mânasına gelir ki, hiç'biri-
miae bunu asla yakııştıramam. Hakikaten olan 
budur. Bu rejimin, 'bu memlekette yaşaması 
için mutlaka Türk Ordusu fedakârlıkla, sa
bırla bizim yanımızdadır. Bunu başka türlü 
düşünmeye; buna müsamaha ederek şöyle olur, 
(böyle olur diye endişe edici, paraızit yapıcı, 
müesseseler arasına fitne sokucu tasarruflara 
mahal yoktur. Arkadaşlar, kimsenin kimse
den endişe etmesine ihtiyacı yoktur. Çünkü, 
hangimizin neye ihtiyacı var? Haıpimizin bir 
an evvel istediği, bu vatanın büyük felâketler
den kurtulması ve dünyada kaıçınılamıyan de
mokratik nizamın avans vermeden yürütülme
sidir. Bu'böyle olduktan sonra, birbirimizle ya-
oş edercesine, olmıyacak tekliflerle sükse yap
mak, boş bir hikâyedir, arkadaşlar. Bırakalım 
her .şeyi arkadaşlar, bu vatanın en 'büyük yücel-
tisi bizler olabiliriz, tarihin en çok lanetlene
cek kütlesi de »bizler olabiliriz. Kendimize ge
lelim. Memleket çok büyük günler geçiriyor. 
Türk Tarihi, Millî Mücadelede dahi bu kadar 
karışık günler geçirmemiştir. Ama, bir tek 
ışık noktamız vardır. 

Aklıselim ve şuur; Parlâmento üyelerinin her 
şeyin üzerinde vatanperverlik göstermeleri ve 
hakikaten Türk Ordusunun iftihar edilecek bir 
dozda demokrasiyi arzu etmeleridir. Parazitlere 
bakarak, heyeti umumiyesi üzerinde bir büyük 
kütlenin yanlış düşüncelerini duymayalım. Hal-

• kın, bir şeyden haberi olmaz, işi rasgitmez, 
bunun sebebini askerî idareden zanneder. Yanlış 
bir ticaret kurmuştur, iflâs eder. Bunu 27 Ma
yısa bağlar, ihtilâllere bağlar, rejimlere bağlar. 
Ama, memlekette kütlelerin birbirinin arasını 
açmak değil, bilhassa yapmak hususunda şu Par
lâmento üyelerine düşen vazifenin ne kadar ulvi 
olduğunu da unutmayalım. Hiç kimse ziyan 
etmez, arkadaşlar. Fertlerin ölümü, Parlâmento 
üyelerinin tevkif edilmesi, ihtilâllerin olması, 
binlercesinin asılması, şahıslara hiçbir netice ve 
kötülük getirmez. Çünkü, ölümle yaşamak o ka
dar farklı şeyler değildir. Ama, bir milletin 
tarihine kara leke olarak geçmemeyi, «bu Par-
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lâmento bu rejimi batırdı» dedirtmemeyi sağla
mamız lâzımdır, arkadaşlar. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım ; 
Yüksek Başkanlığa vermiş bulunduğumuz tak
rir üzerine, takriri imzalıyan arkadaşlarımız 
adına Sayın Hüseyin Ataman, takrirdeki mak
sat ve gayemizi yüksek huzurunuzda açıkladı. 
Bu açıklamadan sonra, Sayın Bakanın ve ilgili
lerin izahatını dinledikten sonra, lüzum olursa 
konuşmak, lüzum olmazsa Sayın Hüseyin Ata
man Paşanın konuşmasını, takriri imza eden na
çiz arkadaşlarınızın da fikri olduğunu kabul 
edeceğinizden emin bulunmaktayım. 

Ancak, sunduğumuz takririmiz dolayısiyle 
burada yapılan konuşma üzerine, yüksek huzu
runuza çıkan bir milletvekili arkadaşımızın, ge
ce rüyasında görmüş gibi, kastımızı, kendi gö
rüş çevresinden açıklamış bulunması ve bizi 
itham etmesi karşısında, birkaç kelime ile kendi
sine cevap vermek imkânını aradım; Yüksek 
Başkan lütfettiler, teşekkür ederim. 

Muhterem arkadşalar, evvelâ, bu arkadaşa 
hatırlatmak isterim k i ; yüksek huzurlarınızda 
vermiş olduğumuz takrirde ve burada adımıza 
yapılan konuşmada edep ölçüleri hiçbir surette 
aşılmamıştır. Daima nezaketli ve mâkul'olmıya 
çalışılmıştır. Arkadaşımızın buraya çıkarak 
bizleri, parazit yapan, nifak sokan kimseler ola
rak tanıtmaya kalkışmasını, ben yerinde bulmu
yorum. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Ben böyle bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki, lütfen müda
hale etmeyin. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) -
Muhterem arkadaşlarım, aynen zapta geçmiştir. 
«Parazit yapıyorlar, nifak sokuyorlar» diyor. Bu 
memlekette parazit yapmak istiyen kimselerin, 
nifak sokan kimselerin daima karşısında olaca
ğız ve olmakta devam edeceğiz. (Millet Partisi 
sıralarından, «bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, yine bu arkadaş Ordu
yu bir paravana olarak kullanırken, sanki biz
ler Orduya karşı imişiz gibi konuştu. Şerefli 
Türk Ordusuna her zaman itimadımız vardır ve 
tamdır. (Miillet Partisi sıralarından alkışlar.) 
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Biz, burada bir takrirle, şerefli Türk Ordusu
nun bugün mümessilliğini yapan örfi îdare Ko
mutanının şahsına hiçbir surette atıfta bulun
muş, kendi şahsını hiçbir surette hedef gütmüş 
değiliz. Ortada, hâdisenin aydınlanması için iç
tüzüğün 177 nei maddesi gereğince bir tahkikat 
açılmasını istiyoruz. Bu tahkikat açılmasına 
dair İçtüzüğün bu maddesinin istihdaf ettiği mâ
na, ortadaki olayın cereyanının aydınlatılması, 
hakkın ve hakikatin meydana çıkarılması de
mektir. • 

Sayın Hüseyin Ataman Paşa konuşmasında, 
biraz evvel söylediği gibi, bu tahkikat yapıldık
tan sonra, iş aydınlatıldıktan sonra elbette 
Meclis üzerine düşen vazifeyi yapacaktır, demiş
tir. O halde ortada bir tahkikatın yapılması ve hâ
disenin aydınlatılması mevzuubahistir. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu da arz et-* 
mek istiyorum. Sayın arkadaşımız konuşmala
rında, Anayasanın ihlâline matuf hareketler kar
şısında, kendisi de dâhil olmak üzere, bütün 
milletvekili arkadaşlarımızın hassas olduğunu 
ve ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söy
lediler. Biz de aynı kanaatteyiz ve aynı kana
atte olduğumuz içindir ki, bu takriri Yüksek 
Huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Ancak, arka
daşımız, İçtüzüğün 177 nci maddesine göre de
ğil de, bir soru veya gensoru ile yüksek huzu
runuza gelmek lâzım geldiğini ileri sürdüler. 
Biz, o kanaatte değiliz. Ortadaki hâdisenin ay
dınlanmasından evvel, alelacele bir gensoruya 
gidilmesini doğru bulmuyoruz. Ancak, Nur Ba
ki arkadaşımız, ortadaki hâdisenin bizden daha 
âcil olarak ele alınması ve bir gensoruya gidil
mesi lâzım geldiği kanaatinde iseler, bunu, bu
güne kadar Yüksek Meclise vermemiş olmakla 
vazifelerini yapmamıştır. (Millet Partisi sırala
rından, alkışlar ve «bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımız ko
nuşmalarda, demokratik nizamın her hangi bir 
unsurunun ihlâl edilmesi karşısında, şerefli mil
letvekillerine düşen vazifenin Meclisi terk edip 
gitmek olduğunu söyledi. Bizler aynı kanaatte 
değiliz. Şerefli milletvekillerine düşen vazife, 
Meclis çatısı altında durmak, Anayasaya gölge 
düşürecek herkesin karşısına çıkmak ve bu mil
letin ümidini hiçbir zaman yok etmemektir. (Al
kışlar) Bu millet inanmalıdır ki, her türlü şart
lar altında, milletin hakkını, Anayasa hukuku-
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nu, demokratik nizamı koruyacak benim mümes
sillerim Mecliste mecvuttur ve daima mevcu-
dolacaktır. (Millet Partisi sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sizlerin bir dakikanızı 
işgal ettiğim için özür dilerim. Takririn memle
ket nef'ine ve ilerdeki vukuu melhuz hâdiseleri 
önlemek' için, hepimizin hissiyatına tercüman 
olarak, verildiği yolunda izhar ettiğimiz kanaa-
ta itimat buyurmanızı arz eder, hepinizi hürmet-
el selâmlarım. 

FAHİR GÎRÎTLİOĞLU (Edirne) — C. H. P. 
Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C.H.P. GRUPU ADINA FAHÎR GİRİTLİ

OĞLU (Edirne) — Pek kıymetli milletvekilleri, 
huzurunuza getirilen teklif karşısında ferdî ko
nuşmalar arasında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak da fikrimizi beyan etmek lüzumu
nu hissettik. Bu meseleyi, Grup olarak fikrimi
zi kürsüden ifade etmeye, bilhassa, bizi zorlı-
yan mantıki sebep şu nokta üzerinde toplanmak
tadır. 

İftiharla görmekteyiz ki, her milletvekili ve 
her Parti Grupu, Anayasa rejiminin korunması 
hususunda âzami derecede bir titizlik yarışma 
çıkmış bulunmaktadır. Bu vadide, hiç bir parti 
grupu ve hiç bir Millet Meclisi Üyesi, diğerin
den geri değildir. Bunun manası da şudur ki ; 
Cumhuriyet Halk Partisi de, Anayasa rejimi
nin korunması bakımından ve Anayasamızın her 
hali ile kemali mahfuz .tutulması bakımından, 
geri durumda değildir. 

Ortaya getirilmiş bulunan meselede, Anaya
sanın ihlâl edildiği iddiası vardır. İcra Organı
nın bir tasarrufu ele alınarak, bu meseleden 
Anayasanın ihlâl edildiği neticesi çıkarılmış ve 
Meclisten, bir Meclis tahkikatı yapılması isten
miştir. Filhakika, böyle bir tasarrufun olduğu 
kanaati peşinen C.H.P. nde mevcut bulunsa 
idi, böyle bir tasarrufun mevcudiyetine C.H.P. 
uzaktan veya yakından inanmış bulunsa idi, bu 
vazife yarışında v C. H. P^ de önergeyi tak
dim eden arkadaşlarımızdan geri kalmamak 
ıgibi bir durumu iktisabederdi. 

C.H.P. Grupu olarak, teklif sahibi 8 arka
daşımızın fikirleri ile bir olmadığımızı v peşinen 
arz etmek durumundayız. Biz, hadisede, uzak
tan veya yakından Anayasayı ihlâl edici bir ta
sarrufun bulunduğu inancına sahip olamadık. 
Müsamahanıza sığınarak, bunun nedenlerini ve 
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mümkün olduğu kadar sebeplerini izah etmeye î 
çalışacağım. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, evvelâ, bizi bu 
konuda titizliğe davet eden Anayasamızın 87 
nei maddesi üzerinde, hafızalarınızı tazeleyerek, 
sizlerin bu maddenin hükmüne eğilmenizi rica 
edeceğim, 

Anayasamızın 87 nei maddesi, Meclis görüş
melerinin açıklığı ve yayınlanması konusunda 
çok kesin hükümler vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasının getirmiş oldu
ğu prensip şöyledir: «Meclis görüşmeleri açık
tır ve ilgili Meclisin tutanak dergisinde tam ola
rak yayınlanır.» Madde, birinci fıkrası ile getir
miş olduğu bu prensibe, üçüncü fıkrası ile de 
emredici bir hükmü ilâve etmiş bulunmak
tadır. Filhakika maddenin üçüncü fıkrası ay
nen şöyle demektedir: «Meclislerdeki açık gö
rüşmelerin her türlü vasıta ile yayımı önlene- j 
mez.» Hiç şüphe yok ki ; bu prensiplere titiz
lik göstermek bakımından, Önerge sahibi ar
kadaşlarımız derecesinde, biz, Cumhuriyet I 
Halk Partisi Ğrupu da, kendimizi, titizlik 
göstermek vazifesi içerisinde göstermekteyiz. 
Meclisimizin 8 muhterem üyesi içtüzüğün 177 j 
nei maddesine dayanarak, Millet Meclisi Baş- ! 
kanlığına sunmuş oldukları önergeleri ile bu j 
konuya temas etmişler ve Meclis tahkikatı açıl- i 
ması talebinde bulunmuşlardır. Tekliflerinin 
konusu, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının ı 
bir tasarrufunun Anayasaya aykırılığı mer
kezindedir. Ortaya atılan iddia ise çok açık ı 
bir iddiadır. Demektedir ki, Anayasa nizamı- i 
nm muhafazası için kurulan bir müessese, i 
yani sıkıyönetim müessesesi, vasıtasiyle Ana- ! 
yasaya tecavüz edilmiştir. Cümle bu kadar | 
açıktır, itham' edici bir iddiayı kapsıyan çok 
açık, he'r türlü münakaşadan uzak iddiaları 
havi bir cümledir. Bu cümle karşısında, grup ;' 
olarak, gereken ehemmiyeti verdik. Biz, ken
di iç bünyemizde yaptığımız münakaşayı hu- -
zurunuzada getirmek mecburiyetinde olduğu
muz için, müsaadenizle meseleyi huzurunuzda 
beraberce izliyelim. 

iddiaya göre, sıkıyönetim komutanlığı adı
na gazetelere telefon eden bir vazifeli, Mec
lis müzakerelerinin Anadolu Ajansının verdi
ği şekilde gazetelerde neşrini istemiş bulun
maktadır. tddia bu suretle tasrih' edilmiş bu-
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lunuyor. Bu tavsiyeyi kim yapmıştır? öner
gede bunun adı yoktur. Bu tavsiyeye bütün 
gazeteler iştirak etmiş midir önergede bu
nun cevabı da «evet» olarak gösterilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Millî Sa
vunma Bakanının da dün huzurunuzda beyan 
ettikleri veçhile, < istanbul basınını tereddüde 
düşüren bir olayın mevcudolduğu vakıası 
münakaşaların dışındadır. Bir vakıa var, bu 
vakıa ne dereceye kadar şümullü, ne derece
ye 'kadar Anayasaya aykırı, ne dereceye ka
dar Anayasayı çiğneyen bir vakıa? Bunu mü
nakaşa edebilmemiz için, vakıayı seyrine 
göre takibetmek mecburiyetindeyiz. Telefon
la yapılmış olan, gazetelere • bir tavsiye var. 
Bu tavsiyenin Sıkıyönetim Komutanlığının 
şahsından veyahut kumandan adına konuşan 
birisinden geldiği yolunda en ufak bir iddia 
yok. Bu bir. Sıkıyönetim komutanlığı tarafın
dan yazılı bir yazı? O da yok. İkincisi telefon
la bu konuşmayı yapan şahıs kim, adı ne, 
rütbesi ne, sıfatı ve yetkisi ne? Bu da meç
hul. O derece meçhul ve o derece tesir ;kabi-
liyeti az olan bir telefon hitabıdır iki, gaze
telerin bir kısmı bu şekildeki telefon emri
ni hiçe saymışlar yine Meclis müzakereleri
ni harfiyen diledikleri gibi, kendi kanaatle
rine göre, mütalâalar da eklemek suretiyle 
neşretmişlerdir. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim. Sıkıyönetim rejimi içerisinde neşre
dilen gazeteler, hakikaten hiyerarşiye uyularak 
sıkıyönetimce yazılmış veya yetkili bir. makam
dan gelmiş bir yazı veya yetkili bir makamdan 
olduğu kanaatini uyandıran bir telefon haberi 
karşısında bulunsalar, gazetenin birisi bu emri 
dinleyip, öbürü dinlememezlik etmez. Gazetele
rin pek mühim bir kısmı kendi ihtiyarları ile 
hareket etmişler, Anayasanın sarih olan 87 nei 
maddesini nazara almak suretiyle neşriyat yap
mışlardır. Bunun dışında, bir kısım gazeteler, 
özür dilerim, bu bir kısım gazetelerin adını şu
rada, verebilecek durumdayım. Bizim tesbitimiz 
sayın önerge sahiplerinin şikâyet ettiği konu
lardan ibaret kalmıştır. Daha fazla gazeteleri 
biz bulamadık. Bu bir kısım gazetelerin başında 
Dünya Gazetesi de bulunmaktadır. Enteresan 
olan bir noktayı bu arada da ifade mecburiye
tindeyiz. Aynı Dünya Gazetesi, Sıkıyönetim Ko
mutanlığının bir haftaki emriyle tekrar neşir 
hayatına atılmış bulunmaktadır. Aynı Dünya 
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Gazetesi şikâyet ettiği konuyu; bizzat kendi ih
tiyariyle tashih etmiş, ikinci baskısını da çıkart
mıştır. Ortada hakikaten bir anlaşamamazlık 
var. Dünya Gazetesinin, bir an için son derece 
samimî bir e/ıdişeye düştüğünü farz edelim. Bu 
samimî endişe ile yani telefon emrini dinlemek 
lüzumunu hissederek normal neşriyat yapmadı
ğını farz edelim. Ama, aynı Dünya Gazetesi, 
çok kısa bir zaman sonra, yeni bir nüsha bas
mak suretiyle normal neşriyatını yapmıştır. Bu 
da gösteriyor ki telefon emrinden en çok endi
şe duyan bir gazeteniz dahi bu endişesini çok 
kısa bir süre sonra, belki 30 dakika, belki üç 
dakika, belki bir saat sonra, fakat, son derece 
kısa bir süre sonra dağıtabilmiş ve dilediği gi
bi yazma imkânını da bulmuş, yeni bir gazeteyi 
piyasaya sürmüştür. Şu halde arkadaşlar, hâdi
sede., karekteristik mânada bir yetkili organın 
kanun dışı emir verme karakteri yoktur. Hâdi
sede karekteristik mânada, olsa olsa bir memu
run, meselâ bir vazifeli veya vazifesiz memurun, 
resmî sıfatı haiz bir kişinin, işgüzarlık kelime
siyle ancak vasıflandırılabilecek şekilde, telefon 
emri mevzuubahistir. Bunun başka türlü tef
siri için ne kadar aleyhte mütalâada bulunursak 
bulunalım, ne kadar kendimizi zorlarsak zorlı-
yalım ve ne kadar Anayasa nizamına titizlik gös
termek gayreti içerisinde, bu şekilde cesaret gös
teren memur aleyhinde mantığımızı yürütürsek 
yürütelim, başka türlü tefsire gidemiyoruz. 
Resmî bir organ tarafından verilmiş bir emir 
yok. Anayasa ve hukuk nizamı dışı bir tasarruf 
yok. Ancak, telefonda konuşan rütbesi, sıfatı, 
nenin nesi olduğu meçhul bir kişinin, yetkisi dı
şında tamamiyle arızi olarak, belki de, lüzu
mundan fazla işgüzarlık hevesine kapılmak su
retiyle yapmış olduğu bir telefon konuşması var. 
Bir partinin sözcüsü sıfatiyle, hâdiseyi küçüm-
setmek ve olduğundan daha küçük göstermek 
gayreti ile huzurunuzda bir mantık dolambaşla-
rı içinde bulunuyorum addedilmemesini de bil
hassa istirham ederim. Gerek partimin görüşü, 
gerek şahsi kanaatim 6 merkezdedir ki, yetki 
verdiğiniz ve iki ay daha devam ettirmeye lüzum 
gördüğünüz Sıkıyönetim idarecileri, Anayasa
nın, bekçileridir. Anayasa rejimimizin bekçile
ri mevkiinde bulunan ve bugün Anayasa rejimi
miz aleyhine tasarrufta bulunan, Anayasa reji
mimiz aleyhinde ayaklanan kişilerin tasfiyesi 
babında mevcudiyetine lüzum hissettiğimiz Ana-
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yasa yöneticilerinin bizatihi Büyük Meclisten 
yetki aldıktan birkaç saat sonra kendi yetkisini 
suistimal edecek kadar meselelere yabancı ol
duğunu düşünmek, millî menfaatleri hiçe saya
cağım farz etmek Meclisin yetkisini-ve Anayasa
nın âmir hükümlerini çiğniyecek kadar perva
sız olduğunu farz etmek için elimizi vicdanımı
za koyalım, oha göre konuşalım. Elimizde en 
ufak, zerre kadar bir delil mevcut değildir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, şimdi şöyle bir 
sual akla gelebilir. Bu ayrı noktai nazarı savu
nan bana karşı, önerge sahibi arkadaşlarımdan 
birisi çok haklı olarak diyebilirler k i ; «Böyle 
midir, değil midir? Biz de bunun tahkiki için 
meseleyi Meclise getirdik. Biz de kesin olarak 
böyledir iddiasında değiliz», diyebilirler. 

Pek muhterem arkadaşlarım, işi hüsnüni
yetle konuşalım. Kullanılan ve demin okudu
ğum cümlenin, sadece önergeye kuvvet vermek 
maksadiyle, önergede yer aldığını farz ederek 
arkadaşlarımın bu şekildeki önergelerini son 
derece samimî bir hisle ve Anayasa rejimine 
titizlik gösterdiklerinin bir delili olarak verdik
lerini kabul ederek, yine aynı mantığımı devam 
ettireyim. 

Pek muhterem arkadaşlar, önerge sahiplerin
den bir arkadaşımızın önergesini gerekçeye da
yandırmak maksadiyle huzurunuzda söylediği 
bir cümleyi enteresan buldum ve bu cümle be
nim de istinadedeceğim bir cümle olacaktır. 
Şöyle dediler : «Büyük Meclis olarak buhran
larla karşıkarşıya bulunmaktayız. 21 Mayıs 
olayları buhranlar zincirinin bir tanesini teşkil 
etmektedir.» Çok kıymet taşıyan bu fikri ben 
de konuşmalarım için istinatgah yapacağım. 

Büyük Meclis olarak bir buçuk seneden b^ri 
buhranlarla karşı karşıya bulunduğumuzu he
pimiz itiraf ettiğimize göre, şimdi, Büyük Mec
lisin mevcudiyetine ve Anayasa nizamımıza 
karşı yöneltilmiş bir askerî isyanın tasfiyesiyle 
vazifelendirilmiş sıkıyönetim rejimimizi karşı
mıza alıyoruz ve bu rejime diyoruz ki, «senin 
hakkında tahkikat yapacağız» tahkikat kısmî 
olmaz, tahkikat kül halinde yapılır. «Sen tahki
katın sonuna kadar benim nazarımda zanlısın 
ve tahkikatın sonuna kadar zanlılık sıfatını 
muhafaza ettiğin nisbette de lâyıkı ile ve ke
mali ile iş göremezsin.» (Ortadan, alkışlar) Bü 
şart, bizi yeni bir buhranın karşısına sokar mı, 
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sokmaz mı? Bir politika heyetinin yüksek va
tanseverliğine hitabeden sualimi tevcih ediyo- I 
rum. (Ortadan, alkışlar) Tahmin ederim, yeni 
bir buhran içine girmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci mantığımı 
da yine sayın sözcünün çok isabetle huzurunuz- | 
da sarf etmiş olduğu bir cümleye dayanarak J 
yapacağım. Dediler ki, «en ufak bir ihmal ve 
müsamaha cüretleri artıracaktır.» Umumiyetle 
kabul edilen bir prensiptir. Hattâ, Türkçemizde 
bu fikre uygun bir darbımesel, söz deyimi de 
vardır. «Müsamaha kapısını aralık bırakma, 
sonra ardına kadar açılır.» Titizliklerinin tak-
dirkârıyım. Yalnız, bu mantık üzerine şunU da 
ilâve etmek isterim : 

Muhterem arkadaşlarım; en ufak bir ihmal 
karşısında, Meclis olarak müsamahakâr davra-
namıyacağımız iddiasını ileri götürüp de, bü
tün bir Heyeti, bir müddet için zanlı mevkiinde 
bulundurmak gibi harekete tevessül ©dersek, 
acaba bu heyet hizmet görme şevkini muhafaza 
edebilir mi? Bir aylık sıkıyönetim rejimi, İz
mir'de, İstanbul'da ve Ankara'da, mazideki sı
kıyönetim rejimlerine nazaran çok ve çok daha 
ziyade hukuk kaideleri içinde kalarak faaliyet- | 
te bulunmuşlardır. Bir ay bitti, bir ayın biti
minde Yüksek Meclis huzurunda bir tek üye j 
çıkıp da sıkıyönetimin bir aylık icraatının hu- \ 
kuk dışı tasarruflarından tek bir kelime şikâ-
yette bulunmadılar. Hattâ ne yaptılar? İttifakla 
sıkıyönetim rejimini iki ay daha temdidettiler. 
Bu iki aylık müddetin bitiminden sonra, sıkı
yönetimin uzatılıp uzatılmamasmm mevzuu-
bahsolduğu 19 Ağustos 1963 tarihli T. B. M. M. 
oturumunda, ana muhalefet partisi olan Adalet 
Partisi sıkıyönetim tasarruflarının aleyhinde 
hiçbir ima edici konuşmada bulunmadılar. Sıkı
yönetimin şu sebepten veya bu sebepten, kal
ması veya kalmaması münakaşası yapıldı ama, 
madde zikredilerek sıkıyönetimin şu tasarrufu 
kanuna aykırıdır, iddiası serd edilmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, 19 Ağustos tarihin- I 
de yeni bir imtihandan geçen ve hukuk rejimi-

' ne bağlılığı Büyük Meclisimizce tescil edilen 
sıkıyönetimin, 4 saat sonra hukuka aykırı tasar
rufunu iddia ve ilân edersek, zannediyorum, 
Türk hukukçuları olarak ve Türkiye Büyük } 
Millet Meclisinin üyeleri olarak kanaatlerimiz
de tezada düşmüş mevkide olacağız. | 

22.8.1963 0 : 1 
Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetimin, ge

çirilen devresi zarfında hukuk prensiplerine 
bağlılığı göz önüne alınacak olursa, telefonla 
»yapılan muhaberenin neticede, dönüp dolaşıp 
(Sıkıyönetim rejimini ilgilendiren ve topyekûn 

•Sıkıyönetim yöneticilerini, Anayasaya aykırı 
-hareket etmiş mevkiine getiren bir görüş ve 
bir önerge, bugünün şartlarına ve Sıkıyöneti
min yöneticilerine karşı beslemiş olduğumuz ka
naatlere uygun düşmese gerektir. Biz, C. H. 
Partisi olarak inandık ki, Sıkıyönetim dahi ken
di hususi kanunu çerçevesi içerisinde, fakat, 
bir hukuk, rejimidir. 

Hukuk'rejimi olan >bu Sıkıyönetim rejimi, 
5 aylıık iyi bir hukuk imtihanından geçmiştir, 
tezkiyemizi almıştır. İtimadımız, bu yöneticiler 
üzerinde temerküz etmiştir. Yeni itimadımızın, 
yöneticiler üzerinde temerküzünden birkaç sa
at sonra, aynı yöneticilerin, Anayasanın 87 nci 
maddesini hiçe sayacak kadar vahim bir Ana
yasa suçunu işlemeye cesaret edeceklerini ve 
hattâ akıllarının kıyısından dahi geçirecekleri
ni vicdanen kabul edemiyoruz. Bu itibarladır 
ki, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Sı
kıyönetimin Anayasaya aykırı, her lıangi bir şe
kilde davranışının olmadığına kaaniiz. Hâdi
seyi basit bir olay, ikim olduğu belli olmıyan, 
sıfatının ve yetkisinin ne olduğu belli olmıyan 
bir kimsenin yaptığı basit bir olay mahiyetin
de görmemiz sebebiyle, olsa olısa, Millî Savun
ma Bakanlığının yetkisi dâhilinde bir tetkik ve 
tahkikle aydınlığa çıkacak karekterde gördü
ğümüz için, Meclis tahkikatı açılması lüzumuna 
inanmıyoruz. 

Bu bakımdan, önergenin reddini Yüksek 
Meclisten hasseten rica eder saygılarımızı su
narız. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Bren. 

ASIM EREN (Niğde)' — Pek muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz, Sayın Ataman, Nur 
iBâki, Akdoğan ve Giritlioğlu arkadaşlarımdan 
sonra ve bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupunun noktainazarı da belli olduktan 
•sonra, o noktayınazara tamamen iştirak etmek
le beraber, kendi açımdan, başka bir ,görüşü arz 
etmek mecburiyetini 'hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi hayatta pole
mikler, mücadeleler bazen gerçek olaylara daya
tılır Bazen, olaylar yaratılarak, bunların üze-
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rine dayatılır, önümüzdeki hâdise, 19 Ağustos 
günü Büıyük Mecliste cereyan eden ve Sıkıyö
netimin iki ay daha uzatılmasını hedef tutan 
bir karar vesilesiyle cereyan eden acı, tatlı 
bâzı sözlerin basında yer almayışının veya çok 
az ve çok yanlış şekilde yer alışının doğru olup 
olmadığının münakaşasıdır. Hakikatte bugün 
Sayın Millet Partili imza sahiplerinin sunduk
ları önengede belirttikleri olay, yani, basm üze
rinde esrarengiz bir baskı yapıldığına dair ve
rilen haber doğru mudur, bir gerçeğin ifadesi 
midir, yoksa arapça tabiri ile tasni edilmiş, 
Türkçesi, «yoktan yaratılmış» bir olay mıdır? 
Henüz bu, teshit edilmiş değildir. Şundan dola
yı sabit olmamıştır ki, muhbir durumunda olan 
ilgili gazeteler, isim veremiyorlar, şahıs vere-
•miıyorlar. öyle bir devrede, bu şekilde bir muh
birlik yapıyor ki, bu sayın gazeteler, basm hür
riyetini kemaliyle kullanmakta, Anayasanın 
kendilerine verdiği haktan aşırı şekilde her an 
istifade etmekte ama Devleti, Devlet idaresini, 
mevcut rejimi kötüliyebilmek için mümkün olan 
her fırsattan istifade ederek kendilerini idare 
edenleri hatalı olarak göstermek için muhbir 
olarak yaptıkları işte, kendilerine haber veren 
insanı belirtmeden, böyle bir iddiayı yürütecek 
şekilde hareket etmektedirler. Basm, gerçeğin 
ifadesi demek olursa, bir memlekette, basurdan 
kemali ile, o milletin istikbali de hali de fay
dalanır. 

Basının bu şekildeki hareketini, Millet Par
tisinin ele almış olmasına gelince; muhterem ar
kadaşlarım, niçin gizlemek lüzumunu duyalım. 
Son günlerde bâzı siyasi teşekküllerimiz, ister 
yaklaşan mahallî seçimlerin verdiği telâşla, is
terse Koalisyonun 'gerçekte başarılı olan ve 
adım adım yukarıya doğru yükselen çalışma
ları karşısında, icraatı karşısında kendilerinin 
kuru ekmekle kaldıklarını görerek, siyaset tor
balarının boş kaldığını görerek adlarının umu
mi efkârda yeniden dalgalanması için vesileler 
yaratmak peşine düşmüşlerdir. Bunların kimisi 
Hükümet Başkanına bir muhtıra vermekle, ki
misi kendisine yardımcı olduğu Hükümet Baş
kanına .mektup göndermekte, kimisi de, Büyük 
Mecliste, Meclis tahkikatı açılsın diye, bence 
tasrih edilmiş bir meseleyi ele alarak ve ona da
yanarak polemik yaratmak istemektedir. Hepsi
nin hedefi adlarını millete tekrar duyurmak, 
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mahallî seçimlerde olsun o partinin ismini ku
laklarda yer ettirmektir. 

' Muhterem arkadaşlarım, hakikat öyle değil
dir. Hakikatte, olayı ele alalım; 19 Ağustos 
1963 ıgününü lütfen hatırlamanızı istirham edi
yorum: Burada konuşulan meselelerin içinde 
en acısı, Silâhlı Kuvvetlerin muhterem ve bu
gün vazife başında bulunan erinden Orgenerali
ne kadar, erinden Genel Kurmay Başkanına ka
dar bütün muhterem mensuplarına, «Harbiye-
lilere, bunlar, üniformalı birer memur oldukla
rını öğretmediler. Bunlar, sivil memurların her 
şeye itaat etmeleri karşısında, kendileri millî 
iradeye karşı gelerek küstah durumuna düştü
ler.». Dememiş midir, Kadircan Kaflı arkadaşı
mız? Bunu ertesi günü hiç ıbir gazete yazmadı. 
Devlet Radyosu, akşam, Sayın Kadircan Kafli
nin sadece «Harbiydiler masum, suçsuz amma, 
onlara bunu öğretmeyen insanları suçlu göste
ren» beyanatını âdeta özetliyerek verdi. Çok 
şayanı teessüftür, o akşamki radyoyu derin bir 
hüzün ile dinledim. Neden, Kadircan Kaflı'nm 
«bunlar üniformalı memurlardır, ama Millî 
İradeye karşı geliyorlar. Bundan dolayı, küstah 
duruma düşmüşlerdir» dediği zaman, benim ken
disine isyan ettiğimi söylememiştir. Ertesi gün 
Cumhuriyet Gazetesi niçin ters yazı yazmış? Sa
dece «üniformalı memurlardır» dediğine karşı 
«Asım Eren, küstah demiştir» diye bir haber 
vermiştir. 

Bendeniz, kendisinin «küstah» kelimesini 
silahlı kuvvetlerdeki muhterem arkadaşlarımıza 
tevcihinden sonradır ki, «sözlerinizi geri alın» 
dedim. «Küstah» demedim. «Almadım, almıyo
rum» dedikten sonra, «küstah sensin» dedim. 
Tekrar ediyorum; hiç kimse, bu memleketin em
niyet ve asayişini, kendisine mevdu, bir kanu
nun 35 nci maddesi gereğince her zaman dahil 
de ve hariçte korumakla kanunen mükellef olan 
bir kuvvetin mensuplarına «küstah» diyecek du
rumda değildir. Hatta, Mecliste de olsa diyemez. 
(Orta sıralardan alkışlar) 

Şimdi, bunu yapan bir partinin 8 imzalı bir 
takriri hangi yüzle huzuru âlinize geliyor sora
rım? O sözlerle, (Gürültüler «sözünü geri al» 
sesleri) bu talep büyük bir tezat değil midir,, 

muhterem arkadaşlarım, sorarım? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Asım Eren, 

Sayın Bölükbaşı... Arkadaşlar, Riyasete biraz 
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saygı gösterin, lütfen istirham ediyorıını. Sayın 
Akdoğan, Sayın Eren, istirham ederim, evvelâ 
beni dinleyin, Riyasete saygı gösterin. 

Sayın Eren, bir noktanın tashih edilmesini 
arkadaşlar istiyorlar; Kadircan Kaflı, Millet 
Partili değil, Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti-
sindendir. Bu yönden arkadaşlar böyle bir reak
siyon gösterdiler. Siz bu noktayı tasrih ederse
niz, arkadaşlar da lâzım gelen yatışmayı yapa-
"aklardır 

ASİM EREN (Devamla) — Özür dilerim, 
yanlış söyledim. . Yalnız, bu hava dâhilinde za
bıtlara istinadederek, Kadircan Kaıflı arkada
şımızın sözleri ile Cumhuriyetteki neşriyatın 
tezat şeklini belirtmek istiyorum. O müzakere
lerden bu haberden başjka hiçbir halber veril
memiş., Yeni îstanjbul ve sair gazetelerde bâzı 
sütunlar beyaz çıkarılmıştır. Millette şüphe 
yaratan bu polemiğin ve kampanyanın, müş
tereken, o arkadaşımız da dâhil olduğu halde 
aıçılmış olduğunu tebarüz ettirmek için Söylü
yorum. Şimdi, Millet Partili arkadaşlarımızın 
8 imzalı takriri de buna iştirakten başka» bir şey 
değildir. Onun açtığı yokla yürümekten ibaret 
bir harekettir. 

OSMAN BÖLÜHBAŞI (Ankara) — Böyle 
tahriklerle orduyu da, milleti de müşkül du
ruma sokuyorsunuz. Bu memleketi hatırdınız. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — ıSaym Bölükbaşı, Sayın Er-
tuuıga çok rica ederim. Yerinizden müdahale 
etmeyin. Kürsüden söz söylemek hakkınız her 
zaman mevcut. 

ASIM EREN (Devamla,) — Muhterem arka
daşlarım, hepsi... 

BAŞKAN — Sayın Eren, çok rica ederim, 
ben konuşurken, zatıâliniz konuşmazsanız Mec
lis çok daha normal çalışır. 

Sayın Bölükbaşı, istirham ederim, kürsüden 
söz söylemek hakkınız her zaman mevcuttur. 
Bu mesele, 'bilmüzakere halledilecek memattan
dır. O yönden, kürsüye gelip fikirlerinizi Yük
sek Heyete beyan etmek imkânınız var-dır. Ye
rinizden müdahalede ve fikir teatisinde bulun
mayınız. 

Sayın Eren buyurun. 
ASIM EREN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Ertunıga siz ele müdaha

lede bulunmayın].'?. 
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ASIM EREN (Devamla) — Sayın Başkan, 

çok rica ederim, fazla müdahale etmeyin. Ben 
hiç bir şey söylemeden mütemadiyen benim söy
lediğimden bahsediyor, siz konuşuyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden za
man, zaman muhtelif tahrikler vâki olmuştur. 
Bunların birisine kendi partimin genel sekre
teri bile itiraız edecek şekilde müdahale lüzu
munu 'görmüştü. Fakat, yine işaret etmek lü
zumunu duymuştum. İcalbettikçe de bu işaret 
vazifemi elbette daima yerine getirmekten çe-
kinmiyeceğim. 

'Bugün, Millet Partisi sözcülerinin ve 8 im
zayı atan arkadaşların yazdıkları metnin ma
tufu nedir? Onun matufu aleyhi, muhterem ar
kadaşlarım, kendiierinin bir hakikate varma 
emel ve arzusu değildir. Biliyorlar ki, ne ga
zetelere böyle bir insan ciddî olarak haber ver
miştir, ne de kendileri böyle bir tahkikatın 
sonunda 'bir neticeye varacaklardır. Hiçbir 
zaman bunu kimin yaptığı, hakikaten yapılıp 
yapılmadığı belli olmıyacaktır. Ama, bu pole
mik, adım adım tırnakları ile kalkınma yolun
da kan, revan içinde, yokluk içinde, sel ve 
kum içinde 'boğuşan Türk Milletinin bu kaya
lıktaki yukarıya doğru tırmanmalarını bir müd
det daha aşağı doğru tekmeliyerek geciktire
cektir. Bu mudur muhalefet muhterem arkadaş
larım? Bu mudur kalkınmaya yardım etmek, 
bu mudur Türk Milletini sevmek? Netice alın-
mıyacaık bir mücadele açmakta pratik olarak 
ne fayda vardır? Hukukçusuna da soruyorum, 
mantıkçılarına da. soruyorum... 

Muhterem arkadaşlarım, son maruzatım şu
dur. Bu milleti ve bu milletim vazife başında
ki şu veya Ibu grupunu taıhrik etmiyelim. Henüz 
çok nazik, hasta bünyesi, nekahat bünyesi 
içinde buluna.11 millî bünyemize olur, olmaz 
darbeler vurmaya kalkmıyabm. Bunlar, hiç'bir 
zaman Türk Milletinin, saadetine hizmet etmez. 
(Bilâkis, bizi birbirimize ve bize bakarak bütün 
milleti de birbirine düşürmekten başka bir ne
tice vermez. Kaldı ki, Türk Ordusuna büh
tanda bulunanlar, buradaki tenkidlerin niha
yet' sabırlarını taşırdığını da unutmamalıdır
lar. Canla başla- üzerine titrediğimiz bu kuv
vet, yalnız dâhilde değil, hariçte de nigâlhbanı-
mıızdır. Bugün, 'haricî tehlikelerin 40 sene evve
linden daha az olduğunu iddia1 edecek kimse 

300 -

http://buluna.11


M. Meclisi B : 122 
var mıdır? Bundan dolayı arz ediyorum; T. 
B. M. Meclisini yeni kampanyalara, semeresiz 
istikametlere, çabalamalara sevk edecek olan 
böyle bir Meclis tahkikatının açılmasına asla 
razı olmadığımı arz etmek mecburiyetini duy
dum. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, çok rica 
ederim, Riyaset adına ehemmiyetle bir şey 
söyliyeceğim. Kürsüde konuşan hatibe, otu
ran arkadaşlar sureti katiyede müdahale et
mesinler, lütfen. Kürsüdeki hatipten de bir 
ricada bulunacağım; Riyasetin ihtarlarına ku
lak versin ve evvel emirde Riyaseti saygı ilo 
dinlesin. 

M. P, Grupu adına buyurun Sayın Kâzım 
Arar. 

M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, bir mevzu üzerindeyiz. Fakat, bu mev
zu, daha henüz aydınlanmadan, cevap ver
mekle mükellef Hükümetin beyanı dinlenme
den, bâzı kıymetli arkadaşlarım, âdeta mevzuu 
daha önce tetkik ve tahkik etmiş ve sanki 
Hükümeti temsil eden bir insan edası ile gel
diler ve burada «vardır, yoktur, olmuştur, ol
mamıştır.!» münakaşısma giriştiler. Yine bu 
muhterem arkadaşlarım enine boyuna Millet 
Patrisi Meclis Grupunu âdeta jurnalcılıkla, 
Orduya karşı bühtan yapmakla, itham ettiler; 
ve buna benzer gerçekten yakışıksız, yersiz 
ve mesnetsiz sözlerle rencideye çalıştılar. 

Mevzu nedir? Sanki, kıyamet kopuyor, ne- . 
dir arkadaşlarım? Evvelâ, mevzuun bir icma
lini yapmak lâzımgelir. Bu bir Anayasa mev
zuudur. Ne olmuştur? Anayasayı korumak için 
kurulmuş müesses bir nizamın. Anayasayı 
korumak için tesis ettiğimiz Sıkıyönetim mües-
sesenini bir tatbikat aksaklığını bu kürsüye 
getirmek vatanperverliğin tâ kendisidir. (Sağ
dan bravo sesleri, alkışlar.) 

Saniyen şu veya bu mülâhaza ile bize büh
tanda bulundular. Bu Meclise geldiğimiz ilk 
günü yaptığımız yeminin şartlarını bozarak 
sükût etmiş insanların bize bühtan etmek yo
lunda gösterdikleri gayreti şiddet ve nefretle 
reddederiz! (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Önergenin (lehinde konuşa
caksınız. Sayın Arar-
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Sayın Ertunga, Sayın Numanoğlu rica ede

rim müdahale etmeyiniz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Arkadaşla-
Tim, matbuat yoliyle bize intikal eden mev
zu, müşahede ettiğimiz mevzu şundan ibaret
tir : Sıkıyönetim tarafından veya meçhul şa
hıslar tarafından, bir müdahale yapılmıştır. 
Onu da kabul ederiz. Zaten, bizim katî bir be
yan ve iddiaamız, isnadımız yok. Diyoruz 
k i ; hâdiseyi tetkik edin, bunu yapan kimdir? 
Bir soru soran müessesenin karşısına çıkıp, 
isnatlı, iddialı, bühtanlı ve katî bir beyan ile 
konuşmak doğru olmasa gerektir. Es*asen, 
müdafaasını bir tarafa bırakıp, vazifesini ifa 
yolunda gayret gösteren bir avuç insanın 
karşısında, bir toplumun görünmesini gerçek
ten üzüntü verici bir hâdise olarak kabul et
menizi rica ederim. 

Bize basın yoliyle intikal eden mevzu, Ana
yasamızın 87 nci maddesinde şöyle ifadesini 
bulmaktadır. «Meclis görüşmeleri açıktır ve 
ilgili Meclisin Tutanak Dergisinde tam ola
rak yayınlanır.» Bu maddenin 3 ncü fıkrası da 
«Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü 
vasıta ile yayını önlenemez» demektedir. Bu 
katî hüküm karşısında, tetkik ve tahkikle mü
kellef olmıyan ve henüz bu önergemizle hâdi
seye muttali bulunan kıymetli C. H. P. Söz
cüsü ve bağımsız Nur Baki arkadaşımızın, âde
ta burada meseleyi tetkik ederek gelmiş 
görüşmeleri ve savunma vazifesi ile kendile
rini mükellef kılmaları, bu derece ehemmiyeti 
ve önemi haiz bir meselede, Anayasanın ihlâ
line müncer olabilecek çok ciddî bir mev
zuda tetkik ve araştırmadan kaçınmak mâ
nasını istihracetmektedir. Evvelâ, Hükümet 
gelsin lütfen izahat versin. Nitekim, Cumhu
riyet Senatosunda Grupumuz adına yapılan 
bir gündem dışı konuşmaya, Sayın Bakanın 
verdiği beyanda «bir suitefehhüm olmuştur. 
Bu bir gerçektir.,» demek suretiyle, hassasiye
timize iştirak ettiğini, vakanın mevcudiye
tini belirttiğini huzurunuzda arz etmek isterim. 
Bu böyle olduğuna ve matbuatın da ikinci günü 
yaptığı neşriyatla bir müdahalenin vâki ol
duğunu açıkça beyan ettiğine göre, ortada 
M. P. milletvekilleri olarak, bizim getirdiği
miz konu, bir Anayasa ihlâli endişesidir. O 
Anayasa ki. (Gürültüler.) 
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BAŞKAN — Sayın Erdoğan, sesiniz bura

ya kadar intikal ediyor ve duyuluyor. Rica 
ederim, biraz daha yavaş sesle konuşsanız 
iyi olacak. Buyurun devam edin Sayın Arar. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Muhterem, 
arkadaşlarım, M. P. Meclis Grupu, hiç şüphe 
etmediğim ve herbirimizde fazlasiyle mevcu-
dolduğuna inandığımız vatanseverlik, duygu-
lariyle, en az sizler kadar meşgul olur. Bu 
kürsüden, vazifesini, yaptıkları, yeminin ica
bını yapan insanlara karşı, sadece saygı gös
termek lâzımgelir. Biz,, ne takririmizde, ne de 
takrir münasebetiyle bu kürsüde sizlere hitabeden 
"•ivin Oeneral Hüseyin Ataman Paşanın konuş
malarında (C. H. P. sıralarından «hem general 
hem paşa.:> sesleri) Olur efendim, olur; hem gene
ral, hem paşa... Hem Türkçe, hem Arapça konuşu
yorum; sürç.ü lisan olur; bu da olur. 

Sayın General Hüseyin Ataman yaptığı ko
nuşmada zannediyorum ki, hiçbir kimseye bir 
tarizde bulunmamış ve gayet munis lisanla, sade
ce bu meselenin tahkiki yolunda Hükümeti hassa
siyete getirmeye çalışmıştır. Peki, Hükümet niçin 
bunu tetkik edip veremiyor? Bir arkadaşımız, 
efendim; sıkıyönetimi zedelemiyelim; dediler. 
Pekivi.onıı zedelemiyelim de Anayasayı mı zede-
.üyelim, Sayın Nur Baki? Anayasayı korumak için 
kurduğumuz bir müessese, Hükümetin emrinde 
bulunması iktiza eden bir müessesenin ilim adam
larının makaleler yazarak ortaya ışık tuttuğu «ga
zete kapatması keyfiyetini» hiçbir zaman yapma
malı iktiza eder. Yine bu müessesenin, Meclis mü
zakerelerinin neşrine müdahalesi doğru mudur?. 
"Dnrmadan, mütemadiyen gazete kapatmak ve re
jimi korumak... Hayır. Gazetelerin kapanması ve-
VP, kapatılmaması keyfiyeti zaten hususi kanun
larla «-österilmiştir. Binaenaleyh, işi bu derecede 
derinlisine götürdüğümüz zaman mütehassıslar 
ve profesörler, Sıkıyönetim İdaresinin bir gazete-
vi kapatmaması yolunda, katî ve sarih beyanlar
da bulunurken, biz, bu noktaları da ele almamışız. 
('Ortadan, vah, vah sesleri) 

E^et. vah, vah... Ne yazık ki, bu memlekette 
İvr Sıkıyönetim tatbikatına karşı iki kelimeyi ko-

^vTî^ık bir sue telâkki ediliyor.' 
B"vle bir konuşmanın suç telâkki edildiği 

marı1fıkatte de ne yazık ki, biz, Türk Milletini 
t.^nrulen burada vazife görmek güçlüğü içinde ça-
1 işiyoruz demektir. (Orta sıralardan gülüşmeler) 

22 . 8 .1963 0 : 1 
Gülünüz, güleceksiniz. Ciddiyetle, gayriciddî olan 
hâdiseleri tefrikde bfraz güçlük çekmek de müm
kündür. Daha evvel bir mevzu üzerinde hazırlanıp 
peşin hükme varanlar, nekadar haklı konuşulur
sa konuşulsun, daha evvel verilmiş bir kararın 
müdafaasına lâfzan imkân bulamıyanların, otur
dukları yerden tebessümle, hareketleriyle de gös
termelerine hayret etmemek lâzımdır. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Arar mevzu 
dâhilinde. Tebessüm yasak değildir. Sayın Seçkin 
rica ederim. 

K&ZIM ARAR (Devamla) — Sayın Fahir 
Giritlioğlu arkadaşımız, hattâ Nur Baki arkada
şımız bile bizim düşüncemize aykırı bir yolda ol
madıklarını, aynı hassasiyetle meşbu bulunduk
larını ifade ettiler. Asım Eren arkadaşım da öy
le. Fakat, bir noktada beraberiz, beraber oluyo
ruz. Diyoruz ki, bu müracaat, bu hassasiyet yerin
dedir. Fakat, arkasından hepimizin gözbebeği te
lâkki ettiğimiz, vatanın müdafaasiyle mükellef 
olan Türk Ordusunun bir paravana olarak gös
termekten de kendimizi alamıyoruz. Niçin Ordu 
beni korkutacak? Hayır arkadaşlar, Ordu benim 
vorkumu ortadan kaldıracak kuvvetli bir silâhtır. 
Beni o kurtarmaz. O, bana cesaret veren bir 
unsurdur. Onun için ondan asla korkmıyacağız. 
(M. P. sıralarından alkışlar) 

Hal böyle iken, bu derece gerçek yoldan yürü
yen, medeni cesaretini kullanan insanlara, birkaç 
arkadaşımızın Orduyu paravana olarak gösterme
sini, sadece tebessümle karşılarız. Şu halde, Ordu 
bu mevzuda yok. Birkaç kişinin yanlış tatbikatı
nı bütün Orduya teşmil etmek gayretini gösteren
ler, ancak bu düşünceyle meşbu olabilirler. Niha
yet bilmediğimiz bir durum var; daha henüz Hü
kümeti dinlemedik. Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsünün verdiği izahata göre, bir telefon 
mükâlemesi vardır. Telefonla matbuata rvir şey 
intikal ettirilmiş. Kim ettirmiş? Niçin ettirmiş?. 
Bu açıklansın. Ettirmiş ama, bu yetkili organ, bu 
derece önemi haiz bir mevzuu, Sıkıyönetim namı 
hesabına intikal ettirmiş ise, bunun akislerinden 
doğan netice ve zararlar çok mühimdir, arkadaş
lar. Binlerce, onbinlerce gazete iptal edilmiştir. 
İstanbul'dan klişe halinde getirilen bir gazetenin 
kalıpları burada kazınmıştır. (Ortadan «neyi ka
zınmış, onu izah et» sesleri) Kalıpları kazınmış
tır. Bütün bunları bir tarafa bırakalım. Hiçbir 
şey olmadığını farz edelim. Fakat, bir hâd'se var, 
bir telefon muhaberesi var, deniyor. Biz demiyo-
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ııız. Bu nokta tetkik edilsin arkadaşlar. Bu hâdi
seyi ortaya attıklarına göre, Hükümetten rica edi
yoruz, iş basittir tetkik edilsin. Fak$t, başka va
diye götürülüyor. Deniyor ki, «bir mesele o)muş
tur.» Hükümet adına Sayın Millî Savunma Baka
nı Senatoda konuşmuştur. «Bunu, bir ihbar yapar
larsa tetkik edeceğim,» demiştir. Bizim bu hare
ketimizin bir ihbar hududu içinde bulunması, bu 
şekilde telâkki edilmesi mümkün değil midir?. 

Halbuki, biz, öyle yapmadık. Daha, henüz Hü
kümet dinlenmeden, şahısları ve grupları adına 
konuşan arkadaşlar, âdeta partimizi kötülemeye 
matuf, partimizde olmıyan bir muhterem zatın 
konuşmasını bize mal ederek, partimizi ithama 
çalıştılar ve âdeta mevzuu esas mihverinden çı
karıp başka bir mecraya götürmek istediler. Hayır 
arkadaşlar; bizi mecramızdan uzaklaştıracak, hak 
bildiğimiz yoldan çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. 
Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki, bir hâdise var
dır. Bu hâdise, küçük veya büyük. Fakat, kana
atimizce, Anayasanın 87 nci maddesi zedelenmiş
tir. Hükümet de «var» demektedir. Bunun araş
tırılmasını istememenin mânası üzerinde durma
mız lâzımgelir. Bunu istiyenlerin üzerinde hiç 
kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Kim is
temiyor? Eğer, Hükümet istemiyorsa, mesele de
ğişiyor. Tahkikatı Hükümete verelim diyoruz. Na
sıl verebiliriz?. Ya, bu emir Hükümeten gitmiş
se, şu anda bir itham yapmıyorum, şayet Hükü
metten gitmişse... 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Geçti o devir
ler. 

KÂZIM ARAK (Devamla) — Hangi devirler 
geçti?. Çok rica ederim, eğer sadedin dışına çık
mam lâzımgel irse, misaller veririm. 

BAŞKAN — Siz mevzu dâhilinde konuşun, 
rica ederim. Arkadaşlar müdahale etmiyelhn. O 
devirler geçti, geçmedi diye hatibe müdahale et
meyin. Hatip de o zaman sadet dışına çıkar ve 
mevzu dağılır. Bu şekilde mesele mecrasından ka
yıyor, arkadaşlar. Sayın Arar rica- ederim mevzua 
dönün. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bir rnüsamere 
esnasında, bir orta menzil komutanı, müsamere-
de geçen piyesin icabı, birkaç kelimeyi ele ala
rak onu alkışlıyan bütün vatandaşlara hakaret 
ediyor. Sıkıyönetim, dışında bulunan Çankırı'da 
oluyor. Sıkıyönetimin dışında dahi her gün bu 
nevi hareketlerle her gün karşılaşırken, muhte-
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rem arkadaşımız «Geçti o günler.» diyor. Geç
mez. Geçebilir, ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile, Senatosu ile, Millet Meclisi ile bu 
nevi hareketler karşısında âzami hassasiyet gös-' 
leriiirse kabildir. Yoksa, hassasiyet gösterenin 
hassasiyetini kırmak, onun karşısına isnatlı, if-
tiralı, ithamlı beyanlarla çıkıp onu susturmaya 
kalkışmanın yolu, Meclisin yolu olamaz ve ten
zih ederim, böyle bir şey olmamıştır telâkki 
ediyorum. 

Sayın Asım Kretı arkadaşım, bir noktaya da
ha temas ederek dediler ki; «Basın, bu müdaha
leyi kendisi icat edebilir.» Biz de deriz ki, şa
yet, Sayın Asım E ren'in iddia ettikleri gibi, re
jimi ve Hükümeti kötülemek için basın bu mü
dahaleyi icat etmiş ve yapmışsa bunun da ayrıca 
bir tahkik mevzuu yapılması memleket için ha
yırlı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten böyle bir 
konunun müzakeresinde hiç gergin bir hava ya
ratılmaması iktiza ederdi. Gayet tabiî, bir hak
kın kullanılması şeklinde tecelli etmesi iktiza. 
eden bir önergenin, bu vadiye intikali, gerçek
ten grupumuzu üzmüştür. Eğer, biraz heyecan
lı ve biraz da tarizli konuşmuşsam, bunun me
suliyeti bana ait değil, iğneyi batıranlara aittir. 
Bir kusurumuz olmuşsa, grupumıız adına, bu
nu peşinen affetmenizi istirham ederim. Bunu, 
bu derece büyütmiyelinı. Sayın Bakan, lütfen 
teşrif edip işi aydınlatsınlar. Biz de bu memle
ketin sizler kadar gerçek evlâtlarıyız. Hiç kim
senin bizden daha fazla, bizim bir başkasından 
fazla vatansever olduğumuz iddiasını kabul ede
meyiz. Arkadaşlarım lütfen sözlerini geri alsın
lar. Millet Partisi vatanın ve milletin hizmetin
dedir ve sağ duyuya sahiptir. Bu itibarla, Sa
yın Bakanın, bu işi geciktirmeden, başka vadi
ye götürmeden, elbette bir tetkiki olacaktır. Bir- * 
kaç gün evvel Senatoya intikal ettirildi. Dün 
de Meclise bir önerge verildi. Müsaidolan im-
kânlariyle tetkik buyurmuşlardır. Sayın Sancar 
Beyefendiyi Kürsüye davet ediyorum. Hâdiseyi 
aydınlatsın. Yüksek Meclis tenevvür etsin. He
pinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
buyurun. (Sağdan, gürültüler) Efendim, içtü
zük gereğince bakanlara, takdinıen söz vermek 
mecburiyetindeyiz. Grup Başkanı ve Hükümet 
erkânı diğer hatipler*1 takdîmen görüşürler, Su-
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ym Kaflı, içtüzük hükümlerini tetkik etmekte
yim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sataşma ol
duğu için söz vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Kaflı sataşma olduğu id
diasında bulunmadılar, söz istediler. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sataşma 
var, söz istiyorum, dediler. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, müsterih olun; 
söz verilecektir. 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-
CAR (istanbul) — Muhterem milletvekili ar
kadaşlarını, Sayın Millet Partisinden bir kısım 
arkadaşlarımız, bahsi geçen mevzuda İçtüzüğün 
177 nci maddesine göre bir tahkikat açılmasını 
istemiş bulunmaktadırlar. 

Bendeniz, ağızdan ağıza dedikodu halinde ya
yılması, büyük bir mesele haline gelmesi düşü
nülebilecek bir mevzuun bu suretle ortaya geti
rilmiş olmasından dolayı kendilerine müteşek
kirim. (M. P. sıralarından, alkışlar.) O derece 
müteşekkirim ki, bu gibi hâdiseleri bir ölçü için
de görmenin ve Anayasa tatbikatı istikametin
de muhafaza etmenin yanında, sizin mutemedi
niz olarak icra vazifesini verdiğiniz kimselere 
de büyük destek olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeye, benim 
20 Ağustos 1963 günü Cumhuriyet Senatosun-
daki konuşmamın yalnız bir pasajı alınarak; 
«ortada bir bir hâdise olduğu kabul edilmiştir,» 
demek suretiyle, peşin hükme varıldığı görül
mektedir. Ben Senatoda aynen: «Dün bâzı basın 
merkezlerinde bir suitefehhümden ileri gelen bir 
anlaşmazlık olmuştur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki müzakerelerin neşrini istihdaf eden 
bir tebliğden ileri gelmemiştir. Böyle bir teb-

h lig mevzuubahis değildir. Memnııiyet mevzuuba
his değildir. Böyle bir memnulyete hiçbir kimse
nin kudreti yetmez. Madde olarak bilinen bir 
mesele varsa, lütfen ihbar ederler, biz de Hükü
met olarak derhal tahkik ederiz. Kanunu ihlâl 
edenleri de kanuni mercilere tevdi etmekte hiç
bir beis görmeyiz.» diye beyanda bulundum. 
vAynen naklediyorum. 

Bu kısa zaman içinde, yani bu konuşmam 
Sah günü öğleden sonra Senatoda oldu. Sayın 
Millet partisinden , bir arkadaşımız gündem 
dişi fföüş almıştı. Bendeniz de orada bulunuyor-
£İunı. Derhal çıkıp kendisine bu mukabelede 
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bulundum. Salıdan sonra, aradan Çarşamba 
ve Perşembe geçti. Zamanı bilhassa dikkat 
nazarınızda' muhafaza etmenizi rica ederim. 

Gazetelerin, 20 Ağustos 1963 günkü neşri
yatlarını tetkik edersek şunları, görürüz. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi müzake-
relerindeki konuşmaları, kendi haber kaynak-
lariyle, Anadolu Ajansı bülteninden de fayda
lanarak geniş bir şekilde neşretme imkânını 
bulan gazeteler vardır. Bu gazateler; Cumhu
riyet, Yeni istanbul, Vatan, Ulus, Ekspres, Dün
ya, Yeni Sabah, Adalet gazeteleridir. Hepsi 
yanındadır. 

2. Meclis müzakerelerini kısaltmak sure
tiyle neşreden gazeteler vardır. Bu gazeteler; 
Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Akşam, Zafer 
gazeteleridir. 

.3 Meclis müzakerelerine ait haber sütunla
rında beyaz kısım bırakarak neşriyat yapan ga
zeteler vardır. Bu da yalnız Son Havadis gaze
tesidir. 

Bu üç gruptaki gazetelerden yalnız Tercü
man, Yeni istanbul ve Yeni Sabah gazetele
ri, Anadolu Ajansından almış oldukları haber
leri neşretmişlerdi diğerleri ise tamamen ken
di muhabirlerinin verdikleri haberleri sü
tunlarına almışlardır. Şu hale göre, önergede 
mevzuubahsedilen yalnız Anadolu Ajansının' 
verdiği bültenle iktifa etmek keyfiyeti varit 
değildir. Oysa ki, Anadolu Ajansı bir gazete
nin tamamını yazamıyacağı kadar çok uzun 
bir bülten, Türkiye Büyük Millet Meclisi mü
zakerelerini haber olarak veren 7 sayfalık bir 
bülten vermiş bulunmaktadır. 

Son Havadis Gazetesinin bir kısım sütun
larının kazınmış çıkması keyfiyeti ise Anka
ra bürosu temsilcisinin ifadesine giöre, aynen 
şöyledir. Yani derhal üzerinde durulmuş, so
rulmuş, tesbit- edilmiştir. 

«Saat 18,30 olmuştu. Müzakerelere ait not
ları istanbul'a gönderdik. Biz Ankara'da bas
kı yapıyoruz. Baskılarımız erken makinaya ve
rilir. iki gün evvel istanbul'daki son olaylar 
dolayısiyle» son olaylara ait tahkikat safhasın
daki kısımların neşri yasağı tebliğ edilmiş
ti.» Son konuşmamda arz etmiştim, bir iki 
gün evvel bâzı tenkidler, bâzı tetkik ve tah
kikler olmuştu, ayrıca bu tahkikata ait isim 
verilmemesi de rica edilmişti. Niyazi Ağırnaslı-
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mn konuşmaları da bu hususu ihtiva ediyor
du!.. ^ 

«istanbul'dan, biz bu 'kısımları çıkarıyoruz, 
sizde kazıyın dediler.» Aynen Son Havadisin 
buradaki bürosundan bizim basın bürosuna 
verilen cevabı naklediyorum. «Bir ihtiyat ted
biri olarak kazıdık.» şeklindedir. Demek olu
yor ki, Meclis Müzakerelerinin neşredilmesi 
için bir emir veya telkin olmamıştır. 

Son Havadis gazetesinin bu endişesinin se
bebi ise şudur. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Meclis 
müzakerelerinden önce, son olaylar hakkında 
neşir yasağı koymuş, - Meclis müzakerelerine 
ait değil. Tahkikatın henüz tekemmül etme
diği bir iki gün evvelki mevzulara ait. - ve bu 
kararını gazetelere tebliğ etmiştir. Meclis mü
zakereleri esnasında, komutanlığın neşir ya
sağı koyduğu bu olayların bir kısmına temas 
edilmesi karşısında, gazetecilerin kendi bilgi
lerini de katarak Meclis müzakerelerini ver
memeleri, ancak Meclisteki konuşulanlar ka
dar bir neşriyatla iktifa edilmesi, zira, koymuş 
oldukları neşir yasağı devam etmekte bulun
duğu için, bir hataya düşmemeleri hususun
da dikkatlerini çekmiştir? 

Sıkıyönetim Komutanlığının bu dikkati çek
me hususu, maalesef Meclis müzakerelerini 
yasaklama gibi bir tefsire tâbi tutulmuştur. 
Şimdiye kadar elde ettiğim kanaat bu merkez
dedir. Meclis müzakerelerinin tahdidi veya ta
mamının neşrinin men'i yolunda, örfi idare ma
kamları tarafından alınmış bir karar ve yapıl
mış bir tebliğ yoktur. 

Cumhuriyet Senatosunda da arz ettiğim gibi, 
Anayasamızın 87 nei maddesi muvacehesinde 
meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü va
sıta ile yayımını önlemeye kimse tevessül etme
miştir ve pek tabiîdir ki, edemez de.. Bendeniz, 
o gece bâzı gazetelerin tereddütlerine sual ola
rak muhataboldum. İstanbul ile temasa geçtim; 
emniyet makamları, Merkez Kumandanlığı ve 
örfi İdarenin nöbetçi subayı ile konuştum. Ka
tiyen böyle bir kararımız ve tebliğimiz yoktur, 
dediler. Bâzı gazeteci arkadaşlar, «öyle diyor
sunuz ama, İstanbul'da dedikodu, bâzı kimsele
re bu yolda telefon edildiği merkezindedir» de
diler. Şimdi ortada salahiyetli mercilerin bir 
müdahalesinin olmadığı sabit. Ama, bir telefon 
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edildiği rivayeti de mevcut. Ğunun üzerine dün 
bütün alâkalı gazetelerin yazıişleri müdürleri
ne telgrafla müracaatta bulundum, «size telefon 
edilmiş midir, kim etmiştir, sıfatı, hüviyeti ne
dir ve ne maksatla, ne söylemiştir?» diye. Hiç
birinden şu ana kadar malûmat almadım. Yani, 
Hükümet seyirci kalmış değildir, arkadaşlarım, 
(Bravo, sesleri) ve nasıl kalabilir. Bu konuşma
ları radyo bütün genişliği ile, milyonlara hita
ben, neşretmiş; Anadolu Ajansı bütün genişliği 
ile bütün dünyaya ve bütün basma vermiştir. 
Ondan sonra, birkaç yüz bin kişiye hitabedecek 
gazeteye karşı bir mahremiyet iddiası yapılı
yor. Bu cepheden, işi akıl ve mantığın almıya-
cağmı elbet Millet Partili arkadaşlarım takdir 
ederler. 

Şimdi, tekrar arz ediyorum arkadaşlarım, 
mesele izam edilecek mahiyette değildir. Mese
le, sizin adınıza hareket eden bir örfi idarenin 
müdahalesi değildir. Rivayet kabilinden söyle
nen bir şahsın müdahalesi var ise; bunu tesbit 
etmeye çalışmaktayız, tahkik etmekteyiz. Bu
nun sıfatına, salâhiyetine göre kendisinin ka
nun önünde de mesul edileceği de şüpheden va
restedir. Buna emin olabilirsiniz. (Alkışlar) 
Böyle olunca, henüz icranın tahkikine tevessül 
etiği ve aradan iki gün gibi zaman dahi geçme
diği bir hâdisede icraya tahkik için bir iki gün
lük bir imkân verilmeden büyük bir hassasiyet 
ve telâşın da pek yeri olmasa gerektir. Görmek
tesiniz ki, Anayasayı sizinle beraber, sizinle ay
nı hassasiyet içinde müdafaaya yemin etmiş, si
zin vazifelendirdiğiniz bir arkadaşınız olarak 
uğraşmaktayız. Buna inanabilirsiniz. Neticeyi 
gelip sizlere arz edeceğim, hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kaflı. 
KADİRCAN KAFLI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, geçen gün yaptığım konuşma sı
rasında, Sayın Asım Eren arkadaşımız karşı
mızda bir çıkış yaptı. Kendisine gereken cevabı 
verdim. Ama, galiba gürültüye gitti. Onun için, 
bugün tekrar açıklama fırsatını verdiğinden do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, Asım Eren arkadaşımız 
ya beni dikkatle dinlemedi veya dinledi de an
lamadı. Bunların ikisinin de vâridolamıyacağma 
göre, bir başka maksadı olsa gerek. 

Bahis konusu sözleri tekrar ediyorum; 
«Hangi rütbede ohırsa olsun, her subayın an-
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cak .üniformalı bir ..Devlet memura olduğu ger
çeği bile Harb Okulunda .öğretil ememiştir. Bu 
sebeple, Devlet memurları, Devlete ve millete 
karşı bir hareket yapmadıkları halde, ünifor
malı Devlet, .memurlarından birçokları millî ira
deyi ılıice sayan birer küstah durumuna düş-

ı müşlerdir.» Burada sarahatle, «küstah» sıfatı 
bile yoktur. «Küstah durumuna düşenler» diyo
rum. Kaldı ki, bu sözler orduya değil, isyan et
miş ve Türk Ordusu tarafından hüsrana uğra
tılmış olanlar hakkında söylenmiştir. Onların 
şahıslarına aittir. Asîm Bren, onları küstah 
saymıyorsa acaba kahraman mı sayıyor? G-eçen 
gün de sordum, bunu. Halbuki, ıo gibiler hak
kında, «küstah» kelimesi bile çok hafif gelir. 
Sıkıyönetimden şüphe eden yok. Birinci konuş-. 
mamda da söylediğim gibi, eski bir alışkanlık 
ve eski bir kanunun yanlış olarak yürürlükte j 
bırakılması yüzünden, hata edilmiştir. Bu hata- I 
ların bir kısmı son üç ay zarfında düzeltilmiş
tir. Bir kısmı da bu konuşmalar dolayısiyle dü
zeltilecektir. Nitekim Millî Savunma Bakanı bu j 
hususta bize teminat vermiştir. Sıkıyönetim, 
Büyük Millet Meclisi emrindeki Silâhlı Kuv- j 

• vetlerin. bir 'kısmını temsil ediyor. Ankara Sı
kıyönetim Kumandanlığı da bunu son bildiri
sinde belirtmiştir. Ben, Meclisin emrindeyim \ 
diyor. Arlık onun şahsiyetinden onun icraatın
dan «şüphe etmek için bir sebep kalmaz. Millî 
iradenin koruyucusu ve Büyük Millet Meclisi 
emrinde oldukça 'Türk Silâhlı Kuvvetleri ve 
onun her ferdi, erinden orgeneraline, mareşalı-
na kadar hepsi de bizim için muhteremdir. Fa
kat, Anayasaya ve millî iradeye karşı olanlar, 
kim olursa 'olsun, Cumhurbaşkanı dahi olsa, 
haindirler, reddeden varsa, o da haindir. Hain 
olmamaları için, *eezaı ehliyetleri olmaması lâ-
zimgelir. Asım Eren'in konuşması ise, mugalâ
talarla dolu tezvir; jurnalcilik veya tahrik ma- j 
lüyetindedir. Böyle değilse hata ediyorlar, de- I 
m ektir. j 

•Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eren. Yal

nız ricanı şudur k*, karşılıklı şahsi taarruzlar
da bulu nmıy alım ve hilafı hakikat, beyanlarla 
da arkadaşlarımızı rencide etmiyelim. Görüştü
ğümüz mesele, bir Meclis tahkikatı kurulması 
meselesidir. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, kıymetli zamanınızı tekrar aldığım 
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için özür dilerim. Sayın Kadircan Kaflı arka
daşımızın beyanlarını, zaptı sabıktan aynen 
okumak »suretiyle, gerçek olarak ortaya koya
cağını. Ancak, kendisinin buna ait yorumu, ger
çeği başka şek!(i sokmuştur. Onun için, tavzih 
etmek mecburiyetindeyim. En kuvvetli propa
ganda, sureti haktan görünerek, herkesin ka
bul .edeceği birtakım gerçekleri sıraladıktan 
sonra, arada bir paragraf olarak arzu ettiği nü
ansı sokmaktan ibarettir. Bu, dünyada daima 
yapıla gelen ve az çok propaganda bilgisi olan 
insanların yapmakta olduğu, bilhassa gazete sa
hiplerinin pek iyi bildiği bir sanattır. Sözde de 
bu yapılır; mitinglerde yapılır, kongrelerde ya
pılı r, başka, yerlerde de yapılır. Siyasi müzake
reler sırasında da yapılır; kurnaz diplomatlar, 
konuşma, sırasında karşısındaki insanı yağlar, 
yağla-r, yağlar arada bir istediğini sokar. Muh
terem arkadaşlarım,-Kadircan Kaflı arkadaşı
mızın iki pa.ragrafı vardır, zaptı sabıkta. Zabti 
sabık okudukları gibidir. Bir defa, kendileri, 
«Üniformalı memurların, birçokları millî irade
ye aykırı hareket ettikleri için küstah durumu
na düşmüşlerdir.»'deyince, benim itirazım ve 
müdahalemden s.onra, «Talât Aydemir küstah 
değil midir?» diye, lâfının ona matuf olduğu 
şeklinde izahatını tevile kalkması, «birçokları» 
kelimesiyle kabili telif değildir. 

«üniformalı memurların birçokları deyince» 
bir hizbi kalil olan muhterem Ali Elverdi'nin, 
o 'gece radyodaki sözü ile, 3,5 kişiden ibaret 
bulunan Talât Aydemir'in değil, halen vazife
de bulunan muhterem, namuslu Türk Silâhlı 
Kuvvetler mensuplarını istihdaf eden... (Sağ
dan gürültüler) Kelime gayet açıktır. ' 

BAŞKAN •— Sayın Eren, bir dakika, arka
daşlar. Sayın Eren, Sayın Kaflı (G-ürültüler) 
çok rica. ederim, Kiyasetin, işine müdahale et
meyin. Sayın Kaflı, biraz evvel vâki beyanla
rında bu meseleyi arız ve amik tasrih etti. Kendi
sinin sureta böyle bir beyanı olmadığını, şerefli 
Türk Ordusu mensuplarını her türlü şaibeden 
tenzih ettiğini kendi ağzı ile itiraf ve beyan etti. 
Artık, bu meseleyi kendi ağzından dinledikten 
sonra mukabelede ona bu .şekilde isnatta bulun
mak yersizdir, kanaatindeyim. Çok rica ederim, 
Meclisin havasını alevlendirmiyelim. 

ASIM EREN (Devamla) — Pek muhterem 
Başkanım, zatıâlinize arz ediyorum; bir hatî-
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bin söylediği sürçü lisan dahi olsa, münasdibolmı-
yan bir kelime veya ibareden ötürü tarziye ver
mek, başka bir ta.rafsız makama düşmez. Ken
disinin, şahsan burada bir adım daha atarak; 
attığı adım dürüst ve faziletkâr bir adımdır, 
takdir ediyorum, teşekkür ederim, bir adım 
daha atarak, «Evet, ben sürçü lisan olarak 
söyledim, ama arkasından da izah ettim, Ibu-
nun için bunu böyle telâkki 'buyurun.» demesi 
lâzımgelirdi. Bunu demedikçe, bu sözlerinde 
sebat ediyor demektir. Bunu da Muhterem Baş
kanlığın tarziyesi asla gideremez. Bunu arz et
mek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu konuda verilmiş bir yeter
lik önergesi vardır. 

KADlRCAN KAFLI (Konya) — Cevap ve
receğim, sataşma vardır. Kendisi anlamıyor, 
kafası almıyor; ne yapayım1? Ben o yaızımı 24 
saatte hazırladım. O, yazılı bir konuşma idi. 

BAŞKAN — Siz lâziımıgelen beyanda bulun
dunuz, kendi konuşmanızın tefsirini yaptınız. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İçtüzüğün 177 nci maddesi, gereğince ya

pılmakta olan görüşmelerin yeterliği hususunun 
oya sunulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

Ankara İçel 
ibrahim Imirzalıoğlu Yahya Dermancı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutmuş 
bulunuyorum, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul -edilmiştir. 

Şimdi Tahkikat Komisyonunun kurulması
nı istiyen önergeyi tekrar okutup oyunuza su
nacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sıkıyönetimin temdidi münasebetiyle Büyük 

Millet Meclisinin 19.8.1963 tarihli Birleşi
minde cereyan eden müzakerelerin basında ay
nen neşrine mâni olunduğu öğrenilmiştir. 

Bâzı gazetelerin bu müzakerelere ait haber 
sütunlarının kısmen beyaz çıkması, bâzılarının 
da geniş halber alma teşkilâtına rağmen Ana
dolu Ajansının verdiği bültenle iktifa etmiş 
bulunmaları aldığımız haberi teyidetmektedir. 
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Bu 'hâdise ile alâkalı olarak Cumhuriyet Se

natosunda yapılan bir konuşmaya Hükümet 
adına verdiği cevapta, Millî Savunma Bakanı 
«Dün akşam bâzı basın merkezlerinde bir sui-
tefehhümden ileri gelen bir anlaşmazlık olmuş
tur. Bu bir hakikattir.» demek suretiyle or
tada 'bir hâdise olduğunu kabul etmiştir. 

Basına vâki müdahalenin şu veya bu şekil
de olması hâdisenin mahiyetini ve vahametini 
değiştiremez. 

Sıkıyönetimin temdidi sebeplerinin gizli bir 
celsede açıklanması talebine, muhalefet eden 
Başbakan, her şeyi millet önünde açık olarak 
konuşmayı tercih ettiğini' beyan etmişlerdi. Bu 
'beyandan sonra Hükümetin mesuliyeti altında 
işliyen Sıkıyönetimin şu veya bu yolla Meclis 
müzakerelerinin neşrine ve böylece millet ta
rafından öğrenilmesine mâni olması elem ve 
ilbret vericidir. 

Anayasa nizamının muhafazası için kuru
lan bir müessese vasıtasiyle Anayasaya tecavüz 
edilmesi karşısında Yüksek Meclisin seyirci 
kalamıyacağmdan emin bulunmaktayız. 

Bu hâdise hakkında bilgi edinmek ve ay
dınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 nci mad
desi gereğince tahkikat icrasını arz ve talebe-
deriz. 

İstanbul Ankara 
Zekâi Dorman Hüseyin Ataman 

Çankırı Yozgat 
Kâzım Arar 1. Hakkı Akdoğan 

Konya Nevşehir 
Ömer Kart A. B. Numanoğlu 
Kırşehir Kırşehir 

Memduh Erdemir Halil özmen 

BAŞKAN — Bir tahkikat komisyonu ku
rulması hakkındaki bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tahkikat komisyonu kurulmasına mütedair 
önerge reddedilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
Sayın arkadaşlar, gündemde mevcut Devlet 

Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmekte bulunuyorduk. Bu arada Sayın * 
İçişleri Bakanından bir önerge gelmiştir, 
okutuyorum : 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

0:1 

1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Millet
vekili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sa
yılı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 .e i nci 
ek) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işlerin 

63 ncü maddesinde bulunan 1700 sayılı Dâ
hiliye Memurları Kanununa ek kanun teklifi
nin diğer gündemde mevcut kanun tasarı ve 
tekliflerine takdimen ve tereihan ivedilik ve 
öncelikle görüşülmesini ara ve teklif ederim. 

içişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Dahiliye Memurları Kanunu
na ek kanun teklifinin, gündemde mevcut di
ğer kanun tasarılarına takdimen görüşülmesi 
istenmektedir, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
JKabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı lüt
fen bu konuda ayağa kalkarak oy vermek lü
zumu hâsıl oldu. x 

Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun 
tasarısının takdimen görüşülmesini kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyen
ler... 48 e karşı 72 oyla kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyenler, Sa
yın Atabeyli grupu adına ıhı? Sayın Savacı, 
şahsı adına. Sayın Erkmen, grup adına. 

Buyurun Sayın Atabeyli. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bütçe Komis

yonuna ihtiyaç yok mu? Maliye Bakanı da 
yok. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu bulunacak, 
Maliyo Bakanının bulunması şart değil, İç
işleri Bakanı burada. Yalnız Bütçe Komisyo-

* nunun bulunması lâzım, çünkü, onun raporu 
var. Lütfen Bütçe Komisyonu yerini alsın. 

(1) 284 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Eırzinöan) 
— Muhterem arkadaşlar, Büyük Meclisin iki 
seneye yaklaşan çalışmaları içerisinde, bu
gün öncelikle önümüze gelmiş bulunan kay
makamların tazminatları hakkındaki kanun 
tasarısı gibi Türk personel rejiminin kifayet
sizliğini ifade eden pek çok kanunlar geldi 
geçti. Şu^rsını ehemmiyetle tebaırüz ettirmek 
gerekir ki, artık memurlarımızın normal personel 
statüsü içerisinde, haklarının korunmasını temin 
edecek Personel Kanununun bir an evvel Büyük 
Meclise gelmesinde kesin zaruret vardır. 

önümüze gelmiş bulunan kanun, hiç şüphe 
yok ki, diğer emsalleri gibi, mühim bir ihtiyacı 
karşılıyor. Fakat, bu arada bir noktayı belirt
mek istiyorum. Dahiliye Vekâletinin, merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışan memurlarının barem 
ve intibaklarına ait,bir kanun, bu kanunla he
men aynı tarihlerde Meclis Başkanlığına sunul
muşken ve^o kanunun müstaceliyeti, görüşmekte 
bulunduğumuz kanuna nazaran daha zaruri 
iken, böyle bir kanunun ondan evvel önümüze 
gelmiş olmasını bendeniz müsait karşılayamıyo-
rum. Esasen, kaymakamların tazminatlarına ait 
bir kanun mevcuttur. Tazminat kendilerine 
ödenmektedir. Getirilmiş bulunan bu kanun, 
bu tazminatın mevcut şartlar içerisinde daha 
artırılması gayesini istihdaf ediyor. Halbuki, ay
nı kaymakamların eli, kolu mesabesi durumun
da bulunan tahrirat kâtipîeri, nüfus memurları 
ve sair dâhiliye memurları gayet müşkül ve 
perişan durumdadırlar. Müsaadenizle bu perişan 
durumu ar# etmek istiyorum. 

Tasavvur buyurunuz ki, bu memurların içe
risinde, hizmetleri 45 sene olduğu halde, hâlâ 
50 lira asli maaşta bekliyen, 35 sene müddetle 
terfi edememiş memurlar vardır. 

Arkadaşlar, şimdi âzami hadlerinden bir mi
sal verdim. 35 sene terfi edememiş, 32 sene 
terfi edememiş, 25 sene terfi edememiş pek çok 
memurlar vardır. Binaenaleyh, kaza idaresinde 
kaymakamla müşterek mesuliyetler taşıyan ve 
onun emirlerinin bir icra organı olan birkaç me
murlarla birlikte kaymakamların tazminatları 
hakkındaki kanun da önümüze müştereken gel
meliydi. 
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Hülâsa olarak ifade etmek isterim ki, getiril

miş bulunan kanun yerindedir ve isabetlidir. 
Gerçekten kaymakamlar, ifa ettikleri vazifeleri 
dolayısiyle ve bilhassa yurdun hayat seviyesi iti
bariyle çok değişik bölgelerinde çok ağır hizmet- I 
ler ifa etmeleri karşısında, bu ödeneğe lâyıktır
lar, Ama, tekrar temenni ediyorum ki, onların 
emirlerini ifa eden ve icraatın detaylarını tes-
bit eden arkadaşlarımız da bu haklardan mah
rum kalmasınlar. J 

Dâhiliye Vekâletinden bilhassa bu kanunun 
bir an evvel getirilmesini ve Meclisten çıkarıl- j 
masını temenni ediyurum. Teşekkür ederim. j 

BAŞKAN — Sayın Savacı. I 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sayın Başkan, ı 

Bütçe Komisyonunun ne Başkanı, ne de sözcüsü 
var... 

BAŞKAN — Sayın Şener, zatıâliniz, Bütçe 
Komisyonunu temsilen oturuyorsunuz, değil mi? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bütçe Korniş- , 
yonu namına oturuyorum. I 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu namına bu
lunduğunu ifade ediyor. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — öyle söylüyorsa 
mesele yok. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyon 
sözcüsü değilim. Çağırdınız, Bütçe Komisyonu | 
Âzası olarak geldim. 

BAŞKAN — Encümen adına yetki ile beyan
da bulunacak durumda mısınız ? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bütçe Encü
meni bana bu yetkiyi vermedi. Verirse bulu
nurum. 

SEYFIÖZTÜRK (Eskişehir) — İçtüzüğe 
göre Başkanı veya Başkanvekili bulunması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Eğer, başka bir üyeye, Bütçe 
Komisyonu sözcülük yetkisi verirse, bu da iç
tüzüğe göre muteberdir. Vermemiş. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — O halde gö
rüşülemez. 

BAŞKAN — Komisyon mevcut değil, görü
şemeyiz. Sayın Uyar, zatıâliniz Bütçe Komisyo
nu sözcüsü değil misiniz ? 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Ben komisyonun 
kâtibiyim, beyefendi. Bugün, bu kanun tasarısı 
ileri alındı, tensibederseniz yarın görüşülsün. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, biz bunu aramızda ' 
pazarlık yapamayız. Şimdi, siz burada Bütçe Ko- | 
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misyonu adına söz söyleme yetkisini haiz değil
seniz, ben elbette bu kanunun görüşülmesine 
müsaade edemem ve İçtüzüğün hükümlerini tat
bik ederim. 

Efendim, şimdi, yok mu, Bütçe Komisyonu 
adma söz söyleme yetkisini haiz ulan bir şahıs? 
(Yok sesleri.) Sayın Savacı, bir dakika Birleşim-» 
de bu görüşme üzerinde zatıâlinizin söz hakkı 
mahfuzdur. 

Bütçe Komisyonu adına söz söyleme yetkisi
ni haiz bir üye bulunmadığı için, bu kanunun 
görüşülmesi usul hükümleri muvacehesinde 
mümkün değildir. («Bütçe Komisyonu adına şa
hıslar var» sesleri), («Veli Uyar Bütçe Komisyo
nundadır», sesleri.) 

Efendim kendileri yetkili olmadıklarını be
yan ediyorlar. Biz, Bütçe Komisyonu adma ko
nuşamayız diyorlar. 

Bu sebeplerden dolayı, bu kanunun müzake
resini gelecek Birleşime bırakıyorum. 

2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasarın ve Geçici Komisyon raporu (1/308) 
(S. Sayısı : 304) (1) ' . 

BAŞKAN — Devlet Yatırım Bankası hakkın
daki kanun tasarısının görüşülmesine geçiyoruz!. 

Lütfen yetkililer yerlerini alsınlar. Maliye Ba
kanı lütfen yerini alsın. (Ne bekliyoruz sesleri) 
Efendim; Maliye Bakanının teşrifini bekliyoruz. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Efendim; Ma
liye Bakanı kendi adına yetkili temsilcisini gön
dermişlerdir. Buradadırlar. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SA
DIK BAKLACIOĞLU — Maliye Bakanı bende
nizi yetkili kıldılar, efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı söz istemişlerdi. 
Buyurun. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SA
DIK BAKLACIOĞLU — Maliye Bakanı vazgeç
tiler, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, 11 nci mad
de üzerinde. 

ŞEFfK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım; müzakere konumuz 11 nci maddenin 
bilhassa son fıkrası üzerinde bâzı görüşler ileri 

(1) 304 Sıra sayılı basmayazı 9.7. 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim Tutanağının sonundadır. 
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sürüldü. Bunları hülâsa, etmek isabederse, M nci 
maddenin bu son fıkrasının metinden çıkartılma
sını istiyen arkadaşlarımız oldu. Son fıkra sudur: 
«Banka kredileri' için Yönetim Kurulunca tâyin 
edilen en uzun süreye göre hesaplanacak taksit
lerin ödenmesine rantabilite durumları elverişli 
olmıyan projeler Bankanın kredilerinden fayda
lanamazlar.» 

. Şimdi arkadaşlarını bahis konusu olan, bir Ya
tırım Bankası kurulmasıdır. Bu YatırımBankası, 
nev'i şahsına münhasır bir bankadır. Bunun mem
leketimizde bir t<*k örneği vardır. O da Sanayi Kal
kınma Bankasıdır. Yatırım Bankası tipi ve ka
tegorisine giren bir, tek bankamız vardır; Sanayi 
Kalkınma Bankası. İşte, yeni tasarı ile biz, bildi
ğimiz, alışageldiğimiz, gördüğümüz bankalardan 
ayrı tipte, bambaşka mahiyette bir banka kur
maktayız. Kurulacak banka, adı üzerinde Yatı
rım Bankasıdır. Bundan dolayıdır ki, Sayın İsmet 
Sezgin arkadaşımız kanuna bakarak dediler ki, 
«bunun sadece adı banka.» Hakikaten, bizim bil
diğimiz, ̂ alıştığımız bankalardan farklı bir banka
dır, bu. Bunun memleketimizde tek örneği Sanayi 
Kalkınma Bankasıdır. Kurulacak banka da Yatı
rım Bankasıdır ve diğer bankalardan çok farklı 
olacaktır. Mevduat kabul etmiyecek ve diğ<T ban
kaların yaptıkları banka muamelelerinin hiçbiri
ni yapmıyacaktır. Bunun bir ele dünya, ölçüsün
de bir örneği vardır. O da Dünya Bankasıdır. 
İşte, özellik arz ettiği için ve diğer bankalardan 
farklı olduğu içindir ki, bu kanunun maddelerin
de; şimdiye kadar kabul buyurduğunuz madde
lerde de gördük; diğer bankalarda görülmiyen hu
suslara rasladık. Sermayesiyle hiç ilgisi olmadan, 
sermayesinin kat kat üstünde, sınırsız olarak bo
no çıkarmak, istikraz yapmak yetkisini verdik. 
Günkü, Yatırım Bankasıdır da onun için. Dün
ya Bankasının sermayesi, şu anda rakkamı kesin 
olarak belki hatırlıyamıyorum, zannedersem 400 
milyon dolardır. Fakat, Dünya Bankası bu ser
maye ile çalışmaz; buı sermayenin kat kat üstünde 
Amerikan piyasasından yahut piyasa şartlarını 
müsait gördüğü her hangi bir memleket piyasa
sından istikraz yapar, onu ikraz eder. Bizim Ban
kamız, netice itibariyle kurulacak banka da böyle 
iş yapacaktır. İstikraz yapacak, sermayesi ile mu-
kayyedolmadan, piyasaları uygun buldukça is
tikraz yapacak, tedarik ettiği bu parayı yatıracak. 
Şu halde, asıl sermayesi ile çalışmıyacak, serma
yenin kat kat üstünde «bir para hacmi içinde ça-
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lışacak; istikraz yapacak, bulduğu parayı ikraz 

.edecek. O halde, borçla tedarik ettiği bir parayı, 
faizle tedarik ettiği bir parayı, ancak iktisadi ba
kımdan rantabl olan projelere yatırabilir. İşte, 
ikinci maddenin sıon fıkrası bunu istihdaf etmek
tedir. Aksi takdirde, sosyal bakımdan rantabl 
olan projeleri de finanse etmeye kalkarsak, bu 
müessese bir müddet sonra batmaya mahkûmdur. 
Burada bir misal verelim: Meselâ; %, 5 ile para 
bulacaktır. Yüzde beş ile para bulup, bunu ran
tabl olmıyan yüzde beş rant getiremiyecek proje
lere verdiği zaman, bir müddet sonra borç almış 
•olduğu, müesseseye borcunu ödiyemez hale gele
bilir. O itibarla, bunun özelliği vardır. Memleke
timizde nev'i şahsına münhasır bir müessese ola
caktır. 

Bunun bir tek örneği daha vardır, daha ev
vel dediğim gibi, Dünya Kalkınma Bankasıdır. 
Bundan Önce kabul buyurduğunuz Bankalar 
Kanununu tadil eden kanunda bâzı maddeler 
kabul etmiştiniz, o maddelerle bu tip bankalar 
kurulmasına imkânlar verilmiştir. Memlekette, 
başka, mevzularda da, madencilik ve saire saha
larında da yatırım bankaları kurulacaktır. Ya
tırım bankaları özellik arz ettiği için, müsaade 
buyurun, ancak iktisaden, ekonomikman ran
tabl olan projeleri finanse etsin. Başka türlü 
bu müessese ayakta duramaz. İkinci fıkrayı çı
karırsak, yahut ona başka bir şekil, verirsek; 
sosyal bakımından rantabl olan projeler, hiç 
şüphesiz plân çerçevesi içinde, muhakkak' şu 
veya bu şekilde bir finansman kaynağı bula
caktır. Aksi takdirde, yapacağımız işler plâna 
uymaz. Mademki, plânı kabul etmişiz, mademki, 
bölgeler arasında dengeli bir kalkınmayı hedef 
ittihaz etmişiz, o halde iktisaden rantabl olmı
yan. bir proje geldiği zaman da Hükümet buna 
başka, kaynaklardan finansman sağlamak zo
rundadır. Bunun başında da bütçe gelecektir 
tabiî. Yani, «bu madde burada durdukça plân 
gerçekleşemez» dersek, yanlış bir muhakeme 
yapmış oluruz. Plân gerçekleşecektir. Bu mües
sese, plâna dâhil ve iktisaden kendi kendine 
rantabl projeleri finanse edecek bir müessese
dir. öbür kategoriden olan projeler başka kay
naklardan finanse edilebilir, onlar kaynaklarını 
başka yerden bulacaklardır. İster istemez bula
caklardır. Biz bir malî ve iktisadi müessese ku
ruyoruz. Bunun, kaidelerine uygun bir müesse
se olması gerekir. Ama bizim memleketin şart-
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l an şöyledir, böyledir. Eğer, bu müesseseyi ku
rarken, «biz bize benzeriz» prensibini tatbik et
meye kalkarsak bu müesseseyi âdeta felce uğ
ratmış olabiliriz. Bu endişe ile bilhassa rica ede
ceğim, bu maddenin kalması lâzımdır. Bu mü
essesenin gereği gibi çalışabilmesi Ve para ikraz 
ettiği müesseselerin de, düşünüp, taşınıp, he
saplı, kitaplı projeler yapmalarını, ancak, ikti-
saden rantabl olan projeleri buraya getirmele
rini bu şekilde sağlıyabiliriz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — 11 nei ma-dde üzerinde söz is-

tiyen var mı? Olmadığına göre, bu madde ile 
ilgili, verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin son fıkrasının arz ettiğimiz 

sebepler muvacehesinde madde metninden çıka
rılmasını. arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla, 

Aydın Artvin 
tsmet Sezgin Sabit Osman Avcı 

I 

Yüksek Başkanlığa. 
11 nci maddenin 1 nci fıkrasının ikinci satı

rındaki «uygun olduğunu» ibaresinin «uygun 
olduğunun» şeklinde değiştirilmesini, ve ikinci 
fıkrasındaki «bölgesine» kelimesi «belgesine» 
kelimesinin konulmasını arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 
BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 

sunacağım. 
(Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve Artvin 

Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm önergesi tek
rar okundu.) 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutacağım : 
(Komisyon Sözcüsü Burdur Milletvekili Na

dir Yavuzkan'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesi komisyon 

tarafından verilmiştir, önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 . 8.1963 O : 1 
11 nci maddeyi kabul ettiğimiz değişiklikle 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 11 nci madde vâki değişiklikle bir
likte kabul edilmiştir. 

Kredinin şekil ve şartlan 
MADDE 12. Banka tarafından finanse 

edilmesi istenen, projeler kredinin şekil ve şart
larının tesbiti i cin banka tarafından incelemeye 
tabi tutulur. 

Banka elemanları tarafından yapılan incele
melerde bir noksanlığa raslanırsa proje tekrar 
incelenmek üzere kredi istiyen kuruma iade edi
lebilir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üzerin
de taraflarca uyuşulamaz veya projenin aranan 
vasıfta olmadığı ileri sürülerek kredi isteği red
dedilen kurum Banka kararma itirazda bulu
nursa konu Maliye Bakanlığı, kredi istiyen te
şekkülle ilgili Bakanlık, Devlet Plânlama Teş
kilâtı, Banka ve kredi istiyen kurumun birer 
temsilcisinden kurulacak bir hakem kuruluna 
aksettirilir. Taraflar bu kurulun ekseriyetle ve
receği karara uymak zorundadırlar. 

Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde ya
pılan inceleme sonuçları ve finansmanda kulla
nılacak kaynaklar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle Yönetim Kurulu tarafından tesbit 
olunur. 

Kredilerin tabi tutulacağı faiz nisbeti Mali
ye Bakanlığınca belli edilecek hadler arasında 
olmak üzere finanse edilecek projenin mahiyeti 
göz önünde bulundurularak tâyin olunur. 

Belli projelerin finansmanı için sağlanan ya
bancı kaynaklardan elde edilen paralardan açı
lan kredilerde faiz haddi, bu kaynağın. Banka
ya olan maliyetine Maliye Bakanlığının tasvi-
biyle belli edilecek bir nisbetin eklenmesi sure
tiyle tesbit olunur. 

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde Adalet 
Partisi fimpu adına Sayın İsmet Sezgin buyu
run. 

A. V. GTHJPU ADİNA ÎSMET SEZGİN 
(Aydın) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; .1.2 nci maddeden anlıyoruz ki, Devlet 
Yatırını Bankası, kendilerine İktisadi Devlet 
Teşekkülleri tarafından verilen projeleri aynı 
zamanda teknik yönden dahi inceliycbilecektir. 

Tasarının tümü üzerinde yaptığımız konuş
mada da belirttiğimiz üzere. Beş Yıllık Kalkm-
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ma Plânında ve yıllık icra programlarında yer 
alan her hangi bir konu veya proje üzerinde ya
pılan incelemelerin yeterli olacağını kabul et
mek zorunlıığundayız. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yatırımların 
imkân ve kaynakları bütünü ile takip ve tes-

bit edileceğine, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştirakleri tarafından da yatırım projeleri bü
tün detayları ile hazırlanacağına, ilgili Bakan
lıklarca bunların tekrar incelenip kontrol edi
leceğine göre, Devlet Yatırım Bankasınca bü
tün bunlara ilâveten, projelerin tekrar tetkiki
ne lüzum ve zaruret görmediğimizi belirtmek 
isteriz. Bankanın, pek çok çeşitli teşebbüslere 
ait projeleri teknik yönden iriceliyebilmek im
kânına sahibolabileceğini sanmıyorum.. Tekrar, 
tekrar yapılan incelemelerin ve bu incelemeler sı
rasında vukubulacak olan ihtilâfların, birtakım 
zararlı gecikmelere, plânın vaktinde uygulan
mamasına yol açabileceği tabiîdir. Ayrıca, ince
leme kademelerinin çoğalması, sorumluluk ve 
teşebbüs duygularını zayıflatabileceği de tabiî
dir. 

Devlet Yatırım Bankasın!, daha önce de arz 
ettiğimiz ve pek çok arkadaşlarımızın da ifade 
buyurdukları veçhile, diğer bankalarla karış
tırmamak icabeder. Her hangi bir banka, mese
lâ ticari, sanayi veya zirai bir banka, kendisine 
verilen bir projeyi elbette ki, teknik yönden de 
incelemeye tabi tutacaktır. Nasıl ki, Emlâk ve 
Kredi Bankası, ev yapımı için kendisine verilen 
projeyi teknik elemanlarına inceletiyorsa, diğer 
bankalar da teknik yönden inceleme yapabilir
ler. 

Fakat, Devlet Yatırım Bankasına kredi al
mak için gönderilen projelerin Devlet Yatırım 
Bankasına gelinceye kadar geçirdiği safhaları 
biraz önce arz etmiştik. Bu, her şeyden önce 
iktisadi Devlet Teşekkülü tarafından plâna uy
gun olarak hazırlanacak, ilgili bakanlığın tetki
kinden, kontrolünden geçecek, bunun üzerine bir 
defa daha Devlet Plânlama Teşkilâtına gidecek, 
plâna uygunluğu vesair yönlerden, teknik yön
lerden de incelenecek ve muhtelif safhalardan 
geçtikten sonra, bu projelerin bir defa daha Dev
let Yatırım Bankası tarafından teknik yönden 
incelenmesi hem zaman kaybını icap ettirecek, 
hem de bir takım lüzumsuz münakaşalara yol 
açabilecek ve arada geçen zaman, plânın vaktin
de uygulanmasını temin etmiyecektir. 
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Bu sebeple, Yüksek Riyasete bir takrir suri-

luk. 12 nci madde esasen pek komplike bir mad
dedir. 

Bu maddede, Devlet Yatırım Bankası tara
fından, projelerin teknik yönden dahi kontrol 
edilebileceği* anlaşılabilmektedir. Bunları önle
mek amacı ile, komisyonun lütfen bu maddeyi 
|eri almasını ve yeniden tedvin, etmesini ye mec
lisin yüksek huzurunuza bu şekilde getirmesini 
istedik. Bu yönde, Yüksek Riyasete bir takrir 
verdik. Biraz önce çok komplike bir madde ol
duğunu arz etmiştim. Maalesef bir takım şekil
leri pek de anlaşılır bir ifade ile belirtmemekte-
dir. Meselâ, kredilerin tâbi tutulacağı faiz nis
petini Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek hadler 
içinde bırakmaktadır. Adalet Partisi Grupu ola
rak, iktisadi Devlet Teşekküllerinin durumla
rını eh iyi bilmesi icap eden kendi bakanlıkları 
ile birlikte Bakanlar Kurulunun, bu faiz had
lerini tesbit etmesinin daha yerinde olacağı ka
naatindeyiz. 

Bununla ilgili maruzatımıza binaen, proje
leri teknik yönden incelemenin bankanın vazi
fesi olmaması gerektiğine dair olan inancımızı 
tekrar arz eder; Komisyonun maddeyi geri al
masını ve daha anlaşılır, daha basit ve bankanın 
teknik yönden her hangi bir inceleme yapmama
sını temin edecek bir şekilde getirmesini ve 
maddeyi muğlaklıktan kurtarmasını rica ede
riz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ya-
vuzkan. 

FENNÎ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, Grup adına 
Sayın Islimyeli konuştuktan sonra-size söz ve
receğim. 

Buyurun Sayın Islimyeli. 
C.H.P. GRUPU ADINA FENNÎ ISLÎMYELİ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Adalet 
Partisi adına konuşan Sayın İsmet Sezgin; ban
ka tarafından finanse edilmesi gereken proje
lerin tekrar bir defa daha tetkik mevzuu yapıl
masını işlerin gecikmesi bakımından isabetli gör
memektedir. Filhakika, plânın tatbikatını sürat
lendirmek bakımından bu kabil tetkiklerin uzun 
bir formaliteye tâbi tutulması, belki icra plân
larının zamanında uygulanmaması gibi bir ne
tice verecektir. Ancak, şuna işaret etmekte fay-
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da mülahaza etmekteyim. Cümleyi bir kere da
hi okursak, banka tarafından finanse edilecek 
projeler üzerinde yapılacak tetkik, münhasıran 
kredinin şekil ve şartları üzerinde olacaktır. 

Bankacılık tekniği bakımından bu tâbir üze
rinde durmak lâzımdır. Kredinin şekli ve kre
dinin şartları nedi •? Banka, ne gibi hususları 
tetkik edecektir ? 

Muhterem arkadaşlarım, kredi şekli dediği
miz zaman, bankacılık tekniğinde kredinin te
diye şekli mütalâaya alınır. Yani, b i r iskonto 
muamelesi mi yapılacaktır, bir iştira muamele
si mi yapılacaktır? Borçlu Ticari hesap mı açı
lacaktır? Bilfarz, avans sürmarşandiz muame
lesi mi talebedilmektedir? Kredinin ,şekline nıü-
taallik olan hususlar bundan ibarettir. Kredi
nin şar t lan nedir? Kredinin şartları üzerinde 
yapılacak incelemeler ise, bunun tamamen dı
şında müddete ve teminata mütaalliktir. Müd
dete mütealliktir, yani kredi bir yıl vâde ile 
mi açılacaktır, yoksa '5 yıl veya 10 yıl vâde ile 
mi açılacaktır? Teminata mütaalliktir, yani, 
alçılan kredi karşısında bu teşekkül ne gibi bir 
teminat verecektir? Nihayet tediye şekline mü
taalliktir, açılan kredi defaten mi, yoksa taksit
le mi, tediye edilecektir. I 

•Muhterem arkadaşlar, proje üzerinde yapı- j 
lacak tetkikat münhasıran bu istikamette ola- | 
çaktır. Şunu da ifade etmek lâzımdır ki, umu
mi, genel bir tetkikten ibarettir. Bu genel tet- ! 
kik sırasında, bir .noksanlık varsa. Bankanın 
teknik elemanları bünü gösteriyorlarsa gayet 
tabiî olarak bunun ıslahı için ilgili teşekkülle
re bu dosyanın iadesi kadar tabiî bir netice ol
mamak iktiza eder. Bilhassa, bundan evvel ka
bul buyurduğunuz 11 nci madde ile, meselenin 
rantabilite bakımından o bankaca incelenmesi
ni Yüksek Heyetiniz tensibetmiş bulunuyor. 
Rantabilite hesaplarının yapılması bakımından 
'projenin tetkiki, tabiî bir neticedir. 

Şunu da ifade etmekte fayda mülâhaza et- ı 
mekteyim. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ya
tırım ve finansman programları, biraz evvel bu
rada ifade edildiği ıgibi, bu projeler üzerinde 
teferruata inecek bir istikamette gitmemekte
dir. Nitekim, İktisadi Devlet Teşekkülleri ka
nun tasarısı burada görüşülürken. Yüksek He
yetinizce de hatırlanacağı veçhile, yapılacak 
tetkikler, daha ziyade Devlet Plânlamanın ya- I 
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pacağı tetkikler, münhasıran İktisadi Devlet 
Teşekküllerine plasman ve finansman program
larını tesbit istikametinde olduğu burada tesbit 
edilmiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri tara
fından yapılacak yatırımlar bir programa bağ
lanacaktır. Münhasıran, bu programlar, Yüksek 
Plânlama Dairesince tetkik edilirken, her proje 
üzerinde ayrı ayrı teferruatı ile durulmıyacak„ 
fakat, o müessesenin malî kaynakları ve o mü
essesenin finansman ;gücü bakımından gerekli 
tetkike tabi tutulacaktır. Nitekim, İktisadi Dev
let Teşekkülleri kanun tasarısının 15 nci mad
desinde bunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Şu 
halde muhterem arkadaşlarım, bu proje Dev
let Yatırım Bankasına geldiği zaman bunun 
üzerinde ayrıca rantabilite dolayısiyle ve kre
dinin şekil ve şartlarını tesbit sadedinde ayrı
ca bir tetkik yapılması zarureti kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, bu maddenin, 
bu fıkranın olduğu gibi kabulünde zaruret merv-
c ut tur. 

Bir ikinci noktaya işaret etmek isterim. Sa
yın İsmet Sezgin arkadaşımın da üzerinde dur
duğu bir noktadır. Hakikaten Türkiye'de faiz 
haddinin tesbiti 2279'sayılı ödünç para verme 
Kanununa ek olarak çıkartılan 18 sayılı Kanun
la Bakanlar Kuruluna terk edilmiştir. Bakan
lar Kuruluna terk edilmiş olan bir salâhiyetin 
bir kanunla Maliye Bakanlığına bırakılması za
yıf görülmektedir. C. H. P. Grupu olarak, 2279 
sayılı Kanun dâhilinde Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek faiz hadlerini geçmemek 'üzere, 
bunun Maliye Bakanlığımca tesbit edilebileceği 
hususunda kanun maddesine bir istikamet ver
meyi temenni etmekteyiz. Bunun temini sade
dinde de bir teklif hazırlamış bulunuyoruz. 
5 nci fıkranın bu esas dâhilinde tashihini Yük
sek Heyetinizden istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu Adına Sa
yın Sezgin. 

Sayın Yavuzkan söz hakkınız baki. Fakat, 
arkadaşlarımız söz istemekteler. ıSizin müsama
hanıza güvenerek, onlara sıö;z veriyorum. iSayın 
İnan ve Sayın Savacı da söz istemiş bulunmak
tadır. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Cumhuri
yet Halk Partisi Sayın Sözcüsü arkadaşımız ts-
limyeli, 12 nci madde ile bankanın, projeleri 
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teknik yönden her hangi bir incelemeye tabi j 
tutmıyacağmı, sadece kredinin şekil ve şartla- I 
•rmın tesbiti için incelemeye tabi tutulacağı nok- j 
tası üzerinde durdular ve buyurdukları hususu 
da birinci fıkrayı okumak suretiyle belirttiler. 

Her ne kadar, 12 nci maddenin 1 nci fıkrası I 
«iBanka tarafından finanse edilmesi istenen pro
jeler kredinin şekil ve şartlarının tesbiti. için 
banka tarafından incelemeye tabi tutulur.» de
mekte ise de, dikkat buyurulursa, nıadde sade
ce birinci fıkra ile kalmamakta ve altı fıkraya 
ayrılmaktadır. Diğer fıkraları okuyalım; üçün
cü fıkra diyor ki : «Banka tarafından itiraz edi
len husus üzerinde taraflarca uyuşulamaz ve
ya projenin, aranan vasıfta olmadığı ileri sürü
lerek kredi isteği reddedilen kurum Jban.Ka ka
rarma itirazda bulunursa», diye devanı ediyor. 
«projenin aranan vasıfta olmadığı», ne demek
tir? Projenin aranan vasıfta olmaması' sadece 
kredinin şekil ve şa rt I aî'in a riayet etmemesi mi
dir? Katiyen hayır, 

Projenin aranan vasıfta olmaması1 şekli içi
ne, kredinin şekil ve şartlarının tesbiti de mü
kemmel girebilir. Fakat, bunun yanında pro
jenin aranan vasıfta olması veya olmamasını 
temin için, hangi yönden bunu tetkik edecek
siniz? Burada teknik inceleme işe karışacak
tır. Esasen," projeyi teknik yönden inöeliyeme-
diğimiz takdirde, o projenin, kredinin şekil 
ve şartlarının tesbiti için uygun olup olmadı
ğını 'bilmemize ve anlamamıza imkân tasavvur 
edilemez. Banka, bir projenin istediği kredi
nin şeklini ve şartlarını irilebilmesi içi,n teknik 
yönde?; de incelemek lâzımdır. Nitekim, 3 neü I 
l'ıkradîi deniyor ki, projenin aranan vasıfta 
olup olmadığı araştırıl!:' ve projenin aranan 
vasfının ne olduğunu bilmek, öğrenmek, anla- . 
inak için yapılacak tetkik de muhakkak ki, 
teknik bir tetkik olacaktır. 

1-2 nci madde bununla, da, yetinmiyor. Bir I 
fıkrasında da bakınız ne diyor? Tezimizi doğ- I 
rulamak için, 4 neü fıkraya, müracaat ettiği- I 
mizde şunu görürüz. Ne diyor, 4 neü fıkra : I 
«Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde ya
pılan inceleme sonuçlan ve finansmanda^ kul
lanılacak kaynaklar göz önünde bulundurul
mak suretiyle yönetim kurulu tarafından tes
hil olunur.» Demek ki, kredinin şekil ve şart- I 
hırının tâyin ve teslbili, her şeyden" ön ev proje l 
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üzerinde yapılan bir incelemeye dayanmakta
dır. Proje üzerinde bir incelemeye dayanan 
.kredinin şekil ve şartlarının tâyininde de pro
jenin teknik yönden incelemesinin tabiî olması 
kadar mantıki ve akla yakın bir sebebolanmz. 
Eğer, 12 nci madde, sadece Fennî îslimyeli ar
kadaşımızın okuduğu birinci' fıkra ile mahsus 
ve münhasır olmuş olsa idi, Fennî îslimyeli 
arkadaşımız haklı idi. Normal bankacılık mua
melelerinde cereyan eden şekil ve şartlara uy-
ıgun olarak, kredi şekil ve şartlarının tesbiti 
için teknik yönden incelemeye ' l'âzum yoktu. 
Kaldı ki, Devlet Yatırım Bankasına verilecek 
bütün projeler, diğer 'bankalara verildiği şe
kilde bir .beyanname değildir. Diğer banka
lar, kredilerinin şekil ve şartlarımı, müşterile
rinin kendilerine verdikleri beyannamelerden 
çıkarırlar. Oysa ki, Devlet Yatırım Banka
sından kredi talebinde bulunacak olan iktisa
di Devlet Teşekküllerinin teknik projelerini, 
Devlet Yatırım Bankasının ineeliyelbilmesi, 
tetkik, edebilmesi için, bunu teknik bilgiye 
sahip elemanları tarafından yaptırması lâzım-
gel ecektir. Biz de Adalet Partisi Meclis Gru-
pu olarak diyoruz ki, bu projeler Devlet Ya
tırım Bankasına ıgelinceye kadar muhtelif ka
demelerden geçtiği cihetle, Devlet Yatırım 
Bankasında ayrıca bu yönden tetkika tabi tu
tulması işleri uzatacaktır. İşleri uzatacağı nok
tasını maddenin içinden çıkarmak da pekâlâ 
mümkündür. 

Ne diyor üçüncü fıkrada: «Banka tara
fından itiraz edilen husus üzerinde taraflar
ca uyuşulamaz veya projenin aranan vasıf
ta olmadığı ileri sürülerek kredi isteği red
dedilen kurum banka kararma itirazda bu
lunursa konu Maliye Bakanlığı, kredi istiyen 
teşekküle ilgili bakanlık, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, banka ve kredi istiyen kurumun bi
rer temsilcisinden kurulacak bir hâkem ku
ruluna aksettirilir.» 

Projeyi bankaya verecek, banka ile uyuşa-
mıyacak olursa itiraz edecek; iktisadi Dev
let Teşekkülleri, Maliye Bakanlığına başvura
cak, Maliye Bakanlığı tetkik edecek, diye
cek ki, ilgili bakanlıktan, iktisadi Devlet Te
şekküllerinden, Devlet Plânlama Teşkilâtın
dan, Devlet Yatırım Bankasından bir heyet 
teşekkül 'etsin, incelesin.'Ya, bunlar tevali eder-
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se, bir gecikmeye meydan vermiyecek mı? 
Plânın bütünü ile zamanında uygulanmasını 
istiyoruz. Arz ettiğim sebepler muvacehesin
de, biraz önce de arz ettiğimiz veçhile, bu 
maddenin yeniden tedvin edilmesi ve daha 
basitleştirilmesi için komisyonun maddeyi ge
ri almasını bilhassa istirham ediyoruz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına İslimyeli... 
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ı etmek isterim. Bugün Türkiye'de Sanayi Kal

kınma Bankası özel teşebbüs olarak faaliyet 
halindedir. Yine,.-özel teşebbüs babında kalkın
ma kredisi açmak üzere özel teşebbüs Yatırım 
Bankası kurulmuştur. Bunlar Devlet Plânla
ma Dairesinin yaptığı plânlamalarda, Özel te
şebbüsün hangi sahaya yatırım yapması lâ-
zımgeldiği plânlanmış olmasına rağmenı ora
dan gelecek olan kredi talebi projelerini tek
rar incelemek mecburiyetini hissederler ve 
bankacılık tekniği bakımından incelerler. 

Yine biraz evvelde arz ettiğim gibi, 11 nei 
madde gereğince rantabilite tekniklerinin ya
pılmış olması zaten teknik bakımdan bir tet
kikin yapılmış olmasını da ayrıca iltizam et
mektedir.. 

I Bu itibarla, bu maddenin komisyondan gel-
j diği veçhile kabul edilmesinde isabet olduğu 
i kanaatini, bir kere daha hürmetlerimle arz 
j etmek,isterim. 
j 
i BAŞKAN — Sayın Savacı. 
: • SABAHATTİN SAYACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de İsmet 
Sezgin arkadaşımın izahatına, belki biraz daha 
ışık tutarım . düşünuesiyle huzurunuza çıktım. 

' Bu 12 ııci madde, plânın süratle tatbiki 
ile bir netice alınmasına engel olucu mahiyet
tedir. Devletçiliğin, hepimizin bildiği bürokra
tik muamelelerden, bürokrasiden kurtarılma
sı endişesi burada da karşımıza çıkmaktadır. 
Maddenin ilk kısmında, projelerin tetkiki 
meselesi, bu fon müessesesine, bu yatırım ban
kasına geniş bir şekilde teşkilât kurmayı ica-
bettirmektedir ki. Zannediyorum ki, bankanın 
böyle, bir teknik heyete, uzmanlara ihtiyacı 
yoktur, maddenin ilk kısmı, sarahaten şu mâ
nâda anlaşılmalıdır. Vaktiyle yapılmış plân 
içinde yerini almış projelerin incelenmelerinin 
yapılıp yapılmadığının tetkikine inhisar et
mektedir. Bu incelemeleri ihtiva eden vesai
kin, talebe bağlı olarak, bankaya intikal etti
rildiğinde, bununla iktifa edilmelidir. Bunun 
dışında, yeni bir inceleme safhası açarak, de
min arz ettiğim gibi, bunun bürokratik yola 
itilmesi karşısında, plânın süratle tatbik edi
leceği mülâhaza edilmemelidir. 

Esaisen, Plânlama Dairesi, Maliye Bakanlığı 
ve ilgili bakanlıklar, plânın ihzarında bu tekliflere 
dair tetkiklerini iyiden iyiye yapmış bulunmak-

C.H. P. GRUPU ADİNA FENNÎ İSLİMYE
Lİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın İsmet Sezgin fikirlerini, bu projelerin tet
kikinin muhtelif kademelerde yapılmış olması 
fikrine istinat ederek bina etmektedirler. 
Ben şahsan, bu fikirde olmadığımı grupumuz • 
adına ifade etmek durumundayım. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri kanun tasarısını burada 
da görüşürken ariz ve amik mütalâa ettiğimiz 
veçhile bunlar muhtar Devlet müesseseleri
dir. Bu muhtar Devlet müesseseleri, kendi ya
tırım programlarını; Maliye Bakanlığı ve ay
nı zamanda Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
müştereken bir program halinde hazırlarlar. 
Fakat, ne ilgili bakanlık, ne de Devlet Plân
lama Dairesi, o projeler üzerinde ayrıca tek
nik yönden bir tetkik yapmaz. Bunu bilhas
sa ifade etmek zaruretindeyim. Nitekim, daha 
evvel de okuduğum İktisadi Devlet Teşekkül
leri J£anunun 15 nci maddesini tekrar huzuru
nuzda bir kere daha okumak mecburiyetinde
yim. «Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve fi
nansman programı Maliye Bakanlığı tarafından 
Devlet Plânlama Teşkilâtının da mütalâası 
alınmak sureti ile hazırlanır. Buna ait incele
melerde finansman imkânları ve teşekküllerin 
yatırım kapasiteleri göz önünde tutulur.» 

Demek ki ; yapılan tetkik münhasıran yatı
rım programlarının hazırlanması bakımından. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri bu programı Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Dairesi 
}le müştereken hazırladıktan sonra, projele
rin teknik kısmını hazırlamakta muhtardır
lar. Bu, bizatihi İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin muhtar Devlet müesseseleri olmalarının 
bir vasfıdır. Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
bu projenin Devlet Yatırım Bankasında ayrı
ca tetkik edilmesi, bu sebepten neşet etmek
tedir. Bilfarz, tatbikattan misâl olarak arz 
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tadırlar. Bu tetkiklerin neticesi, plân. muvazene
sinde de yerini almıştır. Şimdi, bu muvazenede 
yerini almış olan, kıymeti verilmiş olan bu te
şebbüslerin ve tasavvurların Banka tararından 
tekrar incelenmesi, Bankanın, esasen kadrosu ve 
ihtisasa müsaidolmadığı için, daha evvel yapılmış 
olan müsait incelemelerin üstünde isabetli bir in
celemenin yapılacağından şüphe etmek ieabeder. 
Binaenaleyh ikinci safhada yani istikrazların inti
kalinde de daima arz ettiğim gibi, brokratik yol 
açılacak ve 'itirazlar,-bu teşebbüslerin gecikmesine 
sebebolacaktır. Hepiniz takdir buyurursunuz ki; 
meselâ, bu sene plânın tatbikinde plânın şu ve
ya bu noktadan gecikmeleri vuku bulmuşsa, bun
ların sebebi, işte bu brokratik tetkiklerdir. Bun
lar ne kadar asgariye indirilirse plânın muvaffak 
olması ve plânın üstünde memleketin kalkınması 
süratle gerçekleşmiş olur. 

Sonra, diğer mühim bir husus da, eğer bu in
celemeler Yatırım Bankası tarafından yapılacaksa 
bunun kadrosunun da yeni kanun metninde başka 
türlü düşünülmesi lâzımgelir. Buraya geniş tek
nik tetkikat yapacak ve rantabilite hesaplarını ya
pacak ekonomistlerin dâhil olması lâzımgelir. Hal
buki, Bankanın statüsünde bu yoktur. Banka, 
demin arz ettiğim gibi, kredinin şekil ve şartları
nı incelemekten ibaret vazifesini yapacaktır. Ban
kanın faiz mevzuunda, vereceği paranın bedelini 
tesbit hususundaki yetkisini de ben yerinde bul
muyorum. Böylece, önüne gelecek her teşebbüse 
muayyen, farklı fiyat biçme durumuna düşecek
tir ki, bu da para piyasasında aksaklıklar meyda
na getirecektir. Bankanın bu tarzda bir yetkiyi 
kullanarak paraya farklı faiz biçmesinin isabetli 
olmıyacağmı, belirtmek isterim. Bunun, daha ev
vel Maliye Bakanlığı ve Plânlama Dairesince tet
kiki yapılmış ve bunlara verilecek faizlerin, bun
lara yatırılacak paraların bedelleri, rantabilite 
hesapları meyanında tesbit edilmiş olması iea
beder. Bankanın, vakaa bu hadler gösterilmiş olsa 
dahi, ne şartlarla nasıl tesbit yapacağını bendeniz 
anlamamaktayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özek. 
KADRÎ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım, 12 nci maddenin üçüncü paragrafı ha
kikaten üzerinde dikkatle durulması lâzım gelen 
bir hususu derpiş etmektedir. Filhakika, büyük 
finansmanlara ihtiyaç gösterecek olan projelerin 
esaslı'bir tetkikten geçirilmesi mantıkan ieabeder 
kanaatindeyim, 
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Ancak, projelerin ve binnetiec plânın tatbi

katının gecikmesine mâni olacak bâzı tedbirle
rin daha önceden alınması gerektiği tezini savu
nan arkadaşlarımıza da hak vermek gerekir. 
Bendeniz, bu üçüncü paragrafa temas ederken 
şunu söylemek isterim. Madem ki, son söz ha
kem olarak vasıflandırılan ve ilgili dairelerin 
temsilcilerinden teşekkül edecek olan kurulun
dur; şu halde, proje sahibi iktisadi Devlet Te
şekkülü projesini bankaya tevdi etmeden evvel, 
hakem heyetini vücuda getirecek olan bu mües
seselerin tetkikine peşinen arz eder ve ondan 
sonra bankaya gönderir. Bu ahvalde, bankanın 
bir teknik heyet bulundurma mükellefiyeti de 
zannedersem mevcudolmaz. Şayet, komisyon 
maddeyi aynen kalması şekli ile müdafaa ede
cekse, bu ahvalde, buradaki hakem heyetinin 
tarzı teşekkülünde biraz daha dikkatli davran
mak gerekir. Çünkü, yüksek malûmlarıdır ki, 
tarafsız bir müessesenin, tarafsız bir hakem he
yetinin teşkilinde gösterilecek dikkatin ve has
sasiyetin mühim faydası olabilir. Şimdi, şurada 
üçüncü paragrafı, beşinci paragrafla birlikte 
mütalâa edersek; burada Maliye Bakanlığı da 
hakem heyetine dâhil. Maliye Bakanlığı hakem 
heyetine dâhil olmakla beraber, verilecek olan 
kredinin faiz nisbetini de takdir edecek olan yi
ne Maliye Bakanlığıdır. Şimdi, Maliye Bakan
lığı iki durum karşısında bulunabilir. Ya, pro
jeyi getiren iktisadi Devlet Teşekküllerinin nok
ta! nazarını benimser. Bu ahvalde, sağlanacak 
olan krediye tesbit edilecek olan faizi tesbit 
ederken, zannediyorum ki, başka türlü hareket 
etmesi ihtimali mevzııubahsolduğu gibi, bir de 
proje getiren İktisadi Devlet Teşekkülünün pro
jesi, Maliye Bakanlığının iştirak etmemesi halin
de kabul edilse bile, o ahvalde tâyin edilecek 
faiz nisbeti değişik bir durum arz edebilir. Bel
ki, Bakanlığın noktai nazarına uygun olmaması se
bebiyle, o ahvalde faiz haddinin tesbitinde esas 
olarak nazarı itibara alınacak olan hususlar Ma
liye Vekâletinin görüşüne uygun düşmediğin
den, faiz nisbeti değişecektir. Meselâ, kredinin 
verilmesinde, krediye tesbit edilecek olan faizin 
tâyininde dikkat nazarına alınacak hususlar Ma
liye Vekâletinin noktai nazarına uygun düşme
diği anda yüksek tutabilir. Çünkü, muhterem 
arkadaşlar, 5 nci paragrafta da «Kredilerin ta
bi tutulacağı faiz nisbeti Maliye Bakanlığınca 
belli edilecek hadler arasında olmak üzere fi-

- - 316 — 



M. Meclisi B : 122 
nanse edilecek projenin mahiyeti göz önünde bu
lundurularak tâyin olunur.» diyor. Bu, Maliye 
Bakanlığının noktai nazarına göre değişik ola
bilir. Bu ahvalde durum ne olacaktır? Şu nalde, 
bendeniz şu hususu temenni ediyorum; Maliye 
Bakanlığı hakem heyetinden çekilsin. Çünkü, 
Maliye Bakanlığı diğer bir hakemlik vazifesini 
de görüyor; verilecek olan krediye faiz haddi
ni de tâyin edecek. 

Bir de diğer bir husus vardır arkadaşlarım,' 
Hükümetimizin kabul ettiği ve memleketimizde 
tatbik edilen «karma ekonomi» diye isimlendiri
len bir »istem vardır. Karma ekonomide özel te
şebbüse de yer verilmesi düşünülmekte veya 
esas olarak kabul edilmektedir. Şu halde, Saym 
Hükümet Başkanı zaman zaman buradan «aynı 
maksatla iştigal eden Devlete bağlı bar sek
törle hususi bir sektör aynı mevzu ile iş
tigal etmelerine rağmen, hususi sektörün 
iaaliyeti neticesinde kâr ettiği, Devlet sek
törünün ise zarar ettiği bir vakıadurj» demiş
lerdir. Şu halde özel sektör nasıl kâr edi
yor? iktisadi Derlet Teselsüllerinin veyahut 
Hükümetin, Derletin getirdiği bir proje, 
belki Devletin mofctai nazarı itibariyle mu
vaffak olmıyabilir, ama, özel teşebbüsün de 
budala mümasil birtakım projeleri tatbikata 
koyduğu- ver neticeyi de muvaffakiyetle sonuç
landırdığı da görülmüş bir hakikattir. Şu du
rum karşısında, getküeıcek) «(lan projelerin, 
ihtilaflı bir durum naeczu-ubahsoknası halin
de, tetkikine memur hakem heyetine, buna 
mümasil projelerin özel sektörler tarafından 
tatbikinde muvaffak olan özel sektörlerin de 
birer temsilci vermesinde veya onlardan bi
rer temsilci istemesinde, kanaatimce, büyük 
fayda varadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İnan. 

ŞEİ>ÎE İNAN (Çanakkale) — . Muhterem 
arkadJaglarım, müzakeresini yaptığımız mad
de ile; bankanın, kendisine sunulan projeler 
üzerinde yapacağı tetkikler bahis konusudur. 
Bir Yatırım Bankası kuruyoruz, evleviyetle 
kendisine finanse edilmek üzere sunulan pro
jelerin rantabl olup olmadığını araştırması 
ıtajbiî hakkıdır. Çünkü, para yatıracaktır, para 
verecektir. Bu patrayı piyasadan temin etmiş- . 
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tir, büyük ölçüde borç olarak temin etmiş
tir. Bu borcun ödenmesini sağliyacak bir pro
jeyi yaptırması ve araştırması hakkıdır- Tek;-
nik tâbiri ile rantabl olup olmadığinı araştır
maktır. Yapacağı teknik arattırma, teknik tetlrij-
kat budur. Hazırlanan proje rantabl mıdır, der 
ğil midir, bunu araştıracaklar. Şimdi, meselâ, 

.bizimi Sınai Kalkınma' Bankamız vardır. Bu 
banka da bu esaslara göre çalışır. Birisi, Sı
nai Kalkınma Bankasından kredi almak is
tediği zaman kendisine tafsilâtlı bir soru kâ
ğıdı verilir. Bu Öyle düzenlenmiştir. Sorulara 
alman cevaplar üzerinde tahliller yapılır, bu 
proje rantabl mıdır, değil midir, ortaya çı
kar. Bunun kendisine göre bir tekniği var
dır. Tabiî, bizim Yatırım Bankamız da aynı 
cihazlarla teçhiz edilecektir. Dünya Bankası 
d*a böyle yapar. Her para isteyene para ver-

Şimdi, arkadaşlarımız, bilhassa plânın ge
cikmesine sâbeTsolur mu, olmaz mı noktasından 
endişe doymaktadırlar. Şttrasraı belirtmek is
terim M, Mzr plânın ilk yılındayız, birinci 
Beş Yıllık Kânın ilk yılm$ayiz. Tabiî btt 
iîk * başlangıç yıllarında birtakım tseeriübd-
sizliklerimiz olacaktır. Fakat, biz bu kattıran 
ilerisi için yapıyoruz. Ba kamam uzun aîfMdei 
yürürlükte kalacaktır. <Mecek plân yıülarînda; 
(birinci beş; yıllığın, üçüncü, dördüncü, beşinci 
yılları için, ikinci beş yıllığın muhtelif yılları 
iiçi'n artık elimizde dairelerin ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinin elinde çeşitli hazır proje
ler bulunacaktır. Biz, o safihaya henüz gelme
dik. Ama, geleceğiz o safhaya. Yani, 19615 pro
jesi çok önceden hazırlık satfhasıma girmişi, 
'hazırlanmış bulunacaktır, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin ellerinde birtakım hazır projele
ri olacak, bunun için de finansman kaynağı 
arıyacak ve bankaya müracaat edecek, Ibanka 
rantabl görürse finanse edecek. Banka, pro* 
jeyi rantabl görmezse, plâna da dâhil olursa, 
'başka kaynaktan finanse edecek. Bu müesse
se kuruluşu ve mahiyeti icabı, adının icalbı an
cak rantabl olan projeleri! finanse edebilecek
tir. Başkasını finanse edemez. O itibarla, gö
rüştüğümüz madde rantabiiLrte bakımından 'bir 
tetkik yetkisi veriyor, bankayı» bundan mıahruın 
etmeye hakkımız yoktur. Aksi takdirde her 
Kan/gi 'bir proje, plân dairesinden g'eçmiş veya
hut iktisadi' De^fet Teşekkülü1 n&zırlaimışf, üt 
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ıgili Bakam da tasdik etmiş, ver parayı; vere
mez. Şimdi, biraız önce aırz ettim, biz plân ça
lışmalarında ilerledikçe, arz ettiğim ıgibi mem
lekette, daha yılı (girmeden hangi projeler 
•naniği kaynaklardan, naniği sene 'finanse edi
lecektir safhasına da gelinecektir. 

Şimdi, tabiî, bir taraftan proje hazırlanı
yor, Ibir taraftan da plân yapılıyor. Hepsi 
tedalhül etmiş durumdadır. Talbiî ilk başlangıç
tır. Ama, bir müddet sonra, projeler daha ön
ceden hazırlanmış 'olarak yıllık plânlara giri
lecektir. Yıllık plâna girildiği zaman da han-
ıgi proje nangi kaynaktan finanse edilecek, 
bu da önceden takarrür etmiş olacaktır. Yani, 
(bir gecikmeye mahal kalmıyacaktır. 

Yatırım Bankasının, projenin rantabilitesi 
bakımından yapacağı tetkikat plân ıçalışımala-
rını 'geciktirmez. Tabiî ileriye .matuf olarak söy
lüyorum, geciktiremez. O itibarla, bünyesinin 
zaruri kıldığı bir maddeyi müsaade edin alıko
yalım. Aksi takdirde, bu müessesenin adı Ya-
Itırım Bankası kalır. Her gelen-proje için, ma
demki bakanlıktan geçmiştir, mademki Plân 
Dairesinden geçmiştir, o halde ver parayı. Bu 
olamaz. O zaman para vermek durumumda ka
lan bir müessese halini alır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Devlet Yatırım (Bankası kanunu1 tasarısının 

görüşülmekte olan 12 nci maddesi üzerindeki 
görüşmelerin yeterliği hususunun oylanmasını 
saygıyla arz ve teklif ederim. 

Ankara 
İbrahim îmirz alı oğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutmuş 
bulunuyorum. Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik öner/gesi kabul edilmiştir. 

Bu maddeyle ilgili verilmiş bulunan deği
şiklik önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğimiz sebepler muvacehesin

de; 12 nci maddenin; «Bankanın finanse edil
mesi istenen projeleri teknik yönden inceleme
sine lüzum bırakmıyacak şekilde» yeniden ted-
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vin edilmesi için komisyona iadesini arz ve tek
lif ederiz. Saygılarımızla. 

Aydın Artvin 
İsmet Sezgin Sabit Osman Avcı 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 12 nci maddesinin 5 nci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
C. H. P. Grupu adına 

Balıkesir 
Fennî îslimyeli 

«Kredilerin tabi tutulacağı faiz nisbeti ödünç 
para verme işleri hakkındaki Kanun gereğince 
tesbit edilen faiz nisbetini aşmamak üzere Ma
liye Bakanlığınca belli edilecek hadler arasında 
olmak üzere finanse edilecek projenin mahiyeti 
göz önünde bulundurularak tâyin olunur.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının 12 nci maddesinin : 
A) 2 nci bendinin sonundaki, (iade edile

bilir) ibaresinin (geri çevrilebilir), 
B) 3 ncü bendin son satırındaki (ekseri

yetle) kelimesinin (çoğunlukla), 
C) 5 nci bendin birinci satırındaki (faiz 

nisbeti) ibaresinin (faiz oranı) ve (belli edile-
.cek hadler) ibaresinin (belli edilecek sınırlar), 

Aynı bendin son satırındaki (mahiyeti) ke
limesinin (niteliği), 

D) Son bendin ikinci satırındaki (tasvibiy-
le) kelimesinin (onayı ile) ve son satırdaki (nis-
betin) kelimesinin (oranın), 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 12 nci maddesinin birinci fıkra

sında «Banka tarafından» ibaresi arka arkaya 
iki defa geçtiğinden birincisinin «Bankaca» şek
linde değiştirilmesini; üçüncü fıkranın ikinci 
ve dördüncü sâtırlarmdaki «Banka» ve son fık
ranın ikinci satırındaki «Bankaya» kelimeleri
nin baş harflerinin büyük harf olarak yazılma
sını; üçüncü fıkranın ikinci satırındaki «ku
rum» kelimesinin «teşekkül», dördüncü satırın
daki «kurumun» kelimesinin de «teşekkülün» 

.şeklinde ve dördüncü fıkrasındaki «göz önün-
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de» kelimelerinin «gözönünde» kelimesiyle de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini teker 
teker okutup oylarınıza sunacağım. 

(Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve Artvin 
Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın değişiklik 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 

YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiycnler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
(Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli'nin 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NADIR 

YAVUZKAN (Burdur) — iştirak etmiyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De
ğişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon filhal katılıyor mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NADIR 
YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — O halde, maddeyi, bu şekliyle 
redakte etmek üzere, değişiklik önergesiyle bin
likte komisyona veriyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADtR 

YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz, efendim. 
(Gürültüler) Efendim, bir dakika, birer birer 
konuşun da anlaşılsın. Evvelâ Sayın Balım ko
nuşsun. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Mahiyetin 
karşılığı nitelik değildir. 

BAŞKAN — Siz buyurun, Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Tasvip, onay demek değildir, tasvip benimse
mek demektir, tasdik karşılığıdır; bu tarzda 
düzeltilmesi lâzımdır. 
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BAŞKAN — Yalnız usuli muamele bakımın

dan bir noksanlık var. Bu arkadaşımız «tasvibi» 
sizin anladığınız mânada anlamamıştır. Ona gö
re önergesini vermiştir. Eğer, zatıâliniz başka 
bir önerge verirseniz, onu da ayrıca oylarız. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Geri alırlar, 
belki. 

BAŞKAN — Sayın Kut burada yoklar. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — O halde oyla-

yamazsınız. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADlR 

YAVUZKAN (Burdur) — Komisyon Meclisin 
kararma uyacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon çekinser davranıyor, 
bu hususta, önergeyi, okunan haliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Efendim, biraz evvel kabul etmiş olduğunuz 
bir değişiklik dolayısiyle maddeyi komisyona 
iade ediyoruz. Bu meyanda, sizlerin kanaatleri
ne tercüman olmak üzere, maddeyi başka türlü 
düzenleyip getirebilirler. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü Burdur Milletve
kili Nadir Yavuzkan'm takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın ibrahim 
Imirzalıoğlu, önerge hakkında mı konuşmak 
istiyorsunuz ? 

İBRAHİM IMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Önerge hakında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İBRAHİM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan ve saygı değer arkadaşlar; Sa
yın Meclisin bütün teklif ve tasarılarında, bil
hassa şükranla zikretmeyi vazife bildiğim say
gı değer arkadaşımız Turhan Kut'un, tasarıla
rın Anayasa diline uygun bir şekilde ifade edil
mesi hakkındaki teşebbüsleri ve verdiği öner
geler istikametinde muhterem Meclisin tecelli 
eden kanaati hilâfına bu tasarıda mevcut «ku-
rum»tabirinin «teşekkül» şekline çevrilmesi bir 
gerilemedir. Bu, aynı çerçeve içinde «kurum» 
şeklinde ifade edilemiyorsa «kuruluş» şeklinde 
kabul edilmesini ve «kurum» şeklinde ipka edil
mesini teşekkül şekline çevrilmesine muhalefet 
edilmesini istirham ederim. Komisyonun da bu 
hususta anlayış göstermesini ve madde tekrar 
redaksiyondan geçerken Anayasa diline uygun 
bir kelime olarak yerine konulmasını saygı ile 
istirham ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yavuz-

kan buyurunuz. 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ NADÎR 

YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaş
larım, Komisyonunuz Anayasada belli edilen 
dil kavramına uymayı kabul etmektedir. Ama, 
buradaki tâbir, daha evvel Meclisimizce kabul 
edilen ve Meclisimizden geçen İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve iştirakleri ve müesseseleri hak
kındaki Kanunda belirtilen bir tarife istinad-
etmektedir. O tarifte, bu kanunda geçen «te
şekkül» deyimi, iktisadi Devlet Teşekküllerini 
ifade eder, demek suretiyle belirtilmiştir. Bu ba
kımdan, buradaki yeni görüşmekte olduğumuz 
kanunda ise, 12 nei maddenin 3 neü fıkrasındaki 
«kurumun» tâbirinin «teşekkül» olması icab-
eder. Yanlışlıkla «kurum» olarak geçmiştir. Bu
nun düzeltilmesi bakımından bu teklifi getirmiş 
bulunuyoruz. Yoksa, öz dilimize karşı bir fikri
miz olmadığını hürmetle ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. Madde üzerin
de kabul etmiş bulunduğumuz değişiklik önerge
leriyle birlikte redaksiyonun yapılması için mad
deyi komisyona gönderelim; komisyonda yeni
den bu ışık altında redakte edilsin ve tekrar ka
bulü için Yüce Heyete gelsin. 

Şimdi, 13 ncü maddeyi okutuyorum. 

Kredi Sözleşmesi kredinin kullanılması 
inceleme yetkisi 

MADDE 13. — Her kredi için ayrı bir sözleş
me düzenlenir. 

Krediler, proje için fiilen yapılacak giderle
rin veya yapılacak işler ile satınabnacak mal 
bedellerinin Banka tarafından ödenmesi suretiy
le kullanılır. 

Teşekkül tarafından emanet suretiyle yapı
lan işlerde veya işin gerektirdiği hallerde diğer 
suretlerde yapılan işlerde veya satmalmalarda 
da harcama belgesi aranmaksızın ödeme yapıla
bilir. Ancak, avanslar üç ay içinde gider belgele
riyle kapatılır. 

Banka, projenin tamamlanmasına kadar, 
bundaki gelişmeleri ve programa göre yürütüp 
yürütülmediğini takip ve kontrol etmekle görev
lidir. Kredi sözleşmesine aykırı durumlar tesbit 
olunduğu takdirde ödemelerin durdurulacağı 

duyurulur ve gerekirse Maliye Bakanının tasvibi 
ile ödemeler durdurulur. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok.. Var mı, efendim? Buyurunuz, Sayın 
Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, 13 neü madde kredinin kullanılması 
şeklini tesbit eden maddedir. 13 ncü madde ile 
yani kredinin kullanılmasını tesbit eden madde 
ile işlerin süratle ilerlemesine engel olunduğu 
kanaatindeyiz. 

Aynı zamanda, kredinin kullanılması da bu 
madde ile güçleştirilmektedir. 13 ncü madde 
ile âdeta bir vize usulü ihdas edilmektedir. Tıp
kı, Sayıştaym vizesinde olduğu gibi, bir vize 
usulü ihdas eder gibi bir hava vardır. Kredi
nin süratle kullanılmasının temini için birtakım 
gecikmeleri önlemek amaciyle daha basit usul
lerin vaz'edilmesi pekâlâ mümkündür. 13 ncü 
maddenin ikinci fıkrası da «Krediler, proje için 
fiilen yapılacak giderlerin veya yapılacak işler 
ile satmalmacak mal bedellerinin banka tarafın
dan ödenmesi suretiyle kullanılır.» diyor. Yani, 
anladığımıza göre iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin müraeaatleri üzerine, o müesseselere tanına
cak olan kredilerin kullanılmasını, banka ken
di üzerine almaktadır. Her hangi bir iktisadi 
Devlet Teşekkülüne, «Ben size şu kadar kredi 
veriyorum.» diyen Devlet Yatırım Bankası, bu 
iktisadi Devlet Teşekkülüne tesbit edilen kredi
yi direkt olarak o teşekküle vermemekte, tıpkı 
Sayıştayda olduğu gibi, muayyen bâzı ahvalde 
bunu, bankayı vezne kabul ederek yaptırmakta
dır. Bunun mahzurlarını, vize usulü ile yapılan 
ödemelerde görüyoruz. Devlet dairelerinden 
alacaklı olan birtakım ilgililer, vize almak için 
günlerini burada boşuna sarf etmektedirler. Bu 
bir zamanın geçmesine sebebiyet vermektedir. 
Kaldı ki, Devletin müessesesi olan bir Devlet 
kuruluşu olan iktisadi Devlet Teşekküllerine bi
raz daha fazla itimat edilmesi gerekirdi, kanaa
tindeyiz. Hiç olmazsa kendi ödemelerini kendi
lerinin yapabilmesinin temin edilmesi yerinde 
olurdu, kanaatindeyiz. Her halde, bu maddenin 
bu şekilde getirilmesinin sebebi, iktisadi Devlet 
Teşekküllerine tesbit olunan kredinin tümü bu 
teşekküllere birden verilmeyip, yapılan ödeme
lere göre, bankaca bu ödemelerin yapılmasını te
min için vaz'edilmiş bir hükümdük. 
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Biraz önce de arz ettiğimiz gibi, bu husus 

birtakım gecikmelere meydan verecektir. Bunun 
hatalarını da biraz önce arz ettiğim şekilde gör
mek mümkündür ve görülmüştür, halen bundan 
acı acı şikâyet edilmektedir. Bu şikâyetlerdir 
ki, bu kanunu değiştirmek için, Maliye Bakan
lığında birtakım çalışmaların yapıldığını görü
yoruz. 13 ncü maddenin daha basit usullerle 
vaz'edilmesi daha yerinde olur, kanaatindeyiz. 

Son fıkrada da «Kredi sözleşmesine aykırı 
durumlar tesbit olunduğu takdirde, ödemelerin 
durdurulacağı duyurulur ve gerekirse Maliye 
Bakanının tasvibi ile ödemeler durdurulur.» de
niyor. Biraz önce buyurduğunuz 13 ncü madde
de, proje üzerindeki her hangi bir aksaklık ve 
uyuşmazlıkta bir komitenin kurulduğunu gör
dük ve bu kabul edildi. Burada, «kredi sözleş
mesine aykırı durumlar tesbit olunduğu takdir
de» diyor ki, bu tesbiti Devlet Yatırım Bankası 
yapacaktır. Ve duyuracaktır. Hakem müessese
sini kabul eden tasarının, 12 nci maddesi ile 13 
ncü maddesi bunu kabule yanaşmamakta ve ge-
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rektiğinde Maliye Bakanının tasvibi alınmak su
retiyle ödemelerin durdurulacağı belirtilmekte
dir ki, bunun da yerinde olmadığı kanaatinde
yiz. 

Arz ettiğimiz bu iki mucip sebep muvacehe
sinde, ödemenin daha kolay yapılabilmesi ve 
işlerin daha süratle yürütülebilmesini teminen 
vize usulünü andıran ödeme şeklinin değiştirile
rek daha kolay bir ödeme şekli haline getirilme
si ve bir hakem heyetinin mevcudiyetinin daha 
yerinde olduğu inancındayız. Gerektiğinde da
hi olsa, Maliye Bakanının tasvibi ile ödemelerin 
durdurulmıyacak bir şekil almasını temin için 
maddenin komisyonca geri alınmasının yerinde 
olacağı kanaatimizi, saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, vakit ge
cikmiş bulunduğundan, Birleşimi 23 Ağustos 
Cuma günü saat 15,00 de toplanılmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

* 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

Y U Z Y İ R M Î Î K İ N C İ BİRLEŞİM 

22 . 8 .1963 Perşembe 

15,00 
5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

n£b, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadarı il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/561) 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —- C. Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bskata ve 11 arkadaşının, yapılmış veya yapıl
makta bulunan binalara ruhsat ve kullanma iz
ni verilmesi hakkındaki kanım teklifinin gerive-
rilmesine dair önergesi (2/182, 4/244) 

2. - - İstanbul Milletvekili Zekâi Dorman ve 
7 arkadaşının, Sıkıyönetimin temdidi münasebe
tiyle Büyük Millet Meclisinin 19 . 8 .1963 tarih
li Birleşiminde cereyan eden görüşmelerin basın
da aynen yayınlanmasına mâni olunması hâdise
si hakkında bilgi edinmek ve aydınlığa kavuş
mak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince 
tahkikat icrasına dair önergesi (10/12) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

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

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

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Oöktepe 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) 

7. — 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) 

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

9. — 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) 

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

11. — 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) 

12. — 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-
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lanna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

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

14. — 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) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
OENTO Andlaşmasıha 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) 

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

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

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keski»'-
in, Abana'nın yeniden ilçe **aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/599) 

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

20. — Edirne Milletvekili llhami 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) 

21. — Eskişehir Milletvelrili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ye iskân Bakanından söz-
Jü sorusu (6/605) 

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

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

24. — 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) 

25. — 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) 

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

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

28. — 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) 

29. — 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) 

30. — 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 soruşu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 

i olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın-
| rtan sözlü sorusu (6/016) 
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32. — 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) 

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

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
v nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 

katan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

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

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

37. — 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 Bakanlanndan sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, I 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
nnda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) I 

.42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alanl 
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balıma 
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar1, 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu hasr 
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628 )s 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tif'ç 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağf 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Aîraoğ!-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanın 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/63İ) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
tmlunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda. 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kınkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yollann ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarmm artmlması hususui-
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanındak 
sözlü sorusu (6/035) 
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51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ- I 

lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

03. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatınm yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) I 

54. —Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere I 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından söz- I 
lü sorusu (6/639) 

55. '— Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'ir I 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine I 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) I 

56.*— İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'- I 
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın- I 
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. I 
(6/644) 
. 60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nm, 

mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Çakanından sözjü sorusu. (6/646) I 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 148 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü flo
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu.(6/850) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum Hinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair -' 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, Basın İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ* 
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle» 
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 



72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

74. ~ Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve tmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

77. -— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER ~ 
X I . — Devlet Yatırım Bankası hakkında 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

2. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 40 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı: 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1903] 

IV 
A - FAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele

rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6.1933] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 .7 .1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve. Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1 9 6 3 ] 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih-ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

5. — Türkiye .Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşraasma Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6. 7.1963] 

6. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları aktıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6. 7.1963] 

7. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi i 6 . 7.1963] 
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Ö. -— «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile I 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 31İ) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

9. _ «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

10. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasma ek Protokol» ile ek- I 
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

11. _ «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve Ödeme Andlaşmasma ek Protokol» I 
ilê  eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 

s olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek- I 
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

13. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - împort Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasmın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dişilleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tariiili Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma ek protokole ilişik olarak 11.9 . | 

1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya -Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/186) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6.. 7 . 1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

18. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan tkraz Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
t a r i $ :6 .7 .1963 ] 

19. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] . 

20. — Milletlerarası Telekominikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre, revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy-



ğun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

21. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarmın onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

22. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma-
sının tadiline dair andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

23. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

24. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti jle 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masına ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

25. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanın uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko-

1 - . ' 
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 

: raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta-
! rihi : 8 . 7.1963] 
i 

I 26. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha-
! sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay-
| lan hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko-
! misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da

ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

27. — «Türkiye,Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 

| Tediye Andlaşmasma ek Protokol» ile eklerinin 
| onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka-
i nun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 

(1/443) (S. Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 
11. 7.1963] 

28. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllanna ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

29. — İstanbul Miflietvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunur 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X 30. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalannın 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporlann bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20 . 8.1963] 
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V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A • İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve tskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 .1963] 

X 2. —• Milletlerarası "Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldınl-
masma dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlü'nun, ölüm cezasına çarptmîması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin Jcaldı-
nlması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 180) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 .6 .1963] 

6. _ 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykın hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) <S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] '; 

7. — 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) [Birinci görüşme ta
rihi : 27. 6.1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
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) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü- köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasımn onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

X 11. — Televizyon f ilimleri vasıtasiyle prog-
ramlarm mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sımn onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonlan raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

' X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasımn onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27.6.1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermana ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

14; — 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) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — 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) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — 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. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki 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: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Közleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] * 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, oilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

9 — 
i 21. — Fethiye ilçesi Oirdev köyü nüfusunun 

hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağır baş'm ölüm cezaama çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik KırallıMa 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) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

I X 23. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak-

I kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

I 24. — Havza ilçesinin, Çakırallan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

I ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. -— Sangöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve^nayfa 81 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Kar anan'-



İÖ 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I , — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

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

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

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ııeü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/3S6) (S. Sa 
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin. mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve.Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 5. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa AncUaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında* ingiltere 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] 

7. — 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 8. — 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] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 .-6 . 1963] 

10. — 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) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

12. — istanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve istiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

13. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12.6.1963] 

14. — Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 



X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1963] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar. 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve.İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanah köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa g8 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve.Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18.6.1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarlar ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 .6 .1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı 
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

1 1 -
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

25. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 .1963] 

26. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 

.[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 
27. — Millî Eğitim Bakanl ğı Meslekî ve 

Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma. Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26.6.1963] 

29. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 
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30. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri

ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27.6.1963] 

X 31. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güleyln, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilnii Ay
dıngerin, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6.1963] 

X 33. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1968] 

34. — Cumhuriyet Senatosu TJrfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/83) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39-ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısivle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta

sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

37. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7.1963] 

X 38. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. -— 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

40. — Kaçakçılığın men va takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aylan hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 805 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

48. -r- Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18.6.. 1927 tarih ve 1086 sayıh Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
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tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

45. — Nevşehir Milletvekilî Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8. 7.1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan rar 
porlan (1/96) (S. Sayısı .: 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

. X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Akıd Taraf lan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muaf en muvakkat ithaline 

* dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla-
n raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi ; 9 . 7 . 1963J 

X 50. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihî: 9.7.1963] 

51. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/278) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10.7.1963] 

X 52. — Ambalâjlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

53. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydm Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 . 1963] 

54. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ye bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

55. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

56. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1983] 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde msn'i israfata dair 55 sayılı Karnı-
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nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

58. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

59. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu Patime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

60. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Peririçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X '61. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 
1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin ta 
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih Özfakih ve Edirne Milletvekili llhami Er
temin, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Mâlûli 
yet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanım teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/462, 2/363, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

X 62. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
tejdifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

63. —- Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) {Da
ğıtma tarihi : 17 . 7 .1963] 

64. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

65. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

66. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

67. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17-. 8.1963] 

68. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 .1963] 

69. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ye 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı : 370) [Dağıtma tarihi : 
20.8.1963] 

>>e»« 
(Yüz yirmiikinci Birleşim) 



Toplantı : 2 MlLLET MECLÎSİ S. Sayısı,: 284© I nci ek 
(Toplantı 1) 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya ekler 
yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili 
Âlâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununa ek kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları 

raporları (2 /88 , 2 /110) 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve üç arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değişiklik veya ekler yapılmış bulunan birinci maddesinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bir madde eklenmesi hakkında,kanun teklifi (2/88) 
4 . 1 . 1962 

MlLLET MECLİSİ YÜKSÖK BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 91 nci maddesi hükmünün tanıdığı (hak ve salâhiyete binaen vali, vali muavinleri 
kaymakam ve bucak müdürlerine verilen 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki tarafımızdan hazırlanmış olan kanun 
teklifimiz gerekçesiyle birlikle ilişik olarak sunulmuştur. 
< Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Sinop Konya Samsun Giresun 
M. Alicanoğlu t. Kabadayı 1, Kılıç M. K. Çilesiz 

G E R E K Ç E 

Bugün memleketimiz, içinde bulunduğu fevkalâde şartlar itibariyle her devirden ziyade tarafsız 
sadece kanuna ve vicdanına bağlı; memleketin üstün menfaatlerini, gönlünde tutuşan hizmet aş
kıyla mezcederek çalışma niteliğine ulaşmış gerçek anlamda idare adamlarına muhtaçtır. 

idarecilik meslekine uzun zaman başarı ile hizmet edip ihtisas kazanan bilgili ve tecrübeli İda
re Amirlerinin ifa ettikleri ağır, sorumluluk dolu, yorucu, yıpratıcı, ve teminattan uzak; mahru
miyet içerisinde hizmetleri ile mütenasip olarak maddi bakımdan tatmin edilmemeleri dolayısiyle ken
dilerinden en çok istifade edilebilecek bir devrede meslekten ayrılarak yüksek maaş veya ücretlerle 
daha müreffeh hayat şartları temin eden diğer Bakanlık ve kurumlara geçmekte oldukları bir ger
çektir. Binnetice idare kadrolarındaki, hassaten meslekin ehramında geniş kaideyi teşkil eden kay
makamlık kadrolarmdaki münhal adedi her geçen yıl biraz daha artmakta olup bu hal formasyon 
bakımından seçmek ve üst kademelere kaliteli eloman yetiştirmek imkânını ortadan kaldırmakta ve 
dolayısiyle idari hizmetlerin aksamasına sebebiyet vermektedir. İdare meslekine karşı aydınlar ara
sında rağbetin gittikçe azaldığı acı bir vakıadır. 

Evvelce 1442 ve 3656 sayılı kanunlarda ihdas edilen teadül esası, sonradan yapılan .birçok de
ğişikliklerle, sistemin ihdasında kanun vâzıınm gözettiği teadül değişmiş; yeni teadül kanunlan 
ile idare Amirlerinin maiyetinde hizmet görmekte olan birçok memurlara temin edilen yüksek imkân
lar muvacehesinde hiyerarşik sistem de zedelenmiştir. 
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Hukuki ve fiilî durumları itibariyle mahallin en büyük mülkî âmiri bulunan ve Anayasa Kanu

numuzun ışığına muvazi olarak îl İdaresi manzumesi içinde çalışan ve çalıştırılan; aynı zamanda 
ıtâzım unsur ve Devlet ve Hükümeti temsil gibi hürmete lâyık bir makam işgal eden vali, vali mu
avini, ve kaymakamlarımızın kanun nazarındaki mâruz durumlarını, maddi bakımdan sarsan tea-
dülsüzlüğün kanun vâzımın başlangıçtaki görüşüne isaleye hizmet bakımından lüzum vardır. 

Bu mülâhazalarla 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesinin İdare Âmirlerini 
ilgilendiren kısmının kanun tasarısında zikredildiği şekilde değiştirilmesi zaruri mütalâa edilmiştir. 

Ayrıica ek madde ile menşei vali, vali muavini ve kaymakam olan İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalıştırılan ve çalıştırılacak olan personelin ifa ettikleri, mühim hizmete mu
vazi, taşrada çalışan emsallerine uygun ödenek verilmesi kaliteli elemanların merkezde istihdamı 
için zaruri görülmüştür. 

Feragat ve liyakatle hizmet ifa etmekte olan İdaı̂ e Âmirlerimizin maddi gailelerini bertaraf 
etmek; mesleke bağlılıldarım ve daha çok çalışma imkânlarını sağlamak üzere işbu kanun teklifi 
hazırlanmıştır. 

Bu kanunun malî portesi 5 590 320 TL. olup l'ÖÖl yılı giderleri İçişleri Bakanlığı bütçe tasar-
rufatından karşılanacaktır. 

SİNOP MİLLETVEKİLİ MAHMUT ALİCANOĞLU VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ • 

5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik veya ekler yapılmış bulunan 
birinci maddesinin değiştirilmesi ve hu'kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. -—5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla değişmiş teya4ek
ler yapılmış bulunan birinci maddesinde yazılı makam ve memuriyetlerden vali, vali muavini, kay
makam ve bucak müdürlerine ait _bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı temsil ödenekleri çı
karılmış ve (2) sayılı cetvelde yazılı olanlar eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Menşei vali, vali muavini ve kaymakam olup da İçişleri Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilâtında istihdam edilenlerle (mülkiye müfettişleri ve Emniyet öenel Müdürlüğü 
mensupları hariç) (2) sayılı cetveldeki ödenekler aynen ödenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1961* yılı masrafları İçişleri Bakanlığı tasarruf atından öde
nir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu kânun yayımlanması tarihinde yürürlüğe girer, 

Aylık temsil ödeneği 

[2] SAYILI CETVEL [1] SAYILI CETVEL 
Lira 

Valiler 350 
Vali muavinleri 250 
Kaymakamlar 200 
Nahiye müdürleri 75 

Lira 

Valiler 650 
Vali muavinleri 600 
Kaymakamlar 600 
Nahiye müdürleri 250 

M. Meclisi (S. Sayısı: 284 e 1 nci ek) 



Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahilere Memurları 
Kanununa ek kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/110) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

17Ö0 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ele kanun teikılifiımizi gerekçesiyle bMilkte ilişik 
olarak sunuyoruz. 

Gerekli işlemim, yapilmaısını rica ederiz. 

Kırklareli Milletvekili Edirne Milletvekili Ankara MilletveMli Muğla 'Senatörü 
M. A. Eriş î. Ertem î. 8. Haiipoğlu H. Menteşeoğlu 

Ankara Milletvekili Ordu Senatörü 
Z. Pehlivanlı E. Ayhan 

GEREKÇE 

Çeşitli kanunlarımızda yer alan ve bilhassa 5442 sayılı il idaresi Kanununda ayrı ayrı ifadesiui 
bulan idare âmirleri (Vali, kaymakam ve bucak müdürü) bulundukları yerin genel idaresinin (il, 
ilçe ve bucak) başı olmakla beraber Hükümetin temsilcisidirler. Her yönden Anayasamızla teminat 
altma alınan halkın huzur ve rahatını, güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa mütaallik em
niyetini sağlamakla görevlidirler. Kendilerine çeşitli kanunlarla verilen görevlerini yapacak idare 
âmirlerinin yetiştirilmesi hususunda, ancak bucak müdürleri ve kaymakamlık kursları mevcuttur. 
Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi mezunlarına hasredilen kaymakamlık, idarenin en önemli bir 
makamı ve kaymakam da bu makamı işgal edecek amirlik vasfını haiz, halkın sevgisini kazanmış 
bir şahıstır. 

Kendisinden her şey beklenen ve bilhassa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin, aynen uygulanması bedenen bir makamın yalnız aylığa bağlı kalması ve tahmil 
edilen külfetleri karşılıyacak uygun bir gelire sahibörmaması görevin önemini azaltır ve bilhassa 
Anayasamızla kabul edilen idarenin bitaraflığı da sarsılabilir. Şu halde kaymakam, idari teşki
lâtın her kademesinde görev alan ve valiliğe kadar yükselen bir mestek müntesibi halinde bulunmak
tadır. ' 

içişleri "Bakanlığının hemen bütün kademelerinde kaymakamlıktan gelenlere şiddetle ihtiyaç var
dır. Bu bakanlık için esasen kaymakamlık dışında bir memuriyet düşünmek doğru olmaz. Böyle bir 
meslekin bilgi ve tecrübeli kimselere ihtiyacı aşikârdır. Bunlar ağır sorumluluklar altında yorucu 
ve yıpratıcı, teminattan uzak, mahrumiyet içeririnde olarak çalışmaktadırlar. Daha iyi şartlar 
buldukları takdirde hemen görevlerinden ayrılmakta ve bu surette idare mesleğine rağbet azalmak
tadır. Bu sebepledir ki, halen 182 kaymakamlık uçıktır. Bu, her zaman da böyle olmaktadır. Bu aeı 
hakikat karşısında kesin tedbir alınması günü gel niştir, işte bu maksatla bunlara ödenek verilmesi 
zarureti ile karşılaşılmaktadır. Bu tasarı ile : 

1. Kaymakamlık bir meslek olarak kabul edilmekte ve kaymakamlık esas alınmak suretiyle 
kaymakam olmıyanlara her hangi bir hak tanın namaktadır. 

2. Kaymakamlara teminat verilmekte bir do 'eceye kachrr huzur içinde geçinmeleri sağlanmak
tadır. 

3. Bitaraflıklarını sağlamak için durumları iktisadi bakımdan takviye edilmekte ve diğer me
murlardan farklı bir hale getirilmek istenmektedir. 

4. İçişleri Bakanlığının diğer teşkilâtının.-membaı olan kaymakamlığın bu teşkilâta muadil tu
tulması halinde haklarının muhafazası esası kabul edilmektedir. 
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Aksi halde, Bakanlık merkez teşkilâtı ve kaymakamlık dışındaki taşra teşkilâtı için eleman 

bulmak çok güçtür. Aynı zamanda birtakım haksızlıklara meydan verecek durum yaratmakta
dır. Bakanlık içindeki ikiliği ortadan kaldırmak zarureti doğmuştur. 

5. Valiler için de kaymakamlık yapmıyanlar bu haktan istifade edemiyeceklerdir. Bu suretle 
meslekin en üst kademesi olan valilik için de kaymakamlığı kaynak telâkki etmek yolu tutulmuş
tur; • 

Bakanlık merkez teşkilatındaki umum müdürlüklere de kaymakamlık yapmıyan valilerden ge 
tirildiği takdirde bunlar bu haklardan faydalanaımyacaklardır. Kıymetli umum müdür ve şube 
müdürlerine ihtiyacolduğu da muhakkaktır. Bunların da kaymakamlık yapan meslekten yetişmiş 
elemanlarla doldurulması sağlanacaktır. 

6. idare âmirlerinin takdir salâhiyeti ve olağanüstü hallerde isabetli karar verme gibi üstün 
vasıfları ihtiva etmesi bakımından diğer memurlardan farklı olarak bunlara bir hak tanımanın za
ruri olduğunu da kabul etmek iktiza eder. 

Feragat ve liyakatle hizmet ifa etmekte plan idare âmirlerimizin maddi gailelerini bertaraf et
mek; mesleke bağlılıklarını ve daha çok çalışma imkânlarını sağlamak üzere işbu kanun teklifi 
hazırlanmıştır. 

Bu kanunun malî portesi 6 874 800 T. L. olup bunun da Devlet bütçesinde büyük bir külfet 
teşkil etmiyeceği, ve İçişleri Bakanlığının 1962 yılı bütçe tasarrufundan karşılanacağı kanaatinde 
yiz. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu m 25 . 2 . 1962 
Esas No. : 2/88,110 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve üç arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değişiklik Veya ekler yapılmış bulunan birinci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile -Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve 
5 arkadaşının, 1 700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun teklifi, teklif sahiplen ve ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik edilip görüşüldü : 

Aynı maksatla hazırlanmış olan tekliflerin tevhiden görüşülmesine ve 1 700 sayılı Kânuna eklen
mek suretiyle hazırlanan metinde derpiş edilen esaslar, gayenin tahakkukuna daha uygun mütalâa 
edildiğinden, Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının teklifinin müzakereye esas alın
masına karar verildikten sonra, tümü üzerinde yapılan görüşme neticesinde; 

Mevzuatımıza göre, ilçede Hükümetin temsilcisi, bakanlıkların ilçedeki, teşkilâtının âmiri ve 
, sicil üstü, Devlet dairelerinin ve mahallî idarelerin murakıbı ve nezaretçisi, kanun, tüzük ve yönet
meliklerin uygulayıcısı, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaallik emniyet 
ile kamu esenliğinin koruyucusu, bu sıfatlarla ilçenin umumi idaresinin sorumlusu ve ilçede (âmme 
kudretinin) mutasarrıfı olan kaymakamın, memur kadrosu içindeki, istisnai durumu kendisine tev
di edilen bu vazifelerle sabittir. . , 

Buna, bir de tarihimizden gelen halk sevgisi ve itimadı eklenirse müessesenin önemi biraz da
ha artar. 

Bu ağır vazifenin ifasının birtakım hususiyetleri gerektirdiği aşikârdır. Halk sevgisi, insanları 
toplama kudreti, hizmetleri koordine edebilme kabiliyeti, irade kuvveti, mesuliyet deruhte edebilme 
hassası, karakter sağlamlığı ve aklıselim bu özelliklerin başlıealandır. 
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Ancak, bu evsaftaki kimselerdir ki, kanunların verdiği yukarda sayılı vazifeleri memleket ve mil

let hayrına başarabilir. 
Bunun için de, mahrümiyetli, yıpratıcı ve mesuliyetli olan kaymakamlık müessesesinin cazip ha

le getirilerek, değerli gençlerin mesleke celbi lâzımdır. 
Aksi hal, mesleke rağbeti azaltır. 
Nitekim, bugün, bu acı hakikatla karşıkarşıyayız. 570 ilçeden 187 sinde yani, üçte birinde kayma

kam yoktur. Bu yıl Siyasal Bilgiler Fakültesine müracaat eden 6 700 gençten yalnız 3 ilâ 4 ü ida-
ri şubeyi tercih etmiştir. 

Bu gerçek karcısında kaymakamlık meslekinin cazip hale sokulması mecburiyetini kabul eden 
Komisyonumuz, kaymakamlara tazminat verilmesini lüzumlu bulmuş ve içişleri Bakanlığının ahenk-" 
li ve verimli çalışabilmesi için, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında çalışan ve kaymakamlıktan 
gelmiş olanlara da bu tazminatın ödenmesini zaruri görmüş, Bakanlık kendi bünyesinde yapacağı 
tasarruflarla bu tazminatı karşılayacağı gibi, esasen, 1962 yılı bütçesine de munzam bir tahsisat 
konmamış olduğunu nazarı itibara almış ve teklifi aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere .Yüksek Başkanhğa sunulur. 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

izmir Edirne Ankara Afyon Karahisar 
O. S. Adal î. Ertem Z, Pehlivanlı II. N. Baki 

Ankara 
/. S. Hatipoğlu 

Erzurum 
A~ Şenyurt 

Konya 
/. Kabadayı 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ALÂEDDlN ERlŞ VE 5 ARKADAŞININ TEKLlFl 

1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kaymakamlara ve bu sıfatı ihraz etmiş olanlardan içişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında her hangi bir memuriyete tâyin, nakledilenlerle bu görevlerde istihdam olunan
lara ve nahiye müdürlerine her ay ek cetvelde gösterilen kadro aylıkları hizasındaki miktarlarda 
ödenek verilir. 

MADDE 2. — Memurin Kanununun 78, 79 ne a maddeleri itte İl İdaresi Kanununun 13 ncü mad
desi hükümlerine göre verilen izinleri kullananlarla yurt dışında veya içinde başka bir yere geç> 
ci bir görevle gönderilenler dışında her ne suretle ve sebeple olursa olsun görevleri başında bulun-
mıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları müddetçe ödenek verilmez. 

Hastalık sebebiyle görevi başında bulunmıyanlara bu yüzden- ayrıldıkları günllerin bir yılda top
lamı 60 günü geçmemek üzere ödenek verilir. 

MADDE 3. — Bu tazminatı alanlardan 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununa göre temsil öde
neği alanların tazminatlarından aldıkları temsili ödeneği nıiktarmca tenzil edilerek tediye yapılır. 

MADDE 4. — Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edilenlerin görevden ayrılmaları halinde 
ay sonuna kadar olan istihkakları geri aflınmaz. % 

MADDE 5.— Bu kanun yay^mf tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 2/88, 2/110 
Karar No. 132 

Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

15.7.1963 

- • " • " " ? • • ' . - ' Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sinop Milletvekili Mahmut Alieanoğlu ve üç arfcadaşının, 50$7 sayılı 'Temsil ödeneni Kanu
nunun muhtelif kanunlarla değişiklik veya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kamın teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâ-
eddin Eriş vetbeş arkadaşının, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun teklifi komis-
yonumuzda yeniden, teklif ısajhipleri, İçişleri) Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır ol
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Kaymakaımlara ve kaymakamlıktan ıgeliip de İçişleri Bakanlığının merkez veya, taşra teşkilâ
tında çalışanlara ve nahiye ^müdürlerine ödenek verilmesini derpiş eden kanun teklifleri Genel 
Kuralda müzakere edilirkenı ŝaym milletvekillerinin verdikleri değişiklik önergeleri neticesinde 
komisyona geri 'alınmıştı. 

Bu önergeler üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde; Emniyet mensuplıaırının1 da İçiş
leri Bakanlığı teşkilâtına dâhil oldukları ve gördükleri hizmet bakımından idare amirleriyle ya
kın alâkaları ve bilhassa üst-•-kaideme Emniyet mensuplaranm tatmin edileretk bu hizmete'rağbe
tin artırılm ası ve bu sayede kaliteli eleman temini, İçişleri Bakanlığından Emniyet Genel Mü
dürlüğüne kolaylıkla lüzumlu eleman sağlanması mümkün olacağı nıülâhazasiyle Emniyet imensup-
larma da ödenek verilkneısi hakkındaki önerge ve cetvel yerinde görülerek bu maksadı temin ede-' 
cek şekilde birinci madde yenliden tanzim diîmiştir. 

Üçüncü maddenin kaldıntoasiînı iıstihdaf'eden öne-nge ise mevcut ödenek ısiste-mi liçiaıide bir fark 
meydana geıtireceği ve, teadülü bozacağı cihetle uygun görülmemiştir. 

Bu suretle diğer maddeleri değiştirtilmiyen kanun teklifi Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Hatay 

Ba#kaniveMLi 
Balıkesir 

Ş. înal Birinci Mad. İkinci "fıkrasmdaki 

Aydın 
0. Apatfâtn 

Ç&naikkaîe 

muhalefet şerhi iMşiktir 
F. îsUmydi 

^Aydm 
1. Sezgin 

Giresun 
Söz hakkım saklıdır î. E. Kılıçoğlu 

§. İnan 
- İçel 

8. Kutlay ~ 

Sırşehir 
MuMfîm 
A. Bilgin 
Mardin 

Ş. Aymn 

İmzada bulunmadı 
İzmir 

N. Mvrkelâmoğlu 

Konya, 
t. Baran 

İmzada bulunamadı 
Sıa&arya , 

N. Bayar 
imzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 

Kâtip 
Yozgat Artvin 
V. Uyar 8.0. Avcı 

Mulhalef et şerM ilişiktir 
A. A. Bolak 

(Mmüşane 
8. Savacı 

Kars 
Muhalefet şerhlim ilişiktir 

K. Okyay 
Konya 

Muhalefet şerhi iîişifetir 
R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

Trabzon 
A.: Şener 

îmaada bulunamadı 

Bilecik 
,Ş. Binay 

İmzada bulunamadı 
Hatay 

A. S. Hocaoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
S. Keskin 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı 
Sinop 

M. Alicanoğlu 

Muhalefet şerhi 

Bu kanun içişleri Bakanlığı teşkilât Kanununda neğişiklik yapılmasını istihdaf etmektedir. 
Ayn bir teşkilât kanununa sahifbolan emniyet teşkilâtı hakkında bu kanuna hüküm konmasına 

kanun tekniği ibâkffinından Te aynı zamanda tazminatın emniyet müdürlerime de teşmiline, esas 
itibariyle B f̂cJaJifim. 

Balıkesir Milletvekili 
Fennî tslimyeli 

Muhalefet şerhi 

" Öari harcamaların ve ücret seviyelerinin artmasına müncer olacak bir teklif olması sebebiyle 
muhalifim. 

Balıkesir Milletvekili 
A. Aydın Bolak 

Muhalefet şerhi 

1. YenLpersonel rejiminin, 1964 malî yılından itibaren tatbik olunabileceğine dair Komisyonu-
muzdaki Hükümetin açık beyanına, 

'2. Mevcut ödeme sisteminin çok karışık olup, yeni personel rejiminin hazırlanmasında yeni yeni 
güçlükler ve hattâ imkânsızlıklar yaratılmaması için muayyen bir hizmet dalında tedbirler alın
masına gidilmemesi lüzumuna, 

3. Halen tekliflerin gerekçelerinde ilçelere kaymakam bulunamadığı ifade edilmekte, özellikle 
mahrufmiyet bökelerinde" münhâİlerin fazla olduğu bilinmekte olmasına 'göre, teklif bu maksadı 
teimin edecek yerde, merkez teşkilâtında vazife gören kaymakam menşelilere ısiyyanen tazminat ve
rilmekle bu maksadı temin eftmefcten ttzakiaşıldığına, 
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4. Halen vali ve kaymakamların l)ir temsil ödeneği almalstia olmalarına, ımuivakkat sürede 

olsa daihi 'belediye başkanlığı (tahsisatı almakta bulunmalarına, • * 
Ekseriyetinin mütevazı lojman ve aız çok ev eşyasına sahibol/malarına 'halbuki bütçe ve kadro 

ımülâJhazalariyle idare 'âmirinin ıh em yanında, beraberce çalıştığı nüfus ımemuru, 'tahrirat kâtibi, 
tapu memuru 'gibi memurların müsltalhak oldukları halde (kanuni haklan olan terfilerinin uzun sü
relerde sağlananı amasına; Ibu yönden de teklifin 'mevcut adaletsizliği Ibüsbütün (bozacağına, 

<5. (Menşei kaymakam olan Dahiliye Bakanlığı memurlarına 'tazminat verilmesinin, Bakanlık
ta başka Ibir teadüTsüzlüğü ve hoşnutsuzluğu premibolaraık yaraitımış olacağına, zira 'bir sulbe müdü
rünün kaymakamlık yaıpmamış olmasına mukabil meselâ kendi yardımcısının (kaymakamlıktan gel
mesi halinde farklı bir durumun hâsıl 'olacağına, 

6. Temsil ödeneği ve belediye reisliği tahsisat-'arınin artırılarak alınmasına halen alınmakta 
ve daha !bir müddet alınacak 'olmasına, rağmen hiç değilse kanun yürürlüğünün, mahallî 'seçimlerin 
'yapıldığı tarihe 'bırakılmasına, 

7. Kanunlarımıza 'göre Ibâzı hizimeltlerde tazminat, bâzılarında ve meselâ idare makamlarında 
•temsil ödeneği esası kalbul edilmiş bulunduğuma ^öre, ihtiyaç ve zaruret varsa bu takdirde temsil 
ödeneğinin arttırılması «gibi makûl ve mantıki bir yolun itibar görmiyerek temsil ödeneği veril
mekte 'olmasına rağmen bunun yanında ve ayrıca bir de tazminat ımüesiseisesine gidilmesine, yani 
tazminat değil gerekiyorsa temsil ödeneğinin artırılabilmesi cihetine gidilmesine kaani bulunduğumuz 
cihetle, bu görüşlere hiçbir yönü ile uyimıyan teklife muhalif bulunduğumuz gibi içişleri Bakanlığı 
tosjkilât Kanununda yapıilan bu değiştirme ile ayrı fbir teşkilât kanununa salhibolan Emniyet teş
kilât Kanununa sâri îbir (hüküm konulmasının da doğru olmadığına kaaniiz. 

Konya Milletvekili Kars 'Milletvekili 
Rüştü özal Kemal Okyay 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞiİŞTÎftîŞÎ 

1700 saydı Dahiliye Memurları ̂ Kanununa ek kanun teklifi 

MADDE 1; — Kaymakamlara ve kaymakamlık sıfatını ihraz etmiş olanlardan İçişleri Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtında her hangi bir memuriyete tâyin ve nakledilenlere, kendi kadrosu ile 
merkez ve taşra teşkilâtında istihdam edilenlere ve nahiye müdürlerine her ay ekli (1) sayılı cet
velde gösterilen miktarlarda ödenek verilir, ödeneklerde kadro aylıkları ve bulundukları memu
riyet kadrosundan aşağı derecede maaş alanlar için aldıkları maaş derecesi esas tutulur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve iller teşkilâtında çalışan ve ekli (2) sayılı cetvelde un
vanları, kadro aylıkları ve barem dereceleri gösterilenler, kadro dereceleri hizasında gösterikn 
avlık ödenekleri alırlar, tçişleri Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerine bağlı bir 
kadro işgal edip ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen makam veya memuriyetlerden birinde istihdam 
edilenlere de, istihdam edildikleri makam veya memuriyetlere 'tekabül eden kadro hizasında göste
rilen ödenek verilir. 

7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 
MADDE 2. — Memurin Kanununun 78, 79 ncu maddeleri ile ti İdaresi Kanununun 13'ncü mad

desi hükümlerine göre izinli sayılanlarla yurt dışında veya içinde başka bir yere geçici bir görev
le görevlendirilenler ve mesleki kurslara iştirak edenler dışında, her ne suretle ve sebeple olursa 
olsun görevleri başında bulunmıyanlara görevle "inden ayrı bulundukları müddetçe ödenek veril
mez. 

Hastalık sebebiyle görevi başında bulunmıyanlarla bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda 
toplamı 60 günü geçmemek üzere ödenek verilir. 

MADDE 3. — 5027 sayılı Kanuna göre temsil ödeneği alanların ödeneklerinden aldıkları tem
sil ödeneği miktarınca indirme yapılarak tediye yapılır. 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı ödenekler ay başlarında ve aylıklarla birlikte ödenir. 
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Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edilenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihini kovalıyan 

ay başından verilmeye başlanır ve bu göreve ayrılanlann ay sonuna kadar olan istihkakları geri 
alınmaz. 

İkinci madde hükümlerine göre ödenekleri kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesilmesinde 
ve görevlerine dönmeleri halinde tekrar ödenmeye başlamasında yukarüri hükümler uygulanır. 

Terfî edenlere terfi ettikleri dereceye ait ödeneği işe başladıkları günü takibeden ay başından 
itibaren verilir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
HADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komiyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Unvanı 

Emniyet Genel Müdürü 
Ankara, İstanbul Emniyet M 
tüsü Müdürü 
Emniyet Genel Müdür Muavinleri, Emniyet Polis 
Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Okulu {Müdürleri, 
izmir, 'Adana, Zonguldak, Samsun, Erzurum Em
niyet Müdürleri 
Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Reisleri, Emni
yet Polfe Başmüfettişi, ıSınıf I Emniyet Müdürleri, 
İstanbul, Ankara Emniyet Müdür Muavinleri 
Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürleri, Sınıf 
I I Emniyet Müdürleri, Ankara, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Şube Müdürleri, 'Sınıf I Emniyet Po
lis Müfettişleri 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Şube Müdür 
Muavinleri, Sınıf I I I Emniyet Müdürleri, (Sınıf I I 
Emniyet Polis Müfettişleri, Polis Enstitüsü Mü
dür Muavini 
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