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1. — GH5ÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda gerekli çoğun

luk sağlanamadığı görüldüğünden saat 11 de 
toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Mekki Keskin • Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

ikinci Oturum 
Başkanlık Divanı seçimini yapabilmek için 

parti grupları ile bağımsızlar temsilcilerinin bir 
araya gelerek biı- hal şekli bulabilmeleri için 
toplantının saat 15 e bırakılmasına dair Kocaeli 
Milletvekili Nihat tfrim'in önergesi kabul olun
du. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu. 

Üçüncü Oturum 
Başkanlık Divanı için yapılan 14 ncü tur 

sonucunda Millet Meclisi Başkanlığına (270) 
oyla Rize Milletvekili Fuad Sirnıeıt'iıı seçildiği 
bildirildi. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkan veki 1 i Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Semer 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Dödüncü Oturum 

Başkanlık Divanı için yapılan seçim sonu
cunda ; 

Baş kan ve kil likle rirıe 

İstanbul Mil I et vekil i 
Çankırı Milletvekili 
Konya Milletvekili 

İdareci Üyeliklere; 

Samsun Milletvekili 
Van Milletvekili 
Ankara Milletvekili 

Kâtipliklere de ; 

Amasya Milletvekili 
Balıkesir Milletvekili 
Malatya Milletvekili 
Siirt Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
Yozgat Milletvekili 

Seçildikleri bildirildi. 

Kerrtıh Bozbeyli 
Nurettin Ok 
Mekki Keskin 

Hüseyin Özalp 
M'uslih Görentaş 
1. Sıtkı Hatipoğlu 

Nevzat Şener 
M. Şükrü Çavdar\>ğlıı 
Nurettin Akyurt 
Süreyya, öner 
flyas Kılıç 
İsmet Kapısız'ııı 

13 .11 . 1963 Çarşamba günü saat İn te 
toplanılması kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Fuad flirmen 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin A kyurt 

Kâtip 
Amasya, 

Nevzat Şew,r 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, bi

lim ve sanat hüri'iyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa, gönderilmiştir. (6/757) 

2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapak spor salonunun iha

lesinin geri bırakılması sebebine dair sözlü 
soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
ti r. (6/758) 

3. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'-
ın, münhal bulun tan Altıntaş ilçesi kaymakam
lığına ne zaman tâyin yapılacağına dair* söz
lü soru önergesi, tçişleri Bakanlığın gönderil
miştir. (6/759) 

00 
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2 . — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nei 

maddesinin 2 . 12 . 1960 tarihli ve 150 sayılı Ka
nunla değişik 43 ııcü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/570) (Tarım, Tica
ret, içişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/571) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

3. — İstanbul Teiknik Üniversitesi 1.968 yıl». 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasamı (1/572) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

4. — ödenıişli Ahraedoğlu Ali Orhan İlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı (1/573) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
5. — İstanfbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 

5 arkadaşının, Geceikonduların düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/605) (Anayasa, içiş
leri, İmar ve İskân, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

Tezkere 
6. — Talât Aydemir, Osman Deniz, K'ethi 

Gürcan ve Erol Dinçerin ölüm cezalarına çarp
tırılmalarına dair Başbakanlık teskeresi (8/740) 
(Adalet Komisyonuna) _, 

Raporlar 

7. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile Kır
şehir MiUetvelkili Ahmet Bilgin ve S arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asını 
Yılmaz'in, Kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 524) 

8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ucu 'mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet. Komisyonu raporu (1/527) (Günde
me) (S. Sayısı : 525) 

9. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti 
Farika Nizamnamesine ek ikamın teklifi ile 
Manisa Milletvekili Muammer Erten'in. Mar
kalar ve menşe işaretleri hakkında kanun tek
lifi ve Sanayi ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/160, 2/297) (Gündeme) (S. Sayısı : 526) 

B î R İ N G İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyüi 

KÂTİPLER — llyas Kılıç (Samsun), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN —- Birleşimi açıyorum. 
Ekseriyet olmadığından ve komisyonlar üye

likleri seçimi için parti gruplarından aday üs
teleri de gelmemiş bulunduğundan, Birleşimi 

20 . 11 . 1963 Çarşamba günü saat 15 te topla-
nılmaik üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,02 
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3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A YAZILI SORU LA it VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, şifre 

ile muhabere isnadında bulunanlar hakkında ne 
gibi bir müeyyide uygulandığına dair Başbakan
dan soru önergesi ve İçişleri Bakanı tlyas Seçkind
in yazılı cevâbı (7/335) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt dışında, T. B. M. Meclisi adına vazifeli 

bulunduğum sırada, şifre ile muhaberede bulun
duğum iddia edildiğini ve bunu ispat için de, 
T. C. Atina Büyükelçilik Müşaviri Orhan Erkanlı 
tarafından bana şifreli bir telgraf gönderildiği
nin, "resmî makamlarca basına intikal ettirildiğini 
ve radyoda yayınlandığını avdetimde öğrendim. 

Benim hiçbir vakit hiç kimse ile mektup, tel ve 
başka bir vasıta ile şifreli muhaberem olmamıştır. 
Orhan Erkanlı'nm yolladığı telgraf bana Türkçe 
açık metin olarak gelmiştir. 

Bana hiçbir zaman şifreli tel gelmediğine gö
re, şifre ile muhabere isnadının iç yüzünün ince
lenerek, bu tertibin kimler tarafından ve ne mak-

' satla hazırlandığının ve yayınlandığının tesbiti 
ve failleri hakkında Hükümetçe ne gibi müeyyi
deler uygulandığının Başbakanlıkça yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Kasım Gülek 
Adana Milletvekili 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7 . U . 1963 

Emniyet Genel Müdürlüğü ' 
Şube : l .B . (41932-1408) 

Konu : Kasım Gülek'in yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 10 . 1963 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/335/6281 - 37007 sa
yılı yazınız. • 

Şifre ile muhabere isnadında bulunanlar hak
kında ne gibi bir müeyyide uygulandığına dair 
Adana Milletvekili Kasım Gülek tarafından Baş
bakanlığa yöneltilip, Bakanlığımca cevaplandı
rılması tensip buyurulan yazılı soru önergesinde 

beyan edilen hususlar tetkik edilmiş ve neticesi 
aşağıya dereedilmiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca yapılan 
adlî bir tahkikat esnasında : Orhan Erkanlı tara
fından Kasım Gülek adına çekilen ve nokta, çizgi 
gibi işaretleri ihtiva eden telgraf nazarı dikkati 
çekerek, gizli bir muhabere sistemi ile muhabere
de bulunulduğu kanaatini uyandırmış ve mezkûr 
komutanlıkça bu telgrafın basma intikal etmesin
de o anda her hangi bir sakınca görülmemiş, bi-
1 âhara bu telgrafta, kullanılan işaretlerin şifre ol
mayıp; telgraf muhaberatında kullanılan işaretler 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerine arz ederini. 

Başbakan adına 
İçişleri Bakanı 

İl yas Seçkin 

2. —- Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu'da bulunan Yerli Mahsuller 
Anonim Şirketine Ziraat Bankasınca açılan kre
diye dair soru önergesi ve Ticaret Bakam Ahmet 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/35Ö) 

25 . 8 . 1963 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Ali özdikmenli 

1. Kastamonu'da bulunan Yerli Mahsuller 
Anonim Şirketine Ziraat Bankasınca Ticari ve-
yahutta zirai krediden para verilmiş midir? 

2. Verilmişse miktarı nedir ve vâdesi nedir? 
3. Vâdesi gelmiş borç miktarı var mıdır? 

Varsa şirket tarafından vâdesinde yatırılmış mı
dır? Yatırılmamışsa icra takibinde bulunulmuş 
mudur? Böyle bir takipte bulunulmuş ise neticesi 
nedir? 

4v Bu kere yeniden Ziraat Bankasınca aynı 
şirkete kredi açılıp bir bedel ödenmiş midir? 
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Ticaret. Bakanlığı 15 . 11 . 1963 
tc Ticaret Genel Müdürlüğü 

Banka ve Kredi 
Sayı : 4/19137 

Millet Meclisi Başkanlığımı 
İlgi •. 6 . 9 . 1963 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 6514/38365 sayılı 
yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli ta
rafından verilen Yerli Mahsuller Anonim .Şirke
tine açılan kredi ile ilgili yazılı soru önergesine 
ait cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Oğuz 

Ticaret Bakanı 

Kastamonu'da bulunan Yerli Mahsuller Ti
caret ve Sanayi Anonim Şirketine, T. C Ziraat 
Bankası tarafından zirai veya ticari kredi açı
lıp acıkmadığı, açılmışsa miktarı ve vâdesi, fir
manın bankaya vâdesi gelmiş borcu bulunup 
bulunmadığı, mevcutsa miktarı ve bu sebeple 
şirket aleyhinde kanuni takibata geçilip geçil-
m ediği* geçilmişse neticesi, sorulmaktadır. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü 
maddesinde : 

«Sıfat ve vazifeleri dolayısiyle vâkıf olduk
ları, Bankaya veya Bankanın müşterilerine ait 
sırları salahiyetli mercilerden gayrı sına ifşa 
eden Banka mensupları ile sair vazifelilerin» 
bir aydan bir seneye kadar hapis cezası ve 500 
liradan 2 000 liraya kadar ağır para eczasına 
mahkûm edileceği hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu hükümle, aykırı muamele ya
pılması halinde ağır cezai hükümler derpiş edi
len işlemler arasında, bulunan «Banka sırları 
ifşaatı» mefhumu. Bankaların müşterilerini alâ
kadar eden bütün muamelelerde salahiyetli mer
cilerden gayriresmî dairelere ve üçüncü şahıs
lara bilgi vermemek ve bildikleri şeyleri sakla
mak mecburiyetini tazammun etmektedir. 

Banka sırlarının ifşasına mezuniyet verilen 
salahiyetli merciler ise çeşitli kanunlarda tadat 
ve tasrih edilmiş bulunan adlî merciler, icra ve 
iflâs daireleri, maliye ve vergi daireleri, tahkik 

13 . 1 1 . 1963 O : 1 
memurları, bakanlıklar ve resmî daireler mü
fettişleri, valiler've kaymakamlar, bankalar ye
minli murakıpleri, Yüksek Murakabe, Heyeti 
uzmanları, şirket murakıpleri, Banka Kredileri
ni Tanzim Komitesi ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasıdır. 

önergede bildirilmesi talebedilen hususlar, 
belirtilen mevzuat hükümleri muvacehesinde 
banka sırları nıeyanmda olduğundan bu konu
larda açıklamada bulunulmasına imkân görüle
memiştir. Bununla beraber şirkete açılan kre
dinin 27 . 5 . 1960 tarihinden evvel verildiği
nin ve halen banka alacaklarının teminatının 
sağlam bulunduğunun bilinmesinde de fayda 
mülâhaza edilmektedir. 

Ancak, yapılan kredi muamelelerinde her 
hangi bir kanunsuz veya usulsüz cihet mevcut 
ise, tevsik edici belgeler ile bu mevzuda yapı
lacak bir şikâyetin, Bakanlığım müfettişleri ta
rafından tetkik edilerek gereğine tevessül edi
leceği tabiîdir. 

3. —Bursa Milletvekili Ziya TJğur'mı, gün
lük civcivlerin (tavuk veya horoz olarak) ayırı
mının nasıl yapıldığını öğrenmek ve tatbik et
mek üzere bir çalışma olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Tarım Bakam Mehmet îzmen'in ya
zılı cevabı (7/393) 

25 . 10 . 1963 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İlişikteki* sorumun yazılı olarak cevaplandı
rılmasını Ziraat Vekilinden talebetraekteyim. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Ziya Uğur 
Bursa Milletvekili 

Yazılı olarak cevaplandırılması ricasında 
bulunduğum sorumu arz ediyorum. 

Soru : 
Tavukçulukla meşgul olan medeni memle

ketlerde günlük civcivler dişi ve erkek olarak 
derhal ayrılabilmekte ve ona göre piyasaya arz 
edilmektedir. Tavukçuluk mevzuunda istikbal 
bekliyen memleketimiz için ehemmiyetli olan bu 
ayırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek ve tatbik 
etmek üzere bir çalışma var mıdır? Bu istihsal 
mevsimi için dışardan bir mütehassıs getiril
mesi düşünülmekte midir? 

- 68 — 
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f> . 1 1 . 1963 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 1109 

Konu : Bursa Milletvekili Zi
ya Uğur'un civcivlerden cinsi
yet tefrikine dair somı önerıgeLsi 
hakkında : 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

tlgi : 111.10.1963 gün ve 'Kanunlar Müdürlü
ğü 7/393, 7Ö75/4O860 sayılı yazı : 

'Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un civcivlerde 
cinsiyet tâyini ve tefrikine dair soru önergesi 
tetkik edildi : 

Hailen memleketimizde gerek resmî ve gerek 
özel tavukçuluk müesseselerinde, civcivlere cin-

13 . 11 . 1963 0 : 1 
siyet tâyini ve tefriki yapılmamaktadır. Bu hu
susta yetişmiş, mütehassıs elemıan da mevcut 
değildir. 

Konunun ehemmiyetine binaen civcivlerde 
cinsiyet tâyini için eleman yetiştirilmesi işi ele 
alınmıştır. Bu mevzuda tavukçulukta ileri git
miş memleketlere staj yapmak üzere elemanlar' 
gönderilmesi için gerekli teışeibbüs'ler yapıllmış 
ve FAO dan ,burs temini hususunda FAO Mar-
keting Müşaviri ile mutahakata varılmıştır. 

önümüzdeki (kuluçka mevsiminde tatbikata 
geçilmesine çalışılmaktadır. Bilâhara açılacak 
kurslarda tavuk yetiştiricilerinin de yetiştiril
mesi sağlan>aeak'tır. 

Bilgi edinil menini arz ve rica ederini. 

Mehmet tzm'en. 
Tarım Bakanı 

»&« 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

BBŞİNOt BtRLBŞtM ^ 

13 . 11 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — Açık bulunan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına tmar ve tskân Bakanı Fah
rettin Kerim Gökay'ın; tmar ve tskân Bakan
lığına da Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun atandıklarına dair CSumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/739) 

2. — Komisyonlara üye seçimi. . 

* 
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