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ha'nm, Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık 
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geisi ve Devidt Bakanı Nüvit Yctlkin'im, 
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8. — İzmir Milletvekili Şinasi Osmıa'mım, 
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onanımı için, 1963 yılı programına konu
lan ödeneğin tenkis edilip ed ilmi ediğin e 
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dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/740) 

11. —. Aydın Miiletveikıili .Kteşat özar-
dan'm, inşaatı üç sene önce rtaımamlanan 
>Sultanbisar ilçesi Ortaokulunda, ıbugüne 

308 

Sayfa 
kadar, öğrenilme :ba,şlan,maiması sebelbine 
dair vsoru önergesi ve Millî Eğitim Balka
nı İbrahim öktem'in yazılı cevabı (6/742) 309 : 

311. 
7. — Düzeltiş 311 

* • • » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Edirne Milletvekili Naami Özoğlu, Tuirstik 
yol üzerinde olan ve askerî öneımi Jıaiz bulunan 
Uzunköprü yolunun ehömımiyefoinc ibinaen tami
rinin ibir an evvel yapttırılımasn, 

Antalya Milletvekili Ihlsan Ataöv de, köy iç
ime suları için Köy (bütçesine, ıbütçenin % 10 ıı 
nisibetinde bir para konularak (bunun derhal 
Hususi Muharebe bütçelerime yattırılanası için 
kaymakamların köy muhtarlarına emir verdiği 
ve biriken Ibu paralarla Antalya Valdshuiıı ibir 
makam arabası alacağı yolunda söylentiler ol
duğu ve bu kanunsuz vergi tarhının doğru ola-
mıyacağı, yolunda gündem dışı demeçte, bulun-
d ular. 

Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılma
sı ve ikrazda bulunulması, 

Tescil edilımiyeıı ıbiıicşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezam tescili, 

Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu, 
7026 isayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi, 

Ege Üniversitesi adiyle izımir'cle bir üniver
site kurulması lıaklkınıda 6595 sayılı Kanunun 
geçici 4 noü. ımaddeısinıin dieğiştirilinıösi, 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapının için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi, 

tiler Bankası Kanununun 2 -nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 3 ncü maddösine ibir fıkra ek
lenmesi, 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşlki-
1 At Kanununa geçici ibir madde eki emmesine \'e 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi, 

5680 sayılı Ba^ın Kanununun 29 . U . 1960 
tarih ve 143 isayılı Kanunla değişik 19 nciı .mad
desinin değiştiril»nes.i, 

T ar ıaıı Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı 
maddelerin eklemmesine ve bu kanunun bir 
maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun ta
sarılarının bir an evvel kanunlaşmasını teini in 
nıaksadiyle gündemdeki diğer bütıün işlere tak» 
dilmen öncelÜk ve ivedilikle «ürüşülımesi hakla
rında Hükümet temsilcisi w parti grup (baş
kanlıklarının önergeleri kabul olundu, 

Giresun Milletvekili Mustafa 'Kemal Gile-
•siz'in, Millî Eğitimi 'Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi okundu, (bilgi edinildi. 

Türkiye Büyük Milliet Meclisi Kanını İktisa
di Teşebbüsleri Karına Komisyonu ile 

Muhtelif komisyonlardaki açık üyelikler ieiıı 
yapılan secim sonucunda yeter çoğunluk olma
dığı anlaşıldığımdan gelecek birlesiniz tekrar-
1 anacağı bi'klirildi 

1964 yılı Bütçe Kanuna ıbağ'lı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
'mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
kanun tasarılarının ikinci defa yapılan açık oy
lamasında yeter sayı elde edilemediğinden ge
lecek (birleşime tekrar oya sunulacağı Başkanlık
ça 'bildirildi . 

İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, ingiliz 
Kemal namiyle ımâruf Nizaımeittln'c vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmaısıııa dair kanun 
teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve O. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkımda Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru okunup açik oya sunuldu. Salt çoğunluk el
de edilemediğinden gelecek birleşimde tekrar 
oya sunulacağı ıbi İd irildi. 
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özel öğrenim 'Kurumları kanunu tasarısı ve 
fbununla ilgili tekliflerin maiddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

26 . 6 . 1964 Cuma günü saat 15 Uc toplanıl
mak üzere Birlerime (baat 18,50) de son ve
rildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekild Siirt 
Nurettin Ok Süreyya Öner 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SOMILAR 

Sözlü sorular 
1. — İstanbul' MilletveMli Mahmut Rıza 

/Berrtan'ın, IlayıbanJk'ta vukujbulan suiıatiiımaller-
d'en ne zaman habetfdar olunduğuna ve zıamajım-
da gereMi müdahalede (bulunup ıbıtlunulımadı-
ğma dair sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlı-

Tasan 
1. — Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Banka

sında açtırılan tevdiat hesaplarından yapılan 
harcamaların tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
(J/703) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Teklif 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, 4348 sayılı İspençiyari ve Tıbbi müs-

ğına gönderilmiştir. (6/880) 
2. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 

Türkiye'de, 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş, 
kaç oemayet bulunduğuna Ve (bunlardan kaçının 
siyasetle iştıigal etltiğine dair ısözlü soru önergesi, 
İçişleri (Bakanlığına gönderilmiştir. (6/881) 

tahzarlar kanununun 12 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/728) (Sağlık ve 
•Sosyal Yardım Komisyonuna) 

Tezkere 
3. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 

fabrikalarının 1960 yıh bilançoları ile birlikte 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/908) (Sayıştay Komis
yonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTÎPLER : Nurettin Akynrt (Malatya), Uyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Yokla
mayı otomatik oylama cihazı ile yapacağız. 
Sayın üyeler lütfen ışıklar yandığı zaman be
yaz düğmelere bassınlar. Yoklama muamelesi 
'başlamıştır. 

(Yoklama 'yapıldı.) 
BASIK AN — Yoklama muaımelesi bitmiştir. 

Müzakereler içlin gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur. Müzakerelere 'başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'-
in, Hükümetin vakit geçirmeden fındık mahsu
lünün piyasada değer fiyatına satışını temin 
edecek tedbirleri almasını ve Fistho Birliğin mü
dahale alımını sıkıntısız ve zamanında yapabi
lecek imkânlara kavuşturulmasına dair gündem 
dışı demecine, Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin 
cevabı 

BAŞKAN — $aym Çilesiz, zatıâliniz gün
dem dışı beyanda bulunmak istersiniz, fındık 
maihsulü 'hakkında. Kusa olmak üzere buyu
run. 

MUSTAFA KEİMAL ÇÎLIBÎZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlar, fılkdık, ihraç maddeleri
miz arasında, tütünden sonra ikinci önemli sı-
ırayı iş'gal etmektedir. 

Karadeniz köylüsünün geçimini temin eden, 
memlekete, mühim miktarda döviz sağlıyan bu 
mahsulün, geçen yıllara nazaran çok fasıla ol
ması, bizleri sevindirecek 'bir olaydır. 

'Bununla beraber mahsulün fazla olması, 
müstalhsılı güç duruma düşürebilir. Çünkü fın
dık istihsal eden diğer memleketlerde de, bu 
sene mahsul fazla olduğundan, fındıklarımızın 
dış piyasalara satışında, müşlkülât çekilmesi 
muhtemeldir. Fındık ihracatını etkiliyen en 
mühim faktörlerden biri piyasadır. Sağlam ve 

normal bir piyasanın, mahsulün değeri ile ih-
raeedilmesinde en mühim rolü oynuyaeıağı şüp
hesizdir. 

İç piyasada fındık mahsulün/iki finansma
nında, karşılaşılan güçlükler, piyasa istikra-
Tini bozmakta ve fiyatları anormal şekilde dü
şürmektedir. 

Bu fena neticeleri giderebilecek bir mües
sese olan Fisko Birlik, vazifesini ifa edebilmek 
için, gerekli sermayeye muhtaçtır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet, fındıktan ortalama 400 milyon liraya. 

yakın bir gelir temin etmekte ve ayrıca Hazine, 
ıçeşitli vergilerle 150 milyon lirayı aşkın vari
dat sağlamaktadır. 

Fındığı, haıkiki değerinde takarrür etmesini 
temin maksadiyle, başvurulan çarelerden birisi 
de, fiyat tescillidir. 

Fisko Birlik, özel durumu dolayısiyle, tes
cil fiyatlarına şeklen ve fiilen uymak mecbu
riyetindedir. 

iBuı hal, tescil fiyatlarını Fisko Birliğin kar
şısına bir m'ânia olarak çıkarmaktadır. 

Fındılk ihracatına, miktar ve değer bakı
mından, menfi tesir eden bütün bu vakıalar 
karşısında tedbirli olmak: lâzımdır. 

Birejok meseleleri, muvaffaıkiyetle neticelen
diren, değerli Ticaret Bakanından, bu çok 
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M. Meclisi B : 114 
mühim dâvamızın da 'hallini betaJbsis istirham. 
ederim. 

Bu konuda aliınacak her tedbir, % 260 ye 
kadar yükselen, faiz altında ezilen faJkitr Kara
deniz köylüsünün ve Haıziınenin menfaaltleriyle 
çok yakından ilgilidir. 

Hükümetin vakit geçirmeden fındığın piya
sada değer fiyatına saıtıpnı temin edecek ted
birle ri alması gerekmektedir. 

Bundan 'başka, Fisto Birliğini müdahale -alı
mını sıkıııitısıız ve zaımanında yapahilecek imlkıâm-
lara sahip 'bir ihale getiormıesi gere'kmektedir. 

İşaret ettiğim' fena ihtiınalteTC karşı Hükü
metimizin uyauık ve tedbirli Ibulunırnasını bil
hassa temenni eder, hepinizi hürmetile selâmla-
i'iiîi. (Alkış lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dünkü 
birleşimde yapılmış bulunan açık oylamalarda 
gerekli çoğunluk temin edilememişti. Seçimle
rin yenilenmesine geçmeden önce Sayın Ticaret 
hakanı söz istemiş bulunuyorlar. Buyurunuz 
efendim. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Çi
lesiz 1964 - 1905 kampanyasında fındığın de
ğer fiyatla, satılması ve bu istikamette gerekli 
tedbirlerin alınmasına mütedair bir konuşma 
yaptılar. 

Mutadı veçhile ihracata ve ithalâta mütaallik 
olan ticaret rejimi 4 Temmuzda ilân edilecektir. 
Bu rejimin esasları içinde fındığın tâbi tutula
cağı özel muamele şüphesiz, hassaten yerini ala
caktır. Yine bu istikamette Haziran ayının 
sonunda (i i resim Ticaret ve Sanayi Odasında 
bir toplantı yapılmak suretiyle fındığın ,bu se-
noki rekoltesinin kati olarak tahminî imkân 
dâhiline girecektir. Bir üçüncü nokta, Türki
ye'de ticaretin iktisadi kurallar içinde cereyan 
etmesini temin edecek tedbirlerin alınması key
fiyetidir. Esas itibariyle 1964 cari plânı tica
retin ve iktisadi hâdiselerin biraz evvel arz et
miş olduğum iktisadi kurallar içerisinde cere
yanını emretmiştir. Bu istikamette gerekli 
tedbirlerin alınmasını da öngörmüştür. Şüp
hesiz fındık, arz etmiş olduğum İni esaslar içe-

26 . 6 . 1964 0 : 1 
risinde, gerekli himaye tedbirlerine de kavu
şacaktır. Ancak bu vesiyleyle arz etmek iste
rim ki, 1964 cari plânı müdahale mubayaala
rının yapılmasını öngörmektedir. __ Hakikatte 
plân ve Hükümetin icraattı mahsullerin maliye
tine gere'kli sübvansiyonu verme noktasında 
toplanmakta fakat iktisadi kurallar dışında 
muayyen bir fiyat üzerinden müdahale muba
yaası yapılmasını öngörmemektedir. Bizim ala
cağımız tedbirler dünya cari fiyatları içinde 
fındığın değeri ile satışına imkân verecek isti
kamette olacaktır. Arz ederim. (Alkışlar.) 

2. — Türkiye Büyük Mület Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma. Komisyonuna üye 
secimi. 

S. — Muhtelif komisyonlardaki açıklara üye 
secimi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, dünkü bir
leşimde yapılan açık oylamalarda gerekli ço
ğunluk sağlanamadığından bu açık oylamalar 
yeniden icra edilecektir. Ancak müsaade buyu
rursanız, Yüce Meclisi fazla işgal dtmemek 
için, gündemde mevcut bütün açık oylamaları 
bir arada yapmak istiyoruz. Bunun için birinci 
kısımda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçimi ve muhtelif komisyonlardaki açıklara 
üye seçimi bir kısımda mütalâa edilecektir. 

Sayın arkadaşlarımız kendilerine dağıtılmış 
bulunan ve komisyonlara üye tefrikini tazam-
raıuı eden listeleri almışlardır. Bunları evvel
emirde atacaklar, daha sonra gezdirilen oy ku
palarına onu takiben gelmiş 'bulunan Bütçe 
Kanunu cetvellerinde değişiklik yapılması, 
Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği men
suplarına verilecek aylıklar hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylaması ve İngiliz Kemal ua-
miyle maruf Nizamettin'e vatani hizmet terti
binden verilecek aylığın açık oylamasına kendi 
isimlerini muhtevi oy puslalarını kullanacaklar
dır. Sepetleri koyuyoruz. 

Kırmızı sepetler, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna üye seçimi için, beyaz 
sepeteler muhtelif komisyonlardaki açıklara 
üye seçimi için kullanılacaktır. 
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu _raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/692) (S. Sayısı: 
718) [Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1964] 

2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli is
tihkakları ve Birliğin başka giderleri hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/607) (S. Sayısı: 716) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
îngiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/193; C. Senatosu 2/53) (S. Sayısı: 
307 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Birinci kupa 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına tahsis 
olunmuştur. 

llçinci kupa, Kıbrıs'a gönderilecek Türk As
kerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri hak
kındaki kanun tasarısı için kullanılacaktır. 

Üçüncü kupa, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İngiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının açık oylamasında kullanı
lacaktır. 

Oylamada, dünkü birleşimde de ifade etmiş ol
duğum gibi, arkadaşlarımıza dağıtılan matbu lis
tede bir düzeltme, bir değişiklik yapılacaktır. 

Millet Partisi adayı olan Sayın Kâmil İnal 
yerine Memdulı Erdemir yazılacaktır. («Düzel
tilmiş» sesleri.) Peki o halde mesele yok. 

Bağımsız adaylık için bağımsız grup yoktur 
ama, arkadaşlarımız Ata Topaloğlu'nu tensip bu
yurmuşlardır. Yalnız, dün de ifade etmiş bulun
duğum gibi, İngiliz Kemâl namiyle mâruf Niza
mettin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair olan kanun tasarısının Yüce Meclis
çe'kabul edilebilmesi ve kanuni aşabil m esi için 

226 müspet oyun çıkması lâzımdır. Bu noktayı da 
hatırlatmak isterim. 

Şimdi Komisyonlardaki boş yerlere üye seçi
mi için tasnifi icra edecek heyeti seçim için kur'a 
çekiyoruz: 

Sayın Orhan Tuğrul? (Yok sesleri.) 
Sayın Atalay Akan? Burada. 
Sayın İl yas Seçkin? Burada. 
Sayın Mehmet Kazova? («Yok» sesleri.) 
Sayın Abdurrahman Gürcr? («Yok» sesleri.) 
Sayın Mithat Oavdaroğhı? Yok. 
Sayın Nadir Yavuzkan? Yok. 
Sayın Fethi Geveci? Burada. Lütfen Tasnif 

Heyetine. 
Hangi ilden oylamaya başlanacağına dair 

kur'a çekiyoruz: Bingöl. Sayın arkadaşlarım, 
komisyon üyeliği seçimi için oylarını hazırladık
ları gibi lütfen diğer oy kupalarına kullanacak
ları oylarını da şimdiden hazırlamış bulunsunlar. 
Günkü Yüce Meclisi fazla işgalden kurtarmış ola
lım. Kırmızı sepetlere Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna üye seçimi için oy kul
lanacaksınız. Beyaz sepetlere muhtelif komisyon
lardaki açık üyelikler için oy puslaları atılacak
tır. 

Açık oylamalara oylarını kullanmıyanlar var 
mı efendim? («Var, var» sesleri.) Biraz acele edi
niz lütfen. 

Açık oylamalara oy kullanmıyanlar lütfen kul
lansınlar. 

/. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
C. Senatosu Başkanlığı teskeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi (2) numaralı Vergi Reform Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/632; C, Senato
su 1/405) (S. Sayısı: 616 ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım daha evvel
ce Yüce Meclisin aldığı karar gereğince Senato
da ve Karma Komisyonlarda müzakere edilip ka
rara bağlanan kanun tasarı ve teklifleri gündemin 

(1) 616 ya 1 nci ek S. Sayılı basma yazı bu 
birleşim tutanağının son undadır. 
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basma geçmekte idi. Bu sebeple 31 . 12 . 1961 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı fıkraların eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân Komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulan Geçici Komisyon raporları üzerindeki 
müzakerelere başlıyoruz. 

Lütfen Komisyon yerini alsın. 
Sayın Şefik, înan, zatıâliniz komisyon adına 

yetkilisiniz. 
Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı efendim? Rapor üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
hususu kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
geçici 10 ncıı madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 10. — Gelir Vergisine tabi 
çiftçilerin en geç 1967 yılma ve ortalama kâr 
hadlerinin tesbitine dair komisyonlar kurulup bu 
hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanu
nunun bünyesinde bu bakımdan gerekli değişik
likle]- yapılıncaya kadar verecekleri yıllık Gelir 
Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri zirai ka
zançlar üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergi
leri (yıllık beyannamelerde çeşitli kaynaklardan 
kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık verginin 
zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda ya
zılı birimlere göre bulunan miktarlardan az 
olamaz. Az olduğu takdirde, bu miktarlara yüksel
tilir. 

1 ne i grup: Hububat ziraatinde ekili arazi
nin; 

İlk 300 dönümü için dönümünden 1 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

1,50 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 4 

lira. 
2 nci grup: Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, 

keten ziraatinde ekili arazinin; 
İlk 220 dönümü için döünmünden 1,50 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 

2 lira, 
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Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 4 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 5 

lira. 
3 ncü grup: Pamuk ziraatinde ekili arazi

nin; 
îlk 150 dönümü için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 

6 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira. 
Kıraç ve Isulu arazide .yapılan pamuk ziraa

tinde yukarda yazılı Mrâmleri, /mahallî idare 
heyetlerin müspet mütalâasına dayanılarak üç
te bire 'kadar indirm'eye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

4 ncü grup : Pancar, paltaltes, ısoğan, sariim-
safe, kavun, karpuz, çteltik, kendir ziraatinde 
ekili arazinin; 

ilk 90 dönümü için dönümümden 3 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 

5 lira , 
Sonra ge'len 90 dönümü için dönümünden 10 

Hra, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 12 

lira. 
5 noi grup : Tütün, çay ve sebzte ziraatinde 

ekili arazinin (çayda .mahsul verebilecek hale 
gelımiyenler hariç); 

Ilık '50 dönümü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 9 

lira, 
Sonra geLen 50 dönümü için dönümünden 18 

'Mra, 
Sonra gelen dönümleri içiin ^dönümünden 20 

lira. 
6 ncı grup : Meyva verebilecek halte geLmiş 

bağ, dncir ve fındılk ziraatinde; 
ilik 150 döniüm üçün dön'ümünd'en 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 3 

lira. 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra gtelen dönümleri için dönümünden 7 

lira, 
7ncıi grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

Anltepfıstığı ve zeyt'inliklende; 
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İlık 1 500 ağaç için ağacından 20 (kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 30 

kuruş, 
Sonra ıgelen 1 '500 ağaç için ağacından 55 

kuruş, 
Sonra .gelen ağaçlar içlin ağacından 70 kuruş. 
8 nci grup : Mqyva verebilecek hale gelmiş 

narenciyede; 
ilk 500 ağaç için ağacından 60 kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 90 ku

ruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için 'ağacından 180 ku

ruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 ku

ruş, 
9 ncu grup : Diğer ımeyva ve mahsul ziraa-

ıtinde ekıili arazinin (aneıvva ve 'mahsul vercıbile-
c>ek hale gelmeyenler >ve palamut hariç.); 

ilk 75 dönüm için dönümünden 4 lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra ıgelen 75 dönüm için dönümünden 12 

lira, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 

14 Mra. 
10 ncu grup : Büyükbaş hayvanlarda (iş 

hayvanları üle i/ki yaşındaki (büyükbaş hayvan
lar hariç); 

ilk 50 ^büyükbaş hayvan için hayvan başına 
6 lira, • 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 9 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 18 lira, 

Sonra gelen hayvanlar için hayvan başına 
20 lira, 

11 nci ıgrup : K(üçüfcbaş hayvanlarda (ıbir 
yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kümes hay
vanları hariç); 

ilk 250 küçükbaş hayvan için hayvan başına 
1 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 2 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 4 lira, 

Sonra gelen küçükbaş hayvanlar için hay
van başına 5 lira. 

Yangın yer ısansınt'isı, yer kayması, su bas
kını, kuraklık, don, ımmir Ihayvan ve lıaşarat 
istilam, dolu ve kasırga, hayvanlarda salgın 
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hastalıklar, mantar v*e virüs hastalıkları ve 
bunlara (benzer âfetler yüzünden ınmlıısül ve hay
vanların en az üçte birinin kaybedilmesi halin
de mükellefin o sen'e için tahakkuk etmiş asgari 
vergisinin tamamı terkin olunur. 

Halsarm varlığını ve ızarar derecesini mahal
lî idare heyetleri yaptıracağı' tahkikat üzerine. 
tesbit ederler. 

Yukarıda yazılı asgari vergilere tekabül 
edecek nisıbatte kazanç sağlamadığını iddia eden 
mükelleflerin bu iddiaları yapılacak vergi ince
lemeleri 'ile ısabit olduğu takdirde asgari vergi 
alınmaz. 

Ortaklardan asgari vergi işletimle sahibin
den alınır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde hakkında Cum
huriyet Senatosu tarafından verilmiş bulunan 
kararı okuttuk. Geçici Komisyon 10 ncu madde-
do Cumhuriyet Senatosunun metnini aynen 
kabul etmiştir. Geçici Komisyonun kabul ettiği 
metnin benimsenip, benimsenmemesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

SADRETTlN TOSBl (Kütahya) — Efen
dim, söz istiyorum madde hakkında.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, biraz ev
vel işaret ederseniz memnun olurum. 

SADRETTİN TOSBl (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, bu konuşmamın mâvakaa bir 
şey değiştireceğini zannetmiyorum. Fakat, bir 
hakikati tekrar ifade etmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. O da, geçen defa söylemiş 
bulunduğum veçhile, burada tatbiki istenilen 
prensip, ilmî esaslara tamamen aykırıdır. Tek
rar ediyorum; Gelir Vergisi tatbikatı bahis mev-
zuuduv. Mükellef beyanname veriyor; bu beyan
name ya doğrudur, ya yanlıştır. Eğer yanlış 
ise, mevzuat mevcut : Vergi kaçakçılığından 
takibat yapılır ruhsat hakkında.. Beyannameyi 
alıyoruz, doğruluğunu kabul ediyoruz, ve ada
mın da geliri yok. Onu da kabul ediyoruz. On
dan sonra da şu kadar vergi vereceksin, diyo
ruz. Bu, vergi adaletiyle olmadığı gibi, vergi 
tekniği ille de kabili telif değildir. Eğer Devlet, 
varidat elde etmek gibi bir zaruret muvacehe
sinde ise - ki, öyle gözüküyor - O takdirde bu 
prensibi, Gelir Vergisi prensibi ile. yekdiğerine 
karıştırmamak; bir taraftan Gelir Vergisi tat
bik edilirken, diğer taraftan Servet Vergisi na-
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nü altında bir vergi ihdas edip bunları cibayet 
etmek ica'beder. Hem Gelir Vergisi, hem de 
Servet Vergisini bir arada aynı vergi mev
zuatı içerisinde olamaz. Demin söylediğin) veç
hile, beyanname alıyoruz, kaçakçılık bahis ko
nusu değildir. Hakikat olduğunu kabul ediyo
ruz, o adam para kazanmamıştır, onu da ka
bul ediyoruz. Ondan sonra yine Gelir Vergisi 
çerçevesi içerisinde vergi tatbik ediyoruz. 
Bunu söylemıeden geçemediğim için huzurunu
za çıktım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko
misyonun 10 ncu maddede kabul etmiş olduğu 
esasın benimsenip benimsenmemesi hususunu oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Aynı tasarıda geçici 2 nci madde 
Geçici Komisyon tarafından değiştirilmiş ve C. 
Senatosunun metni aynen kabul edilmiştir. Ge
çici 2 nci madde hakkında O. Senatosunun ka
bul etmiş olduğu metni okutuyorum. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Devlet Personel Ka
nunu ile hâkimlerin ve sair yargı mercileri men
suplarının aylık ve ödenekleri hakkında Per
sonel Kanununa muvazi olarak Anayasa gere
ğince düzenlenmesi gereken kanunların yürür
lüğe gireceği tarihe kadar, 4936, 5017, 5027, 
6564, 6995, 7197, 7241 sayılı, 5 . 1 . 1961 gün
lü ve 231 sayılı, 22 , 4 . 1962 günlü jv»a 44 ve 
45 sayılı, 5 . 7 . 1962 günlü ve 60 sayılı, 
26 . 10 . 1963 günlü ve 357 sayılı kanunlar ilo 
diğer özel kanunlara göre aylıklardan ayrı ola
rak ödenen ödenekler muhtelif ücret ödemesi 
sayılır ve bu kanunuti 7 nci maddesi bu öde
meler hakkında uygulanmaz:. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun geçici 
ikinci madde hakkında hazırlamış olduğu mad
deyi okuttum. iSöz istiyen? Yok. Geçici Komis
yon tarafından geçici ikinci madde Cumhuriyet 
Senatosunun metnin»e uyularak kabul edilmiş
tir. Geçici ikinci maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı bu şekliyle kanunlaşmıştır. Açık oy
lamalarda oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız 
var mı? (Var sesleri.) Lütfen oylarınızı kulla
nıma. 

5. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
TJsul Kanununum, bâzı madde ve fıkraUrınmın 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek-
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lenmesi hakkında kanun tasarımın dair 0. Se
natosu Başkanlığa tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
(2) numaralı Yergi Reform Geçici Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/625; C. Senatom 1/400) 
(S. Sayısı : 617 ye 1 nci ek) (İ) 

BAŞKAN — Senatodan gelmiş diğer bir ka
nun üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. Raporu 
okutuyorum. 

(liapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiy enler L 

Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Maddlere 
geçilmesi kabul edilmitşir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 ve 12 nci maddeler aynen kabul edil
miştir. 13 ncü maddede ise, Cumhuriyet Senatosu
nun metni Geçici Komisyon tarafından kabul 
edilmiş olduğu için Cumhuriyet Senatosunca 
klabul edilen metni okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 13 — Bu kanun yaynlandığı ta-. 

rihto yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz ist iyenl . Yok. Geçici Ko

misyon tarafından Cumhuriyet Senatosunun ka
bul edilen 13 neü maddesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir ve bu şekliyle ıbu tasarı da ka
nunlaşmış bulunmaktadır. Memleket için ha
yırlı ve başarılı olsun. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş 
kaldı mı?... («Yok» sestari.) 

6. i— özel öğretim kurundan kanunu \ta-
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, \hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu, teklifi ve Kırşehir Millet
vekili İMemduh Erdemir'in Âmme menfaati
ne hizmet \gayesiyle kurulan demekler ta
rafından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri < hakkında kanun teklifi ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 
55 .arkadaşının, Âmme menfaatine hizmet ga
yesiyle kurulan dernekler ta/rafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından Seçilen beşer üyeden kurulan 

(1) 617 ye 1 nci ek sıra sayılı basmayazı 
bu birleşim tutanağı sonundadır. 
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Geçici Komisyon raporu (1/539, 2/581, 3/617, 
2/618) '(S. Say m : 495 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakerelere 
devam ediyoruz. Lütfen komisyon yerini alsın. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan kal
madı. Oylama muamelesi bitmiştir. Lütfen se
petleri kaldırın. 

Dünkü birleşimde 8 nci madde üzerinda gö
rüşmelere başlamış ve bâzı arkadaşlarımız be
yanda bulunmuşlardı. 6 arkadaşımız konuş
muşlar r e bu arada yeterlik önergesi gelmişti. 
Ancak komisyon henüz bu hususlta bir beyan
da bulunmamıştır. Bu bakımdan komisyon söz 
istemiş/tir. Bu bakımdan komisyona söz veriyo
rum. 8 nci madde üzerinde buyurun, komisyon. 

•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlarımı, 
Oceici Komisyonunuz 8 nci maddeyi, hükümet 
tasarımdaki 8 nci maddeyi çıkarmak suretimle 
yeni bir şekil otetinmiş durumda âdi. Sayın tn-
cesulu'nun ibir takriri üzerine yeniden 8 nei 
.maddenin «görüşülmesine geçilmiş bulunuyor. 
Bunun nedenini kısaca gecen görüşmede arz 
etmiiştiım. Fakat yapılan görüşmeler .sonunda 
bâzı hususlar üzerinde izahlarda bulunan ayı lü
zumlu ve uygun görüyorum, 

Efendiım, şimdi maddeyi tekrar okuyalım: 
«Din işleri amaç veya görevleri arasında bu
lunan tüzel kişiler yeniden özel okul açamaz, iş
letemez ve özel okul kurucusu olamazlar» di
yor. Şimdi dikkat buyurtilur ise, özel okul ac
ımamak veya kurucusu olaımaımak sıfatını bu 
madde ancak «din işleri amaç Veya görevleri 
arasında (bulunan tüzel kişilere» hasretmekte
dir. Bu hal doğrudan doğruya şahsı, kişiyi, mü
teşebbis olacak zatı durduracak bir madde de
ğildir. Yani bir tüzel kişi açamaz aratma kendin
de yetki bulan filân zat kalkar bakanlığa mü
racaat ederek, «Ben, şu maddenin mefhumu mu
halifinden istifade etmek suretiyle ıbir din oku
lu açmak niyetindeyim» der. 

ŞiımJdi, bunu durduracak bir arnikana sahip 
miyiz değil miyiz? Bunun münakaşasını yap
mak lâzımı. Şalisi kaınaatımea buna, bu madde 
cevaz vermektedir. Yani bakanlık şahsın, şahsi 

(1) 495 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazt 
14 . 5 . 1964 tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı
nın sonuna eklenmiştir. 
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ımüracaaıtlarmı nmispet karşılamak durumunda 
kalacaktır. 

Tevhidi Tedrisattan bahsettiler muhterem 
arkadaşlarımız. Tevhidi 'Tedrisat Kanununun (bu 
maddeyi yine durduramayacağı, bu maddeyi iş
letmez bir ihale ıgetiremiyeceği yine- aşıikârdır. 
Çünkü Tevhidi Tedrisat Kanunu yalnız din ile 
alâkalı okullar için değil, bilumum mekteplere 
şamildir. 'Esasen her okul Millî Eğtim Bakanlı
ğının murakabesinde olacağına göre, yine Tev
hidi Tedrisat Kanununun şümullü içerisinde faali
yetine devam ediyor mânasını taşımaktadır. Bu 
maddenin Hükümetçe konülımaısındaki gaye, açık-
caisı, şayet yabancılar tarafılndan din okulu açıl
masına mânıi okmak içim lise, esasen 5 nci maddede 
yabancı uyruklu kimselerin herhangi bir özel okul 
açamıyacağı kaydı mevcuttur. Komisyon olarak 
bu madd'enin bundan sonra birçok yerinde ve
ya yerimde olmayan teşebbüslerle Millî Eğitim 
Bakanlığını ızrar etmekten başka bir faydası 
olacağı kanaatinde değiliz ve bu münasebetle ko
misyonda üç gün cereyan eden tartışmalar so
nunda, hükümetin de katılması suretiyle, bu 
ımadde çıkarulmış idi. Ama şüphesiz takdir Yük
sek 'Heyetinizindir. 

BAŞKAN — «iSon söz ımiill et vekil inindir» 
hükmüne göre, sırada Sayın Hasan Aiksay var, 
ona söz vereceğim. Buyurunuz Saym Aksay. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan ısöz işitiyorum 

BAŞKAN — Bir dakika iSayın Aksay, Mil
lî Eğitim Bakanı söz işitiyor. Buyurun Sayın 
Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Millî Eğitim Ko
misyonu sözcüsü arkadaşımız 8 nci maddenin 
çıkarılması safhasında Hükümetin de görüşü
nün kendisiyle birlikte olduğunu ifade etti. 
Ben, bu söze katılaeak durumda değilim. Biz 
sözcülerimize verdiğimiz talimatta bu madde 
üzerinde ısrarla durmalarını tenbih ettik. Ora
da bu işi yerine getirdikleri kanısındayız. Bir 
yanlış anlaşma olduğunu zannediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, dün de üzerin
de önemle durduğumuz bu konu, üzerinde şunu 
söylemek isterim ki, bugün, Millî Eğitim Bakanlı
ğının elindeki yetki yalnız islâmî din eğitimi 
ile ilgili değil, özel okul açmayı meneden bir 
yetkidir. Anayasanın 153 ncü maddesi ve Tev
hidi Tedrisat Kanunu bunu âmirdir. Bunun dı-
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şmdaki tüzel kişiler ve özel kişiler için din eği
timi müessesesi kapısı açık bulunmaktadır. Bu 
bakımdan biz Bakanlığın Anayasamızın koydu
ğu eşitlik prensibini de mahfuz tutarak Türki
ye'de mevcut ıbulunan bütün cemaatlere âm ve 
şâmil bir hüküm yer almasını son derece önem
li bulunmaktayız. 

Üzerinde fazla konuşmak istemiyorum. Muh
terem Meclis elbette gereğini yerine getirecek
tir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Hasan Ak-
say. 

HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, üzerinde konuştuğumuz 8 nçi mad
de, Geçici Komisyon metninde bulunmıyan, an
cak 8 nci maddenin 9 ncu madde olarak kabul 
edilmesi suretiyle yeniden 8 nci madde, olarak 
bir madde ilâvesini tazammun eden bir madde
dir. Bu, Hükümet tasarısında mevcuttur. Ge
çici Komisyonun yani müzakeresini ettiğimiz 
metinde bu tasarı yoktur. İlâvesi istenen 8 nci 
madde aynen şöyle demektedir;"~«J>in işleri amaç 
vo görevleri arasında bulunan tüzel kişiler ye
niden özel okul açamaz, işletemez ve özel okul 
kurucusu olamaz.» 

Dün üzerinde altı kısa konuşma yapılan mev
zu Anayasa, azınlık, tevhidi tedrisat yönlerin
den de temas 'edildi. Bu sebeple konuyu üç yön
den ele alarak mâruzâtta bulunacağım. 

1) Kurmakta olduğumuz düzen yönünden : 
2) Anayasamız bakımından; 
3) Tevhidi tedrisat yönünden. Fakat önce 

dünkü konunun dışına çıkan beyanlara kısaca 
işaretle konuya sarih hudutlar çizmekte fayda 
vardır, kanaatindeyim. 

Dün doğrudan doğruya kurucularla alâka
lı olan bu 8 nci maddeden bahsedilirken, imam 
- hatip okulları mevzuu gibi kanunun 8 nci mad
denin dışında olan hususlara da 'girildi. Mese
lâ Sayın Millî Eğitim Bakanı: «Bunların ısla
hı da o kadar kolay değildir. Bu müessesele
rin bu şekilde devamı, dini mübîni islâm için 
faydalı görülüyorsa» gibi imam - hatip okulla
rını ve mezunlarını rencide edecek.... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sadede gel, 
sadede! 

HASAN AKSAY (Adana) — Mevzu, elfeet-
teki imam - hatip ikulları değil. Ben de bu mev
zua temas etmiyeceğim zaten. Fakat bunlar bah
sedilmiş şeyler. Eğer bunlar bahsedilecek ise 
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bu mevzu hakkında bizim de söyliyecek sözleri
miz var. Söz almamın sebebi, bu konular sık sık 
konuşulurken tamamen bu mevzu ile alâkasız 
hususlardan bahsetmek içindir. (Gürültüler). 

BAŞKAN —• Rica ederim, Sayın Dermancı. 
Sayın Aksay, dün" burada böyle bir yanlışlık 
ve hata yapılmışsa sizin de hu hataya düşme
niz gerekmez. O bakımdan lütfen 8 nci madde 
ile ilgili mâruzâtta bulununuz. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Hayır, 
8 nci maddenin sarih hükmüne işaret etmek 
için. Neden bahsediyor? Okullardan değil, okıı-
ların kurucularından ve kurucularına ait bir 
madde olduğundan (bahsediyor. Onun için bil
hassa ben bu noktaya temas ettim. Yoksa o ko
nuda konuşmak için ve mevzuun dışında ko
nuşmak için değil. 8 nci maddeyi tekrar okur
sak: (Din işleri amaç ve görevleri arasında bulu
nan tüzel kişiler yeniden özel okul açamaz, iş
letemez, ve özel okul kurucusu olamaz) 

Yani din okulu açmak mevzuubahis değildir. 
Fakat, din işleri amaç ve görevleri arasında bu
lunan tüzel kişilerin okul açamaması mevzuudur. 
Okullar yönünden değil, doğrudan doğruya okul
ları açıcıları, okulların kurucuları ve yöneti
cileri yönünden ilgili bir hükümdür. 

Şimdi esas mevzua girelim: 
Bir defa bu yeni kanun özel okulların na

sıl açılacağına dair bir düzen getiriyor. Üç 
yönden konuyu inceliyeceğim demiştim, özel 
okulları kimler açabilir? Bu kanunda objektif 
usullerle bunun objektif tâyini yapılmıştır. 
Umumi ve hususi çıkışlar hariç, hususi çıkış 
başta yok zaten - umumi hatları çizilmiştir. 
Meselâ 8 nci maddede; «Medeni hakları kullan
ma ehliyetine sahibolmak kötü bir şöhrete sa
hip bulunmamak» ve saire gibi hükümler do-
layısiyle özel okulların kimler tarafından açı
labileceği hususu umumi hatlariyle tây'n edil
miştir. Okulun açılma ve okul olma şartları 
da yine bu kanunda umumi hatlariyle tâyin edil
miştir. Açma izni 9 ncu maddede, öğretime baş
lama izni 11 nci maddede, ileri sınıfları açma 
şartları 12 nci maddede sarih olarak umumi öl
çülerle belirtilmiştir. Yine kapatma kararı, ka
patma hakkı, denkliğin onanması 13 ncü mad
dede, denkliğin kaldırılması 14 ncü maddede oldu
ğu gibi sarih olarak belirtilmiştir. Elbette bütün 
işler Maarif Vekâletinin elindedir. Bunları sı
kı bir şekilde kontrol etmek hususu ile, kim-

— 288 — 



Mİ. Meclisi B : 114 
lerin açabileceği, nasıl açılabileceği ve nasıl ka
patılabileceği şartları objektif ölçüler ile tes-
bit edilmiştir. Yalnız burada bu 8 nci maddeyi 
'koyduğumuz takdirde bu objektif ölçülerin 
dışına çıkıyoruz. Adam meselfı 8 nci maddede 
tadadedüen medeni hakları kullanma ehliye
tine sahip - kötü bir şöhrete sahip değil, ağır 
bir hapsi gerektiren bir suçtan mahkûm olma
mış ve saire - bütün şartları haiz olduğu halde, 
sadece din amaç ve görevleri arasında bulunan 
tüzel bir kişi, olduğu için, bu 'kimse okul açamı-
yaeak. Bu vaziyet karşısında onu bu haktan 
mahrum eden bir duruma sokuyor. 

Anayasa yönünden; Anayasamızın 21 nci 
maddesinde (Eğitim ve 'öğretim Devletin göze
tim ve denetimi altında serbesttir. Özel okulla
rın bağlı olduğu esaslar Devlet okulları ile 
erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanun
la düzenlenir. Çağdaş bilim ve eğitim esasla
rına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz) 
denmektedir. Bunun 'kanun çerçevesinde ser
best olduğunun umumi şartları Anayasada tes-
bit edilmiştir. Binaenaleyh, höyle hususi süb
jektif bir ölçü ile muayyen bir şeyin dışarıya 
çıkarılmamasına mahal yoktur. Kanun umumi 
hükümlerini getirmiştir. Bu umumi hükümler 
içinde mesele halledilecektir ve bunun içerisin
de de elbette denetimini gözetimini yapacaktır. 
Yalnız bunun getirilmesi, Anayasanın J9 ncıı 
maddesindeki: «Kimse dinî inanç ve kanaatle
rinden dolayı kınanamaz.» sözünün ben ruhu
na aykırı olduğu kanaatindeyim. Şahsan umu
mi ölçülerin dışında sadece din işleri amaç ve 
görevleri arasında bulnmak.... O halde din işleri 
amaç ve görevleri arasında bulunmak, bir eh
liyetsizlik için burada bir sebep olarak göste
rilmektedir. Böyle bir ehliyetsizliğe sebep gös
terildiğine göre bu !kanun ile bir kınama ma
hiyetinde gibi gelir bana... Zira Anayasanın 
11 nci maddesi «Kanun, kamu yararı, genel ah
lâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik 
gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin 
özüne dokunamaz.» demektedir. 

1) Din işleri amaç ve görevleri arasında 
bulunan 'bir dernek olmak. Bu, bir mektep aça
mamak için bir sebep teşkil etmemelidir. 

Tevhidi Tedrisat Kanununa gelince : 
Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı şekilde 

okul açma hususunda bir şey söylemek bence 
mümkün değildir. Zira yürürlük maddeleri 
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hariç, bir de ek madde hariç, zaten beş madde
den ibaret bulunan Tevhidi Tedrisat Kanununa 
aykırı olarak gösterilen 4 ncü maddesini oku
yayım : 

«Maarif Vekâleti, yüksek diniyât mütehas
sısları yetiştirmek üzere darülfünunda bir İla
hiyat Fakültesi tesis ve imamet, hitabet gibi 
hidomatı dinîyenin ifası vazifesiyle mükellef 
memurların yetişmesi için de ayrı mektepler 
küşadedecektir.» demektedir. 

Bu, doğrudan doğruya mekteplerle alâkalı 
olan kısımdır. Yoksa mektepleri açacak özel 
okulları açacak şahıslar ile alâkalı Tevhidi Ted
risat Kanununda hiçbir husus yoktur. Halbu
ki getirilen 8 nci madde sarihtir, mekteplerle 
alâkalı değildir, mektepleri açacak şahıslarla 
alâkalıdır. Bu şahısların hangi nitelikte olması. 
«Din işleri amaç ve görevleri arasında olmama
sı» gibi hususlar açacak kişi veya tüzel kişiler
le alâkalıdır. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile 'bu 
maddenin uzaktan, akından hiçbir münasebeti 
yoktur. Bu bakımdan ben, komisyonun getir
diği gibi bu maddenin kanunun dışarısında bı
rakılmasını teklif ediyorum. Zira kanun umu
mi bir düzen getirmiştir. Bu maddenin kanun 
içerisine girmesi belki Anayasaya aykırıdır, 
halbuki dışarısında bulunmasının hiçbir aykı
rılığı yoktur. 

•Sonra, din işleri amaç ve görevleri arasında 
bulunan tüzel kişileri menediyoruz. Sayın 
komisyon sözcüsünün buj'urdukları gibi, bir 
şahıs da tutup böyle bir mektep açabilir, onu 
menetmiyoruz. Bir teşekkül bir şahıstan çok da
ha ciddî olarak bir mektep açabilir. Böyle teşek
külü menetmekte bence bir imâna yoktur, sadece 
bunu bir azınlık meselesi olarak telâkki etmek 
te kanaatimce yerinde değildir. Zira bu mem
lekette «azınlık, öbürü, beriki» diye bir ayrılma 
yapılmasına ben şahsan taraftar değilim). Bu
nun dışında da eğer azınlık bir mektep açabi-
liyorsa, İslâm Dini sahasında da o zaman bir 
mektep çılabiiir. Yahutta farzedelim; «İlahi
yat Tedrisatına Yardım Edenler Derneği» diye 
bir dernek vardır ve bu dernek bir ortaokul 
açacaktır. Bu hükmü getirmekle bunu açmasnıa 
dahi mâni oluyoruz. Sadece buna sebep, ila
hiyat tedrisatına yardım eden bir dernek. Bu 
dernekte kimler vardır? Dindarlar vardır 
diye mi mâni oluyoruz? Elbette 'böyle bir çey 
düşünülmüyor, ama böyle bir şey düşünülmez-
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kon böyle 'bir yanlış maddenin getirilmesi de 
çok büyük bir hata olacaktır. Bu bakımdan 
bunun maddeye ithal edilmem esini arz eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — 8 nci ımadde üzerinde verilmiş 
bulunan yeterlik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 ııci madde hakkında yeteri kadar görü

şülmüş ve durum aydınlanmıştır. 
Yeterliğin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Altın-
soy, buyurun. 

MEHMET ALTIN SOY (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlar, 8 nci madde üzerindeki müza
kerenin yeterliği hakkındaki önergenin kabul 
edilmemesini istirham edeceğim. Zira dün He
yeti Aliyede müzakeresi cereyan etmiş olmakla 
beraber dünkü müzakereyi takibeden arka d as
lanımızın bir yoklarını burada görmemekteyim. 
Biraz sonra rey vereceğimiz maddenin eni no 
boyuna münakaşa edilmesi iktiza eder. 

Sayın Ba'kan ve Sayın Komisyon sözcüsü 
sadece dünkü müzakerelerde görüşen arkadaş
ların noktai nazarlarına cevap verdiler. Bugün 
bir tek milletvekili arkadaş konuşmuştur. Da
ha konuşacak bir ço'k söz almış arkadaşlar da 
vardır. Reylerimizi verebilmek için lehteki, 
aleyhteki bütün münakaşaları, münazaraları 
dinlemek mecburiyetindeyiz. Reylerimizi sali
men istimal için müzakerenin devamına lütuf 
buyurulmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul, edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi tekrar okutuyorum. Açık oy
lama talebi var. 

MADDE 8. — Din işleri amaç veya görev
leri arasında bulunan tüzel kişiler, yeniden 
özel okul açamaz, işletemez ve özel okul kuru
cusu olamazlar. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri var, on
ları da okutuyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Değişiklik 
olamaz ki. Bu »aten ilâve edilmek üzere yeril
miş. 
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'BAŞKAN — Olur Sayın Kırca; maddenin 

tayyı teklifi var, rica ederim, Riyasetin vazi
fesine müdalhale etmeyiniz. Tay teklifi okmıtmr. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Reis Bey, 
mıadde 'zatem tayyedilmiş, ilâvesi isteniyor. 

BAŞKAN — İlâvesi zaten, evvelce Meclisçe 
kabul edildi. Şimdi de tayyı isteniyor. Bu 

maddenin müzakeresi dalha evvel Meclisçe ka-
'l)ul edildi. Hükümet teklifinin müzakeresi ka
bul edildi. Şimdi o müzakerenin tayyı teklifti 
var. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa; 
özel okullar kanun tasarısının müzakere 

edilmekte olan sekizinci maddesinin Geçici Ko
misyonun kararına uyularak tasarlıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Adana 
Ahmet Bilgin Hasam Aksay 

Kırşehir Denizli 
Memduh Erdemir Renizi Şenel 

OOŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KİRCA ((istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarını, Heyeti Umumiye müzakerelerine 
esas olan metin, komisyon metnidir. Komisyon 
metninde mevcudolmıyan bir hususum zaten 
tayyı teklif edilemez, muhaldir. Sayın İncesulu 
•tarafımdan verilen .takrir, Heyeti Unıumiyede 
müzakere edilmiyen komisyon metnine komis
yonca. esasen çıkartılmış olan Hükümet tasarı
sında, mevcut 'bir maddenin ilâvesine mütaai-
•likıtir. İlâvesi henüz Heyeti Umumiyece ka
rarlaştırılmış olan bir maddemin tayyı için na
sıl takrir verilebilir ve bu ayrıca masıl oylaıma 
mevzuu olabilir? Bunu anlamak imikâmı yok
tur. Halbuki eğer Heyeti Umuımiycniz Sayın 
•tııcesuluınun takririni kabul eder ve neticede 
komisyonum ısrarı v.s. 'bütün muameler tekem
mül eder ve komisyonca tayyedilmiş! olur; bina
enaleyh, müzakereye esas olan metinde bulun -
ııııyan metne bumun ilâvesi takarrür ederse, 
(böylelikle tekarrür etmiş olanı bir hususum ye
niden tamamiyle aksine karar vermek içim bir 
takrir vermek balhiıs konusu olamaz. Bimıaen-
aleyih, halen mademki müzakere ettiğimiz' me
tin Geçici Komisyon, metilidir, bu suretle bu 
metne bu metinde mevcu'dolmıyam bu hususum 
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ademtıknevcudiyetini istilzam eden ibir takri-
rin mânası olamaz arkadaşlar. 

BAŞKAN — •Sayın arkadaşlar, Sayın Hilmi 
încesuılui tarafından verilmiş bulümam 'bir öner
ge dünkü Birleşimde kalbui edilmiş ve komisyon 
tarafından Hükümetten gelen tasarıdan çıka
rılmış bulunan maddenin görüşülmesi ve ilâve 
edilmesini Yüce Meclis kabul etmiş idi ki; biz 
iki birleşimdir aynı sekizinci maddeyi esas al
mak üzere üzerinde müzakerede bulunduk. Ve 

'bu müzakerelerin sonucunda sekizinci madde
nin oylamasına " sura gelmişti. Bu iarada sayın 
arkadaşlarımız tarafından sekizinci madde ile 
ilgili olarak değişiklik • önergeleri verilebilece
ği gi!bi maddenin tasarıdan çıkarılması, tayyı 
teklifi de verilebilir. Her iki 'halde de Yüce 
Heyetiniz son kararınızı' vereceksiniz. Esasen 
îgtüzüğün de 'bu tutumla iıÜgili 01 nci dip no
tumda; ((Birinci görüşme sırasında İbir madde
nin kanundan çıkarılması teklifi istenmiş ve 
madde kabul edilmişken ikinci görüşme sıra
sında o .maddenin çıkarılması yine teklif oluna
bilir.) der. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — İkinci gö
rüşme sırasında değiliz zannedersem Reis Bey. 

BAŞKAN — Dikkat ederseniz bu kanunun 
öncelik ve ivedilikle teklifi Meclisçe kabul edildi
ği için bir defa görüşülecek işler meiyanında ad-
dediknigtir. 

Bu sebeple tay teklifim okutuyorum. Yüce 
Heyetiniz kararını verecektir 

Diğer bir önerge ile açık oylama talebedil-
nıiştir, önergeleri okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tay teklifi ile ilgili olarak mı 
söz istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Yüksek Meclim-
nizee yapılan müzakereler sonunda ve usulî mü
nakaşalarından ve bilhassa Sayın Millî Eğitim 
Bakanının bu maddenin lüzumuna işaret etme
sinden sonra, Komisyon olarak çıkardığımız bu 
maddenin yeniden Hükümetle beraber müştere
ken gözden geçirilmesi hususunu faydalı bul
maktayız. Bu münasebetle müsaade buy urul ursa 
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bu maddeyi de bundan önceki madde gibi geri 
alıp, yeniden müzakere yapıp huzurunuza getir
meyi uygun bulmaktayız. Geri verilmesini Sa
yın Başkandan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 8 nci madde Komisyonun tale
bi üzerine tekliflerle birlikte Komisyona veril
miştir. 9 ncu madde üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. Maddeyi okutuyorum. 

MADDE 9. — özel bir öğretim kurumu aça
cak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
greçek kişilerle özel hukuk kişilerinin temsilcile
rinde şu şartlar aranır : 

1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sa-
hibolmak; 

2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden 
mutlak surette, şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan veya kasti cürümden dolayı 6 ay veya da
ha fazla hapis cezası ile mahkûım edilmemiş ol
mak ; 

3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak, 
BAŞKAN — Madde numaralarını ileride 

Komisyondan gelecek olan sekinzici madde ile il
gili olarak söylüyorum. Dokuzuncu madde üze
rinde Sayın Çulha, buyurun. 

Şimdi okunmuş bulunan Hükümet tasarısın
daki dokuzuncu madde üzerinde. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlarım, tasarıdaki yüksek dereceli özel okul
ların kuruluş ve çalışmasına ait mevzuatın yeter
siz ve Anayasanın 120 nci maddesine aykırı 
bulunduğunu tümü üzerindeki konuşmalarımda 
arz etmiştim. 

Şimdi 9 ncu maddede yüksek dereceli özel 
okullara aidolan bir kısım var. Bendeniz bu kıs
mın da aleyhinde bulunduğum için bu kısmın 
maddeden çıkartılmasını arz edeceğim. Buna ait 
de bir önerge veriyorum, hürmetlerimle. 

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

kadaşlarım, Hükümet tasarısının 9 ncu maddesi 
olarak ve Geçici Komisyonun evvelce 8 nci mad
de olarak kabul edip de bundan sonra numarası 
yeniden tâyin edilecek olan metninde iki nok
taya temas etmek istiyorum. 

Bu metin bir kıstas koyuyor. Medeni haklar
da tasarruf ehliyetini ve ahlâkî durumu bir kıs
tas olarak koyuyor. Bir de cezai durumda «şu 
kadar cezayı çekmemiş olan insanlar ancak ye
niden bir öğretim kurumu açabilir veya devrala
bilir» diyor. Bu devralma meselesi bundan ev-
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vel kabul edilmiş olan 1 nci sayfadaki bir mad
dede, «Yabancıların açtıkları kurumların yerli 
Türk uyruğu vatandaşlara devretme» imkânını 
gösteren hükme dayanan, ona atfedilmesi gere
ken bir hükümdür. 

Pek muhterem arkadaşlarım; burada eksik 
olan bir mesele daha var. Aşağı - yukarı özel 
kurumlar, ilk birleşimde de bunun tümü üzerin
de arz ettiğim gibi ticari mahiyette- kurumlar 
oldukları için bunları devralmaya cesamet edecek 
olan insanların muayyen bir malî serlmayeye sa
lı ibold'uğıınu fiilen ispat etmesi lâzlmgelir ve 
şüphesiz ki; bu sermayenin de ticari mahiyette 
bir sermaye olması bakımından Ticaret Odala
rında kayıtları olması icabeden insanlarca ibraz 
edilmesi gerekir. Aksi takdirde menbaı, menşei 
meçhul, paralar cebinde bulunan ve fakat ken
disinden malî referans istcnilmediği için, bu 
madde metninde malî mesnedin nedir diye Hü
kümet kanunen kendisinden hesap sormadan 
devralma yetkisi verdiğine göre yabancı kaynak
lardan gelecek paralar öğretim sahamızda 
meşum roller oynıyabilir. Parası olduğuna inan
madığımı bir adama koskoca bir öğretim kuru
munu devralma yetkisini kanunla nasıl Verebili
riz? Bana o paranın nereden geldiğini, menşei-
nin ne olduğunu, gelirinden mütevellit vergisini 
Verip vermediğini, hulâsa ben, memleketin umu
mi emniyeti bakımından bir, malî mevzuat ba
kımından iki, öğretim müessesesi dalhi olsa, bu
nu kuranlardan aramak mecburiyetindeyim. 
özel bir kurum, nihayet ticari mahiyette olan bir 
kurum, özel öğretim kurumları elbette malî şart
lara da dayatılmak gerekir. O teminat aranma
lıdır. O teminat yalnız, kaç parası var, şu ka
dar paran olursa ben sana devretme salâhiyeti
ni veririm demekle de bitmez, menşeini aramak, 
meçhul kaynaklardan gelmediğine emin olmak 
lâzımgelir, Hükümetin ve milletin selâmeti na
mıma... Binaenaleyh, metinde bu eksiğin telâfisi 
lâzımdır, bu bir. 

İkincisi; medeni tasarruf meselesi âdeta ha
şivdir burada. Çünkü, esasen Türk Kanunu Me
denisi gereğince; medeni tasarruf ehliyeti olmı-
yan insanların mektep açabilmesine zâten im
kân yoktur, başka tasarruflarına da imkân yok
tur. Ya vesayet altındadır, hacrcdilmiştlr, ha
yatı hususiyesi veyahut tasarruf ehliyetine malik 
olmıyan bir hastadır, tam mânasiyle. O itibarla 
tasarruf ehliyeti her vatandaşta olduğuna gö-
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re yani olması gerektiğine göre bunu burada 
zikretmek malûmu ilân kabilinden bir şey olur. 
Bendeniz «hani bulunsun, zararı yok, fazla da ol
sa bir teminattır» denilmesine karşılık olmaması 
kanunlarımıza olan bir hürmetin de ifadesidir, 
diye cevap verebilirim. 

Pek muhterem arkadaşlarım; ceza meselesine 
gelince: bizde umumiyetle beş sene veya daha 
fazla hapsi müstelzim suçlarla, ağır suçlar yani 
ağır cezalı suçlar umumiyetle her türlü medeni 
tasarrufu meneden bir kıstası olarak kabul edil
miş olduğuna göre o kıstası bozacak daha hafif 
bir kıstasla burada hareket etmenin de eğitim 
sahamıza diğer kanunlarımızla kabul edilmiyen 
insanların idareci olarak, kurucu olarak girme
sini sağlıyaea'ktır. Böyle bir yumuşatma, mevcut 
miidevvcnatı başka bir kanun da yumuşatır şe
kilde hüküm getirmek de doğru değildir. Yani, 
tabiî hukukçu arkad'aslanımızın malûmudur; beş 
sene veya daha fazla hapsi veyahut ağır hapsi 
mucip her türlü suçlardan dolayı medeni tasar
ruf ehliyeti olamaz. Ondan dolayıdır ki; burada
ki kıstası bendeniz hafif buldum. Bunu ona 
tevfik edersek, mevcut müdevvenat ile paralel 
hır hüküm haline ifrağ edersek, ıslah, edersek, 
irca edersek bu daha doğru olur kanaatindeyimı. 
Bu iki. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu arada ahlâkî 
kıstas da üçüncü kıstas olarak konan «kötü şöh
reti bulunmamak» meselesine gelince : Bu son 
'derece lastikli ve her tarafa çekilmesi biz avu
katların işine gelebilecek olan bir maddedir. 
Yani şöhretten murat nedir? Hani mütecavizin 
tarifi nasıl Cemiyeti AkVamda uzun boylu 'mü
nakaşa mevzuu olduysa vaktiyle, «ikötü şöhret» 
vasfının neyi ifade ettiğinin de biz avukatlar ta
rafından lâstik gibi her tarafa çekilmesi müm
kündür. Bundan dolayı «kötü şöhreti» daha 
'maddi, daha elle tutulur bir kıstas haline sok
makta fayda vardır. Sizin «kötü şöhret» addetti
ğinizi başka bir telâkki kötü şöhret kabut etmi-
yebilir. «Bu, hayatımı kazanmak için ittihaz et
tiğim bir meslektir» der, çıkar. Ekmek kazanmı-
yacağıım mı? diyebilir. Her hangi bir iş yapar. 
Siz onu gayri ahlâkî bir iş addedersiniz; öyle tel
kinler, telâkkiler altında kalmışsmızdır. Öteki 
«hayır ama ben ekmeğimi kazanıyorum bundan 
der, gider. O itibarla «kötü şöhret» bir içtimai ve 
Türk geleneğinde kanunların - kanunlar Türk 
kanunu olduğuna göre - bizim anlayışımıza, bi-
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zim ruhumuza tamaımen intibak etmeleri gere
kir.- ölçüler tamamen millî gelenek zaviyesinden 
ele alınmalıdır. O itibarla «'kötü şöhret» in ta
rifinin daha olumlu, daha sarih, kayıtlı, net bir 
şekle sokulmasını da bilhassa istirham edeceğim. 
Bu hususlarda arz ettiklerim tamamen temenni
lerden ibarettir. Üst tarafı beni dinlemiş bulu
nan pek Muhterem Bakan ve Komisyonun yük
sek takdirlerine mevdudur. 

Muhterem arkadaşlarım da bu maruzatımla 
zannederim ki, bu maddede benim gördüğüm 
noktalarda kendileri de belki bendenize iştirak 
edebilirler. Üst tarafı yüksek takdirinize bağlı
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, zatıâliniz bir ev
velki beyanınızla bu madde ile ilgili değil de 
bundan sonraki madde ile ilgili beyanda bulun
duğunuz ve değişiklik önergeniz bu maddeye ait 
değil de bundan sonraki maddeye ait beyanda 
bulundunuz. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Evet, Geçici 
Komisyonun bundan sonraki maddesine aittir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergenizi bu madde 
ile ilgili olarak değil, bundan sonraki madde ile 
ilgili olarak işleme koyacağım. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 

istiyen var mı? Yok. Madde ile ilgili verilmiş bu
lunan bir değişiklik energesi de yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 9 ncu madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — özel öğretim kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina 
veya binalarının tapu veya sözleşme ile kurucu
nun tasarrufunda bulunduğunu, kullanılış mak
satlarına her bakımdan uygun ve yeterli oldu
ğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alınmak 
suretiyle, kurumun ihtiyacını karşılıyabileceği-
ııin ilgili merciler tarafından kesin şekilde tesbit 
edilmiş bulunması gerektir. 

Yüksek dereceli okullar için birinci fıkraya 
dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Millî Eği
tim Bakanlığınca kendi teşkilâtına dâhil ku
rumlarla, lüzumu halinde üniversitelerden alına
cak öğretim üyelerinden •müteşekkil bir uzmanlar 
heyeti tarafından kullanılır. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hiz
metler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek 
ücretler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 
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Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca is

tenen nitelikte öğretim üyelerini usulüne göre 
tesbit ve Millî Eğitim Bakanının emrine hazır 
bulundurmakla ödevlidirler. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas 
teşkil eden hususlardan her hangi birinde de
ğişiklik yapılması, açma iznini vermiş olan Mil
lî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

BAŞKAN — Onuncu madde ile ilgili ola
rak beyanda bulunacaklar? Sayın Ülker, buyu
runuz. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkdaaşlar; bu maddenin ikinci fıkrasında «yük
sek dereceli okullar için birinci fıkraya dair 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi Millî Eğitim Ba
kanlığınca kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla 
lüzumu halinde üniversitelerden alınacak öğre
tim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti 
tarafından kullanılır...» 

Şimdi bu fıkrayı okuduğumuz zaman yük
sek dereceli okullar için izin belgesinin verilme
sinde üniversitelerin fikri alınacağı mânası çı
kıyor; ve sevinç duyuyoruz. Ama, «lüzumu ha
linde» deniyor ve bu «lüzum» ne gerekçede ve 
ne de komisyon raporunda ne zaman lüzum ola
cağı ne zaman lüzum olmıyacağmın anlaşılması 
mümkün değildir, tamamen ihtiyari bir hüküm 
oluyor. Bu sebeple yüksek dereceli okullarla, 
muhtar üniversitelerimizin izin belgeleri husu
sunda fikrinin alınmasında bir zaruret vardır. 
Millî Eğitim Bakanlığı nasıl bir teşkilât ise,. 
muhtar üniversiteler de, Üniversite Kanunu 
çerçevesi içerisindeki muhtar üniversitelerde 
aynı derecede Türkiye'nin menfaatlerini -koru
yacak, düşüncelerini selâbetle söyliyecek mü
esseselerdir. Bu sebeple eğer komisyon çok 
esaslı bir sebep göstermezsse bu «lüzum halin
de» kelimesi için çok esaslı bir sebep göster
mezse ; - gerekçede göremediğim için ısrar edi
yorum - bu «lüzumu halinde» ibaresini kaldı
rarak «üniversitelerden alınacak öğretim üyele
rinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti tarafın
dan kullanılır» şekline konulmasını arz ve tek
lif ediyorum efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen. Buyurun 
Sayın Akay. 

AHMET NÎHAT AKAY (Çanakkale) — 
Efendim, bilhsasa son senelerde yüksek okullar 
Türkiye'de gittikçe bir gelişme seyri takibet-
mektedir. Her ne kadar Anayasamız üniver-
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sitelerin sadece Devlet tarafından açılacağına J 
dair âmir bir hüküm getirmiş ise de adı yüksek 
okul, fakülte seviyesinde bir nevi üniversite 
dejenerasyonuna doğru bir gidiş başlamıştır 
Türkiye'de. Bu itibarla bendeniz bugün bir 
yüksek dişçilik oku ıı, bir yüksek kimya okulu, 
bir yüksek eczacılık okulu velhasıl üniversite 
anlayışımıza dâhil fakülte tahsili veren, bun
lara denk tahsil veren yüksek okullar memleke
timizde almış, yürümüştür. 

Diğer bir husus; hafızamda yanlış kalma
mış ise, senelerden beri üniversite kapılarında 
toplanan binlerce talebeyi kabul edemez hale 
gelmiş olan üniversiteye Millî Eğitim Bakanlığı 
bir teklifte bulunmuştu. Çift öğretim veya ge
ce üniversitesi... Üniversitelerimiz haklı olarak 
bu teklife şöyle bir cevapta bulundular: Bir 
üniversite öğretim üyesi sadece takrirde bulu
nan kimse demek değildir. Onun beş veya altı 
saatlik haftadaki ders saatlerinin dışında birta
kım ilmî araştırmaları vardır ve gerçek üniver
site hocası asıl mesaisini bu noktaya teksif eden 
insan demektir. Binaenaleyh, çift öğretime 
bu esbabı mucibe ile, gece üniversitesine bu es
babı mucibe ile gitmek mümkün değildir. Üni
versite hocasının yeniden ikinci tetrisat için ayı
racağı bir zamanı yoktur. Halbuki bugün gö
rüyoruz ki, bu esbabı mucibe ile vaktiyle vekâ
letin karşısına çıkmış olan üniversitelerimizin 
birçok muhterem üyeleri hususi mekteplerde 
sadece istanbul içerisinde değil; Eskişehir'de, 
İzmir'de ders verme yolunu tercih etmiş bulun
maktadırlar. Bendenizin arzusu şudur: Bu gi
diş üniversitelerimiz için bana göre bir tehlike 
doğuracak' gibi görünmektedir. Fakülte . ismi
ni bir tarafa bırakıp, «yüksek okul» ismi al
tında, üniversite dışında, biraz da kontroldan 
uzak, yeni ve alabildiğine giden bir öğretim yo
lu inkişâf etmektedir. İstirhamım, vekâletin bu 
noktada da çok titiz davranması ve buna bir çe
kidüzen vermesidir. 

BAŞKAN —- 10 ucu madde üzerinde başka 
söz istiyen var mı? Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, pek çok değer
li arkadaşlarım; 10 ncu madde münasebetiyle 
arkadaşlarımızın tenkidlerini ve uyarmalarını 
dikkatle dinledim. Kendilerine yürekten te
şekkür ederim. 
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Evvelâ Reşit Ülker arkadaşım, bu neviden 

kuruluşların daha ciddî, daha seviyeli bir mura
kabe düzeni içinde olmasını öngörerek, düşüne
rek «lüzumu halinde değil» bu neviden kuruluş
ların başından itibaren üniversitelerimizin yet
kili hocaları tarafından kuruluşları anından iti
baren murakabe edilebilmesini sağlamak için 
bu maddede konulmuş olan «lüzumunu» fazla 
buluyor doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı yük
sek okullarla, üniversite hocalarından istifade 
edilmek suretiyle bunların başlangıcından iti
baren murakabesini arzu ediyor. Bu görüş ha
kikaten yerinde bir görüştür. Yalnız madde 
bu haliyle de çıksa muhterem arkadaşımızın en
dişesine pek mahal olmıyacağı kanaatindeyim. 
Fakat ısrar etmiyorum. İşleyiş tarzı şöyledir. 
Yüksek okul açılacağı zaman, Bakanlığa bağ
lı bulunan yüksek okullar, benzeri yüksek okul-

Jarm öğretmenlerinden, profesörlerinden hocala
rından istifade etmek suretiyle bu kuruluşla
rı tanzim ediyoruz. Bu kuruluşların niteliği
ne uygun kendi okullarımıza yakın bir seviyede 
olup olmadıklarını tetkik ediyoruz. Şayet bizim 
kurumlarımız içinde yeni açılışlar niteliğinde 
bir kurumumuz o zaman üniversitelerden alı
yoruz. Arkadaşımız bunu al el ıtlak üniversi
teden alarak veyahutta her ikisini iştirak etti
rerek temin etmeyi sağlamak istemektedirler. 
Bu, şayanı arzudur, buna hiçbir itirazım yok. 

Nihat Bey arkadısımız son derece önemli vo 
üzerinde hassasiyetle durmamızı gerektiren bâ
zı noktalara iliştiler. 

Şimdi arkadaşlar, fiilî bir durum var. Üni
versitelerimizin kapasiteleri malûm. Yüksek 
tahsil yapmak istiyen bütün gençlerimizi içine 
alabilecek bir kapasiteye sahip değiller. Üni
versite kuruluşu, üniversiter kuruluşlar, fakülte 
kuruluşları kadar kolay olmuyor. Bunun için 
yalnız yatırım değil, aynı zamanda en önemli 
bir unsur olan hoca yokluğu konusu bu kuru
luşları önlemektedir. Nitekim, bugün Yüksek 
Meclisin Karına Komisyonunda 9 aded üniver
site kuruluş kanunu beklemektedir. Bunlar ya
tırımlar kadar öğretmen noksanlığından, pro
fesör noksanlığından ileri gelen boşluklar yü
zünden beklemektedirler. Dikkat buyurursanız 
bugüne kadar açılmış bulunan yüksek özel okul
lar daha ziyade üniversite muhitlerinde açıl
maktadır. Bunlar İstanbul'dadır, Ankara'da
dır ve son zamanlarda da izmir'de meydana gel-
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mektedir. Biz Bakanlık olarak bu neviden ku
ruluşları faydalı görmekteyiz. Resmî sektörün 
karşılıyamadığı bir kapasiteyi özel teşebbüsün 
de yardımı ile karşılama imkânından istifade et
mek istiyoruz. Yalnız bunu başıboş bırakmak, 
düşüncemizin tamamen dışındadır, elimizden 
geldiği kadar bu kuruluşların en seviyeli bir 
şekilde kuruluşlarını sağlamak ve buradaki öğ
retim seviyesinin yüksek seviyede olmasını 
gözetmek başlıca kaygumuz oluyor. Bu kuru
luşların hemen hepsinde üniversite hocalarımız 
vazife almaktadırlar. 

Şimdi Nihat Bey arkadaşımızın söylediği şe
kilde, üniversitelerimizin çift öğretim yapması, 
gece öğretimi yapması ayrı bir konudur. Bu
nun üzerinde zaten biz bakanlık olarak da has
sasiyetle durmaktayız, teşebbüs üzerine te
şebbüste bulunmaktayız. Fakat, bunun kısa 
bir zaman içinde imkân safhasına gireceğini de 
ummuyorum. Nihayet üniversitelerimiz muh
tar müesseselerdir. Kendileri bizim telkinleri
mize itibar ettikleri takdirde sahibol d tıkları yet
kileri kullanarak bu kuruluşlara giderler. Ama 
bizim acelemiz var, onları bekliyemiyoruz, bir 
an evvel yüksek seviyeli okulların açılmasına 
ihtiyaç vardır. Her geçen yıl lise ve muadili 
seviyedeki okullarımızdan mezun olan gençleri
miz bizden yüksek oknl istemektedirler. Her 
ne kadar Anayasamız üniversiter kuruluşları ta
mamen Devletin eline terk etmiş bulunuyor. 
Ama bir vakıa vardır; o da, bugün bizim kendi
leri seviyesine yetişmeye gayret ettiğimiz dev
letlerde üniversiter kuruluşların yüzde 95 i özel 
kuruluşlardır. Onlarda bugün bizim geçtiği
miz bu merhalelerden geçerek büyük tesislere 
bu yoldan kavuşmuşlardır. O da başlangıçta 
bu neviden yüksek okullar kuruluşu ile gitmiş
tir. Binaenaleyh, ister istemez Devletin imkân
ları dışında kalan bu sahada özel teşebbüsten 
de istifade etmek son derece faydalı olacaktır ve 
olmaktadır. Yarın Türkiye'de de Amerika'da, 
İngiltere'de, Japonya'da ve diğer ilerlemiş te
rakki etmiş memleketlerde olduğu gibi, özel te
şebbüsler bu sahada gerçekten faydalı kuruluş
lar haline gelinceye kadar bu yükü Devletin 
taşıması ve belli bir merhaleden sonra da, .tıp
kı oralarda olduğu gibi, bu neviden kurumla
rın da yine özel kurumlar olması safhasını bek-
liyeceğiz. Bundan dolayı nerede en iyi şartlar* 
mevcutsa orada özel okul açılmasını teşvik et-
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mekten başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Şim
di bizim özel okullar ve bilhassa yüksek özel 
okullar için koyduğumuz son derece ağır kayıt
lar vardır. Bunların bir defa yeteri bir serma
yeye sahibolmalarmı öngörüyoruz. Bugün bu 
teşebbüslerin bize vâki müracaatlarında asgari 
iki milyon lira sermayeye sahibolmalarmı ken
dilerinden istiyoruz, bunu sağlıyorlar. Bu kuru
luşların anonim ortaklığı kuruluşu olmasını is
tiyoruz, bunu sağlıyorlar. Kendilerinden bu 
kuruluşlarda öğretim görevi yapacak olanların 
üniversite hocaları olmasını istiyoruz. Bunu 
sağlıyorlar. Bunun dışında bina durumu, oku
lun bünyesine uygun lâboratuvar ve malzeme
sini arıyoruz, bunları temin ediyorlar. Şu iki 
senelik devre esnasında açılmış bulunan bilhas
sa teknik plândaki yüksek özel okullar; sizi te
min ederim ki muhterem arkadaşılarım ve bil
hassa milletvekili ve senatör arkadaşlarımdan 
da her zaman rica edeceğim, fırsat buldukça bu 
kurumları görsünler. Göreceklerdir ki başlan
gıç safhasında olmasına rağmen bu kurumlar 
endişe verici değil, bilâkis ümit verici ve sevin
dirici bir nitelik taşımaktadırlar. 

Şimdi bizim için esas olan husus; bu kuru
luşların başlangıçta ciddî bir kuruluş olmaları
nı sağlamak ve bunlarda bilhassa öğretim görev-
lisıi bulunan insanların üniversite seviyesinde öğ
retim görevlisi olmalarını sağlamaktır. Bu iki nok
tayı temin ettiğimiz zaman bu neviden kuruluş
lar, zarar etmeleri şöyle dursun, bilâkis büyük 
ölçüde fayda getirecektir. Ve müstakbelde 
özel Türk üniversiteciliğinin çekirdeği olacak
tır. Bu bakımdan burada esas olan şey, kuru-
lıışda ciddî davranmak ve bilhassa öğretim se
viyesini en geniş ölçüde, en iyi şekilde gözet
mektir. Biz de bunu yapıyoruz. 

Reşit Bey arkadaşımızın takriri kabul buy-
rulduğu, iltifat gördüğü takdirde biz bundan 
memnuniyet duyarız, bunun dışında ayrı bir 
görüşümüz yoktur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (îç.el) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Bakanı ciddiyetle dinledim, 
benim konuşmak istediğim mevzua temas etmedi
ler. Umarım ki, hazırlanacak yönetmelikte bu 
mevzua ciddiyetle temas edilecektir. Madem ki, 
bugün kültür alanında vazife alacak okulları 
tamamen devlet olarak karşılamak durumundan 
uzağız; özel teşebbüsün, ister özel okulları, ister 
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yüksek okulları açma hususundaki gösterdikleri 
çabalara da teşvik edici ve bunları bu sahada ha
kikaten başarıya ulaşmaları için iyi karşılıyo
ruz. Sayın Nihat Akay arkadaşımızın temas et
tiği bir nokta var; ben şu açıdan düşünüyorum. 
Her nimet bir külfetle elde edildiğine göre, özel 
okulları hakikaten bu memlekette her tarafta 
teşvik edeceğiz ve bunu yapacak birtakım teşeb
büsler de meydana çıkmaktadır. Demek kî, bu
radan bunlar bir nimet temin edeceklerdir. Ka
zansınlar, memlekete hizmet etitkleri için helâl 
olsun, teşvik edeceğiz. Yalnız üniversiteye doğru 
kayan yüksek okulların eğitim üyelerini istediği
miz şekilde maddî bakımdan tatmin edemezsek 
bugünkü üniversitelerimizin durumu nasıl acıklı 
bir manzara almışsa, yarın bu facia büsbütün 
kendisini gösterecektir. Üniversitelerimizde eği
tim , üyelerinin durumuna bakacak olursak, bu
günkü barem ölçülerinde aldıkları para onların 
kendi branşlarında, ders saatlerinin haricinde lâ-
boratuvar çalışmaları, ilmî çalışmalar ve dünya
da fezaya doğru, giden büyük teknik araştırma
lar, ilmî araştırmalar alanında kendilerini hazır
lamak için ne kitap bulabilirler ve ne de bu sa
hada zaman bulabilirler. Facia burada toplanı
yor, arkadaşlar. Hangi profesörü elimize alırsak 
alalım ister Teknik Üniversiteyü alalım, oradaki 
bir hocanın dışarda bir işi olmasın, Hukuk Fa
kültesini ele alalım. Oradaki profesörlerin bir 
kısım istişareler ve dâvalar münasebetiyle kendi 
kendini bu sahaya vermiş olmadığını kabul etme
memiz mümkün mü? Ama, bütün bu hocaların 
vaziyetlerine bakarsak nasıl kendilerini yetiştir
mek için gece gündüz çalışıyorlarsa, hocalarının 
da aynı şekilde çalışmaları iktiza ederken mede
niyetin vermiş olduğu birtakım ihtiyaçlar bu ho
caları elbette ki, çok çalıştırmaya ve görevler ile 
hariçten birta'kım kazançlar sağlamak suretiyle 
ekendi medeni ihtiyaçlarını tatmin etmek duru
munda bulunmaları da gayet tabiîdir. Biz büyük 
bir fedakârlık yapabiliyor muyuz? Bugünkü öğ
retmenlerimize ve profesörlerimize tahsis ettiği
miz baremin dışında iki misli kadar bir ücret 
verebiliyor muyuz? Bunları maddi bakımdan ta
mamen meslekine ve kürsülerine bağlıyabiliyor 
muyuz? îşte arkadaşlarım, malî durumumuz ve 
takatimiz iktisadi bünyemizdeki bu hakikî rahat
sızlık bizi bir çırpınmanın içerisine atmış bulun
maktadır. Bu acı gerçekleri böyle gördükten son
ra özel okulların yüksek tedrisat kısmında çalı-
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şaeak olan öğretmenlerin maddeten tatminleri 
bakımından bugün onlara hakikaten bir tavan çiz
mek mecburiyetindeyiz, Hükümet olarak. 

Onlara beş bin lira aylık vereceğiz. Ve onlar 
hususi her hangi bir iş kabul etmiyecek. Derece
lerini misal olarak söylüyorum. Kendilerini yal
nız ilme ve üzerlerine aldıkları vazifeye ve ço
cuklarımızı yetiştirme yönüne hasredebiliyorlar 
mı? Bu bakımdan hiç olmazsa biz kendi üniversi
telerimizde yapamadığımız bir şeyi özel yüksek 
okulların açılmasında eğitim üyelerine böyle mad
di birtakım .imkânları sağladıktan sonra, kendile
rini hakikaten ilme vermiş insanlar olarak yetiş
tirmiş, memleketimizin yarınını hazırlıyacak kıy
metli gençlerimizi istediğimiz niteliğe ulaştırmış 
bulunuruz. Bütün üzerinde durduğum mesele. 
bugünkü hocalarımızın, profesörlerimizin maddi 
durumlarını bugünkü aldıkları para ile değil, 
bunun bir kaç mislini vermek ve onların medeni 
imkânlarını tatmin edecek bir şekilde sağlama 
yolunda bakanlığın titizlikle bu mesele üzerinde 
durması yönünden bu konuşmayı yaptım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen yok. Madde üzerinde verilmiş değişiklik öner
geleri vardır. Bunları .aykırılık derecesine göre 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıda yüksek dereceli özel okulların kuru

luş ve çalışmalarına ait mevzuatı yetersiz ve Ana
yasanın 120 nci maddesine aykırı bulduğumdan 
konuşulmakta olan 10 neu maddedeki yüksek de
receli okullara ait kısımların maddeden çıkartıl
masını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Özel okullar Kanununun 10 ncu maddesinin 

ikinci fıkrasındaki, «lüzumu halinde» ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oyla
rınıza sunuyorum, 

(Bolu Milletvekili Turgut Çulhanın önergesi 
tekrar o'kundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 

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

ÜLKÜ (Tunceli) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı efendim. 
Sayın Ülker tarafından verilmiş bulunan deği
şiklik önergesini tekrar oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

10 ncu maddeyi tekrar okutuyorum. 
(10 ncu madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonuna üye seçimi için yapılan seçimin neti
cesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Karma Komisyonu için yapılan seçi
me (230) zat katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri yazılı olan üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. Arz olunur. 

Üye Üye 
Samsun Ankara 

Fevzi Geveci llyas Seçkin 
Üye 
Urfa 

Atalay Akan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu üye aday 

listesidir 

Adalet Partisi (13) 

Ahmet Topaloğlu (Adana) 
Mehmet Turgut (Afyon Karahisar) 
Sabit Osman Avcı (Artvin) 
Ahmet Türkel (Bursa) 
Ziya Uğur (Bursa) 
Abdurrahman Güler (Çorum) 
Hüsamettin Tiyanşan (İstanbul) 

226 
225 
229 
229 
228 
226 
229 
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Ali Naili Erdem (İzmir) 226 
Nihat Kürşat (İzmir) 223 
Abdülhalim Araş (Kayseri) 225 
Ahmet Gürkan (Konya) 224 
Arif Hikmet Güner (Rize) 229 
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 227 

O. H. P. (14) 

Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 230 
Ahmet Aydın Bolak (Balıkesir) 228 
Nadir Yavuzkan (Burdur) 230 
Şefik «İnan (Çanakkale) 222 
Fahir Giritlioğlu (Edirne) 230 
Hürrem Müftügil (Elâzığ) 229 
Nureddin özdcmir (Gümüşane) 229 
Sabri Vardarlı (İstanbul) 227 
Reşit Ülker (İstanbul) 228 
Hasan Erdoğan (Kars) 227 
Afcdurrahman Altuğ (Kırklareli) 230 
Rüştü özal (Konya) 228 
Turhan Kut (Tekirdağ) 228 
Ahmet Şener (Trabzon) 225 

0. K. M. P. (2) 

İrfan Baran (Konya) 226 
Ramazan Demirsoy (Nevşehir) 227 

M. P. (1) 

Memduh Erdemir (Kırşehir) 219 

Y. T. P. (3) 

Mithat San (Gaziantep) 229 
Ali Dizman (Tdkat) 230 
Zeyyat Kocamemi (Tokat) 230 

Bağımsız milletvekilleri (2) 

Muhlis Ete (Ankara) 225 
Y. Ziya Yücebilgin (Zonguldak) 225 

BAŞKAN — Bu şekliyle üyeler gerekli ço
ğunluğu sağlamış ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonuna seçilmişlerdir. Başarı
lar dileriz. 

Şimdi bir diğer oylama neticesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için yapılan seçime (238) zat katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı olan üyeler hiza-
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İarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Samsun Ankara 
Fevzi Geveci îlyas Seçkin 

Üye 
Urfa 

Atalay Akan 

Rıza Polat 238 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (238) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı olan üyeler hizala
rımda gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Samsun 
Fevzi Geveci 

Üye 
Urfa 

Atalay Akan 

Üye 
Ankara 

îlyas Seçkin 

Kâzım Arar 
Süleyman Ünlü 
Hıürrem Kubat 
Ahmet Kangal 
Kâmuran Ural 
Ata Topaloğlu 
F. Kerim Gökay 

232 
236 
235 
236 
236 
74 
43 

BAŞKAN — Ahmet Kangal ve Kâmuran 
Ural arkadaşlarımız gerekli çoğunluğu sağlamış 
ve Sayıştay Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir. 
Sayın Ata Topaloğlu ve Sayın Fahrettin Kerim 
Gökay gerekli çoğunluğu sağlıyamadıkları için 
gelecek birleşimde bir üyelik için seçim tekrarla
nacaktır. 

BAŞKAN — Bir diğer mazbatayı da okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa • 
Bayındırlık Komisyonunda açık bulunan üye

lik için yapılan seçime (238) zat katılmış ve ne-
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ticcde aşağıda isimleri yazılı olan üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Samsun Ankara 
Fevzi Geveci îlyas Seçkin 

Üye 
Urfa 

Atalay Akan 
F. Nuri Yıldırım : 238 

BAŞKAN —• Nuri Yıldırım arkadaşımız ge
rekli çoğunluğu sağlamış ve üyeliğe seçilmiştir. 
Başarılar. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına (246) sayın üye katıl
mış (3) çekinser, (4) ret, oya karşılık (238) ka
bul oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkında ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına (248) 
sayın üye katılmış (3) çekinser, (245) kabul oy 
çıkmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ingiliz 

Kemal namıyla mâruf Nizamettin'e vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarlısının Senatodan gelmiş bulunan metnin ya
pılan açık oylamasına (230) zat katılmış, (5) 
çekinser, (5) ret oyuna mukabil (228) kabul oyu 
çıkmıştır. (Alkışlar) 

Senato tarafından mezkûr kanun tasarısı salt' 
çoğunlukla reddedilmişti. Meclisimizce de (228) 
oy almak sureti ile salt çoğunlukla kabul edil
miş olduğundan tasarı kanunlaşmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, Yüce Meclisimizin daha 
evvel almış olduğu bir karar gereğince her hafta 
Cuma günleri saat onyediden itibaren sözlü so
rulara geçilmesi gerekmektedir. Bu .suretle sözlü 
sorulara geçiyoruz. («Bakanlar yok» sesleri) 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAR/ 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, sözlü 
soruların görüşüleceği gün bakanların Mecliste 
bulunmaları' icabettiği hususunda demeci 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı buradalar. Eğer Sayın Millî Eğitim Ba

kanı da salonu terkederlerse o zaman Meclisi 
tatil ederiz. 

Sorulan okutuyorum :„_ 
RUHİ SOYER (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı? 
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RUHÎ SOYER (Niğde) — Sözlü sorular hak

kında. 
BAŞKAN — Buyuran. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarını, sözlü soruların Yüce Meclisin denetle
me görevlerinden, bir tanesi olduğu yüksek ma
lumlarınızdır. Muhtelif vesileler ve sözlü soru
lar haklı olarak birçok defalar tehire uğra
mıştır. Ama, bugün hiçbir icabolmadığı halde 
Sayın Bakanlarımızın, muhatabolan Bakanları
mızın burada bulunmadıkları görülmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, sözlü sorular vermişiz
dir ve burada aylarca ve aylarca beklemektedir. 
Vatandaşlar, benim derdim için bir sözlü soru 
verilmişti, gazeteler de yazdı, idi, acaba ne ol
du diye bekler. Meselâ; bendeniz Trakya Türk
leri hakkında bir sözlü soru vermişimdir. Mem
leketimizde mevcut evkaf mevzuları üzerinde bir 
sözlü soru vermişimdir, hâdiseler cereyan eder, 

BAŞKAN — Sözlü soruları okutuyorum. 
KUDRET MAVlTAN (Gaziantep) — Söz is

tiyorum, bakanların alâkasızlığı hakkında. Söz 
vermiyecek misiniz? 

BAŞKAN — Söz Riyasetin takdirine bağlı
dır. İki Saym Bakan mevcut. Soruları okuyo
ruz. 

KUDRET MAVlTAN (Gaziantep) — İki Sa
yın Bakan mevcut ama, burada 10 tane saym 
bakanlık hakkında iş var. 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de îlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

BAŞKAN — Sayın Eren? Buradalar. İmar 
ve İskân Bakanı bulunmadığı için gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için bir 
program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfetler 
dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel yar-
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realite olan ve aktüel bir mevzuu olan sözlü so
ru günlerce Meclis programında kain- ve cevap
landırılmasına imkân olmaz. Böyle bir denet
leme işleyişi olamaz sevgili arkadaşlarım. Ben 
bunun Bakanlarımızın birçok meşguliyetleri ara
sında dahi olsa yerine getirilmesi icabeden bir 
görev olduğuna kaaniim. Binaenaleyh, bugün 
de görüyorum ki, bakanlık koltuklarında sözlü 
sorulara muhatabolan birçok arkadaşım yok
tur. Olmaz sevgili arkadaşlarım kendilerinden 
Yüksek Huzurlarınızda istirham ediyorum. Ya 
bu denetleme mercii vardır, görevi vardır; ge
leceklerdir, milletvekillerinin sordukları soru
lara cevap vereceklerdir. Yahut da yoktur, o 
halde bunu ortadan kaldırmamız lâzımdır. Bu 
müesseseyi ortadan kaldırmamız lâzımdır. Bi
naenaleyh, bu alâkasızlığın hnzurumızada son 
olmasını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

dım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Başbakandan soru önergesi ve Devlet Bakanı 
NüıHt Yetkin'in sözlü cevabı (6/698) 

BAŞKAN — Saym Eren? Buradalar. Baş
bakan adına Saym Nüvit Yetkin cevap verecek
ler. Sözlü soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ve rica ederim. -

28 . 8 . 1963 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Soru : 
1. Beş Yılık Kalkınma Plânına göre, 1963 

yılı programında Niğde ilinin payı, eski D. P. 
devriminin o zamanın siyasi etkisine göre düzen
lenmiş olan bâzı projelerinin hemen tatbikata 
kabulünden ibaret kalmış denebilir. Bu se
beple, Niğde'ye şifa verecek nitelik ve genişlik
te. ihtiyaçları ile orantılı bir program henüz 
yapılmamıştır. Şu hale göre; Saym Hükümet 
Başkanı, geçen 1963 yılı gibi, gelecek yılların 
da heder olmaması için, lütfen ne gibi (keşif, 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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etüt ve proje hazırlatma) çalışmalarını hemen 
düzenlemeyi düşünmektedir? 

Keşifsiz ve projesiz hiçbir işin, sadece rica 
ve sözle plâna aldırılması mümkün olmadığına 
ve eldeki hazır projelerin ise, Niğde'nin ana 
ihtiyaçlarını hiç ilgilendirmediklerine göre, çok 
âcil bu gibi keşif, etüt ve proje tedbirlerine he
men başlatacaklar mıdır? Buna ait hangi ba
kanlara emirler verilmiştir veya verilecektir? 
(Tarım, Bayındırlık, Ticaret, Ulaştırma, Sana
yi, İmar ve îskân ve Sağlık Bak.) 

2. 1963 yılı baharının dolu ve sel afetiyle, 
bâzıları tamemen gelirsiz ve borçlu kalan Niğde 
(Bağ, bahçe, tarla, canlı hayvan) sahiplerini 
hemen koruyup kuvvetlendirerek hem bu kışın 
açlığına hem de gelecek ekim mevsimine gereken 
güç verilecek midir? Maalesef Niğde-de T. C. 
Ziraat Bankası, yalnız hububatla ilgilenmiş; 
meyva zararını ve bağ zayiatını (ki Aksaray, 
Ulukışla ve Hor ilçelerinde bâzı dağ köylerinin 
tekmil meyva ve bağları dolu ve selden mahsul
atız duruma düşmüşlerdir.) hâlâ hesap ve tet
kik ve buna göre gereken kredi, borç tecili ve 
aynı yardımlarla Tarım. Kredi Kooperatifinin 
ortak yardımlarını organize etmemiştir. Sayın 
Başbakan, bu hususun acilen ele alınıp düzeltice-
ğini bekliyen halkımızın bu ıstırabını hangi âcil 
tedbirlerle karşılamayı düşünmektedirler ve 
mahallî halkın hakikaten % 70 derecesinde mah
sul kayıbma uğramışlarına bile ve banka heyet
lerinin tetkik ve tesbit raporlarına rağmen, Niğ*-
de Ziraat Bankamızın (mahsûlünüz iyidir, 
tecil yoktur, borcunuzu ödeyiniz,) şeklindeki 
amansız tebligatının isabetsizliği tesbit ve bun
ların tecil haklarını da kabul buyuracaklar mı
dır? 

BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Baka
nı Sayın Nüvit Yetkin, buyurunuz. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVİT YETKÎN (C. S. Malatya Üyesi) — Niğ
de Milletvekili Sayın Asım Eren'in sözlü sorusu-
suna cevaplarımı arz ediyorum: 

J. —• Birinci soruya cevabım, Sayın Asım 
Eren, 1963 yılı programında Niğde'de yapılan 
yatırımların, daha çok eskiden başlanmış işlerin 
devamı veya projesi eskiden hazırlanmış işlerin 
yapımına başlanması mahiyetinde olduğu üzerin
de durmakta ve Niğde'nin ihtiyaçlarına cevap ve
recek yatırımlara girişebilmesi için etüt ve pro-
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je çalışmalarının ne safhada olduğu hususunda 
bilgi istemektedir. 

1963 yılı programında Niğde ilinde yapılma
sı öngörülen yatırımların toplamı 25 milyona 
ulaşmaktadır. Bu toplam yatırım içinde Uluır-
mak projesine ayrılan 4 milyon 650 bin, Niğde 
Çimento Fabrikasına ayrılan 9 milyon 800 bin, 
ilkokullar yapımına ayrılan 1 milyon 200 bin lira 
gibi büyük kalemlerin yanında, zirai sulama, dre
naj, toprak muhafaza meteoroloji istasyonu, Hü
kümet konağı, ceza evi, spor salonu, trafo mer
kezi, Kemerhisar, Koyunlu, Gelveri, Aksaray, 
Balcı Elektrik tesisat ve şebeke tevsii işleriyle, 
Ulukışla, Balcı, Kitreli içmesuyu işleri gibi çok 
çeşitli yatırımlar yer almaktadır. 

Bu yatırımların bir kısmının yeni başlanmış 
işler olduğu, bir kısmının da geçen yıllarda baş
lanmış işlerin tamamlanmasıyla ilgili oldukları 
bir vakıadır. Plânlı dönemde eldeki kıt kaynak
ların en iyi şekilde kullanılması ve değerlendiril
mesi ana ilkelerden biri olduğuna göre, yapılan 
yatırımın memleket ekonomisi için doğuracağı 
verimli sonuçların biran önce alınabilmesi ba
kımından, önceki yıllarda başlanmış işlerin bi
tirilmesine önem vermek gerekmektedir, özel
likle, plânlı dönemin ilk uygulama yılını içine 
alan 1963 programında, bu sebeplerle önceki yıl
larda başlanmış işlerin tamamlanmasına öncelik 
verilmiş ve bu durum 1963 yılı programının ba
riz hususiyeti olmuştur. 

Sayın soru sahibinin de belirttiği gibi plân
lı dönemde yıllık programlarda, ancak projeleri 
hazırlanmış olan yatırımlara yer verilmesi söz 
konusudur. Bu bakımdan icracı dairelerin prog
ramda yer verilmek üzere teklif edecekleri yatı
rımların projelerini hazırlamaları gerekmekte 
ve proje hazırlama çalışmaları eski yıllarda baş
lanmış işler tamamlanıp yeni yatırımlar daha 
büyük ölçüde ele alınmaya başladıkça yıldan 
yıla daha çok önem kazanmaktadır. 

öte yandan bütün gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi Memleketimizde de bu projeleri ha-
zırlıyacak gerekli nitelikte ve sayıda eleman 
bulmada güçlükle karşılaşılmakta; özellikle ka
mu sektöründe kendisini hissettiren teknik per
sonel sıkıntısı, bu çalışmaların; eldeki imkânlar 
en iyi değerlendirilerek yürütülmesini gerektir
mektedir. Bu durum göz önünde tutularak konu
nun önemi 1963 yılı programında belirtilmiş, bu-
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nunla yetinilmiyerek yapılan tamimlerle icracı 
daireler proje yapmaya teşvik edilmiştir. 

Bunun sonucu olarak proje hazırlama çalış
malarının geçmiş yıllara göre önemli ölçüde hız
landığı, programda yer verilmek üzere daha çok 
sayıda proje teklif edildiği ve bu projeler ara
sında plânın hedefine uygun bir seçme yap
mak imkânının genişletildiğini memnunlukla 
ifade etmek gerekir. İcracı dairelerin proje ha
zırlama imkân ve kapasiteleri geliştikçe, plân 
uygulamasının daha ilerki yıllarında daha çok 
proje hazırlanması, programda yer alacak pro
jelerin daha çok teklifler arasında seçilmesi 
de mümkün olacaktır 

Sayın soru sahibi Niğde ili için hangi konu
larda proje hazırlanmak üzere hangi makamla
rın görevlendirildiğinin de cevaplandırılması
nı istemektedir. 

Proje hazırlama çalışmaları memleketin bü
tününün ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, plân
da kabul edilmiş olan ilkelere uygun şekilde ve 
tüm olarak yürütülmektedir. Bu çalışmaların 
her bir ilin özel ihtiyaçlarına göre daha ayrıntı
lı olarak yapılabilmesi için Türkiye'nin bütün 
illerini içine alan Bölge Plânlama projeleri ya
pılması ve sonuçlarının alınması lâzımdır. 

Bölge plânlama çalışmaları, gelişmiş ülkeler
de bile büyük güçlükler arz eden çalışmalardır. 
Halen yurdumuzda, bu çalışmaları yürütebil
mek için sağlanabilen teknik yardımla sınırlı 
olarak ve çok hızlı gelişme potansiyelleri göz 
önünde tutularak, Marmara, Zonguldak, Antal
ya ve Çukurova bölgelerinde bölge plânlama uy
gulamasına girişilmiş bulunmaktadır. İlerki yıl
larda kazanılacak tecrübe ve artacak imkânlar
la bu çalışanlar yurdumuzun bütün illerini içine 
alacak bir şekilde genişletildiğinde bu proje ha
zırlama işlerine bölge plânlama çalışmalarının 
sonuçlarına göre yön vermek mümkün olacaktır. 

Bu ideal seviyeye ulaşılmcaya kadar, icracı 
dairelerin gittikçe daha çok sayıda proje hazır
lamaları ve böylece programda yer alacak yatı
rımların illerin özel ihtiyaçları bakımından da
ha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulması sağ
lanmış olacaktır. 

ikinci suale cevaben : 
Ticaret Bakanlığından alman bilgiye göre; 
T. C. Ziraat Bankasınca, Niğde ilinde 19(>3 

te husule gelen sel ve dolu âfetinden hububat 
mahsulleri meyva bahçeleri ve bağları zarar gö-
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ren müstahsıllarm ihtiyaçlarının banka mevzu
atına göre karşılanması hususunda bu il merkez 
ve ilçelerindeki şube ve ajanslara evvelce ge
rekli talimat verilmiştir. 

Bakanlık bu talimat üzerine selden zarar gö
ren Niğde merkez ilçesine bağlı 4 köyde 245 hu
bubat müstahsilinin 117 054 liralık, Bor ilçesin
de bir köyle 18 hububat müstahsilinin 20 949 li
ralık, bir köyde 38 hububat müstahsilinin 
20 383 ve bir köyde 34 bağ yetiştiricisinin, 15 183 
liralık ve Bor ajansına bağlı 2 Tarım Kredi Ko
operatifi ortaklarından hububat, meyva ve bağ 
yetiştiricilerinin 235. 208 liralık borçlarının tes
cili talebi teşkilâtça Banka Genel Müdürlüğüne 
intikal etmiş olup, 3202 sayılı Kanun esasları 
dâhilinde gereği yerine getirilmektedir. 

Niğde merkez ilçesi müstahsilinin hububatla 
birlikte bağ ve meyva. ziraati hasarlarının da 
göz önünde bulundurularak ilgililer hakkında 
buna göre muamele ifası hususunda Banka Ge
nci Müdürlüğünce Şube Müdürlüğüne verilen 
talimat üzerine de elma mahsulünün dolu ve 
yağmurdan zarar görmediği ancak sel sebebiyle 
husule gelen moloz vesair birikintiler yüzünden 
bir kısım meyva bahçelerinin hasara uğradığı 
anlaşılmıştır. T. O. Ziraat Bankası Niğde Şube
since bahçelerinin temizlenmesi ve onarılması 
için, müstahsıla mevcut borçlan ve verilen kre
diler dışında, munzam krediler de dağıtılmaya 
başlanılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın 13ren, buyurunuz. 
ASIM EBEN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım ; millî murakabenin en etkili bir ara
cı olması gereken sözlü soru müessesesi, muhte
rem Mecliste şüphesiz haklı sebeplerle, bu yıl 
gereği kadar işliyememiş ve Türk Milletine ge
reği kadar faydalı olamamıştır. Nitekim, bende
nizin bu sözlü sorum, geçen yaz memleket gezi
lerinden edinilen intihaların birer aynası idi. 
Bunları Sayın Hükümetle görüşerek yerinde ta
ze taze tesbit ettiğim dertleri bir an evvel temin 
ve tedavi (itmek için arz etmiştim. Şimdi aşağı 
yukarı bir seneye yakın bir zaman aradan geç
miştir. Hâdiseler benim sözlü sorumun önüne 
geçmiştir. 

Ve şüphesiz bu hâdiseler içinde kalkınma 
hususunda Niğde Vilâyetinin bugünkü durumu 
başta gelmektedir. Ayrıca âfetler devam edegei-
m ektedir. 

i 
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Binaenaleyh, sözlü, sorumun o günkü duru

muna değil, memleketin bugünkü durumuna, 
Niğde ilinin bugünkü durumuna bakarak, konu
yu konuşmakta daiha çok fayda vardır, kanaa
tindeyim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, Niğde Vilâyeti, 
bugün mevcut illerimiz içinde hakikaten valisiy
le, Hükümet makanizması ile ve bütün halkı ile, • 
köydeki çobanından, en münevver insanına ve 
vazifeli Devlet adamlarına kadar gayet ahenk
li, son derece verimli bir toplum kalkınması, 
köy kalkınması faaliyetine girmiş bulunmakta
dır. 

Bu işte muhterem Hükümetin 5 Yıllık Plâna 
uyan uyarmaları, hareketleri, desteklemeleri de 
şüphesiz bir pay taşımakla beraber asıl şeref 
payını halkın şuuruna hitabeden idareci valinin 
ve o valinin makul ve yol gösterici irşatlarını 
derhal iyi niyet taşıyan muhterem halkımızın 
işbirliğine atfetmek gerekmektedir. 

Muhterem Lcbit Yurdoğlu, Köy Bakanı ola
rak, teşrif ettiği zaman Niğde ilinde Vali, ben
deniz ve diğer ilgili arkadaşlarımız, Sayın Köy 
Bakanının ne kadar mütehassis olduğunu gör
dük. örneğin, I yıl içinde £12 köyden ibaret 
olan Niğde ilinin her köyü telefonla bütün dün
yaya bağlanmıştır. Marmara, Zonguldak, An
talya ve Çukurova ve Maraş olarak 5 pilot böl
geye şimdi Niğde ilinin de dâhil edildiğini se
vinçle görüyoruz. Zira bunu Sayın Bakana tek
lif ettik ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Hükü
met de bunu derhal kabul etti. Sağ olsun. Niğ
de şimdi kalkınma gayretleri bakımından aşağı 
- yukarı en başta ilerliyen bir il olarak vaziye
tini, mevkiini aldı. Bundan dolayı diyorum ki 
hâdiseler benim sözlü sorumun çoktan önüne 
geçmiştir. Yalnız demin arz ettiğim gibi âfetler 
yakamızı bırakmıyor. Bu tabiî âfetler konusun
da Sayın Bakanı müsaade ederlerse bir noktada 
düzeltmek istiyorum. Meyva bahçelerine Ziraat 
Bankasının kredi vermediğinden şikâyet etmiş
tim. Sözlü sorumda yalnız hububat müstahsılla-
rinın ele alındığını diğerlerinin gözetilmediğini 
söylemiştim. 

Bir köyde 130 müstahsıldan bahsettiler. 
«Başka: yerde bağ ve bahçelere bir de Bior mer
kezine verdik.» dediler. Fıalkaıt hulbuibat müstıah-
sılmdan gayriye benini sözlü sorumdan sonra, 
şöyle bir hakkı sükût kabilimden, 1 - 2 aile-
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ye meyîve kredisi vermişlerdir ama, dondan. 
meyve ağaçları zarar görmemiştir, dediler. 
Onu tashih etmek istiyorum. Geçen sene, bu 
sene de öyle oldu maalesef, Ocak, Şulbat, Ni
san ve Mayıs aylarının) don'u daha evvelki kı
şın da çok şiddetli devam eden üç aydaki Vâki 
bâzı dorular Niğde ilimlini bilhassa dört ilçesin
de çok büyük elma müstahsıllarının yüzde 
elliden fazla mahsulünün yanmasına, kavrul
masınla, soğuktan büzülüp bir dana meyve 
vermemesine selbelbolmuıştur. Yani don geçen 
sene de, bu sene de çok büyük (hasara, meyve 
hasarına, bağ hasarına sebelbolmuştur. Bun
dan dolayı muhterem Balkanın T. C. Ziraat 
'Bankasının- verdiği rapora istinadeden bilgisi 
ile realite arasında açık bir çelişme vardır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; şimdi âfetler 
hususunda evvelâ kısaca bir mâruzâtta bulu
nup ondan sonra kalkınma meselesinde proje 
meselesine temas edeceğim. Çünkü en büyük 
derdimiz odur. Âfetler bu sene de yakamızı 
bırakmadı. Bizzat Maımasun Barajı olarak yüz 
milyona yakın para sarf edilen barajımızın tan
zim ettiği su akımı, UluıırmaJk akımı dahi şah
landı. Barajın tanlzim edici faaliyetini aşarak 
"bizzat Aksaray kasabasının içinde iki gün ev
vel Sayın Hüdıai Oral'a gösterdiğimiz şekilde 
mahallinde, o derenin kenarındalki bütün kerpiç 
evleri yıktı, ahırlar yıkıldı ve eli böğründe 

kalan fakir halk bulgun gözlerini bize çevirmiş, 
ne yapıacağıım, diye yardım ve inıdat beklemek
tedir. Parası yok, dededen kalma kerpiç ev
leri de yıkılınca kerpici dahi yapacak kudreti 
olmıyan fakir halk huığün Aksaray'ın fakir böl
gesi dere boyumda bile evsiz barksız kalmıştır. 
Bütün 'bunlar, ki 150 - 200 e yakın aitte, bizzat 
kasabanın içinde, şehrini içinde felâketzede bir 
hale girmiştir. Aynı şey hariçte, tarlalarda da 
büyük ziyan yapmıştır. Buna rağmen Oenıabı-
hakkın bol rahmeti, mjahsullü bir kıısum yerler
de çok bereketli vermek: ve bâzı yerlerde de 
böyle sele mâruz bırakarak tahrihetmelk sure
tiyle yine kısmen bir ilâhi telâfi olmuştur. Fa
kat hakikatte kendi tarlası selden, âfetten ha* 
rabölup da baışlkaısının tarlasında bol mahsul al
dığını gören köylünün o 'başkasından ancak 
borç alma imkânı vardır. Binaenaleyh, felâ
ketzede vatandaşlar bol mahsule rağmen yine 
mevcuttur. Ve bu sene don meyvalarda da ge
çen seneden az olmak üzere, zayiatı vücuda 
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getirmiştir. Yalnız hububatta değil, haıttâ hu- | 
bubattan dalha fazla olanak meyve ve bağlarda I 
zarar vardır. Onun için bendenizin istirhamım, I 
geçeni seneye matuf olan bir siözlü sorumu, bu I 
seneki hasara da matuf olarak, telâkki buyur
sunlar; yeni bir genelge ile Niğde'den sorsun
lar. Geçen seme benim sözlü sarumdan sonra 
sayın Hükümeti yaptığı genelgelerle Niğde 
kasaba ve köylerindeki felâketzede ihtiyaç er
babıma nasıl mehmaemken T. C. Ziraat Bankası, 
kredi ihtiyacını temin etmek suretiyle yardım 
elini uzattı ise asıl 'bin seneki felâkete uğrıyam-
lara da aynı şekilde zirai kredileri aynen 
hemen vermek üzere lâzrmgelen Hükümet elini 
'harekete getirmeli erini istirham' ederim. 

(Şimdi asıl projemiz meselesine geliyorum : 
Pek muhterem arkadaşlarım; Niğde'nin de 

pilot bölge olarak kabul edilmesi ve toplum 
kalkınmasının haıttâ bu kabulden evvel 'bizzat 
vali ve halk tarafından ele alınarak kendi 
aziml eriyle ortaya atılmış ve Köy Bakamına 
bir emrivaki altında bu varlığı, bu azmi ka
bul ettirmiş bulunmaları1 dolayısiyle proje ih
tiyaca: çok artmıştır. 5 Yıllık Kalkınma Plânı
na göre bize ayrıl muş; olan ödenekler, il üze
rine ayrılmadığı için, ödenekler bölge plân
laması yapıldıktan sonra herkesin 'hissesi belli 
olacak tarzda uzak hesaplara dayatıldığı için 
o Yıllık Kalkunma Plânında il üzerine değil, 
ancak komi üzerine para ayrıldığı için, Niğ
de'min işi hep askıda idi. Evet askıda idi müb-
rem ihtiyaçları! Ve bu ihtiyaçları1 karşılıya-
cak ödeneğin ne miktarda 'Olacağının1 tesbiti 
kaprislere, takdirlere kalıyordu. Mahallî tak
dirlere değil de merkezî takdirlere kalıyordu 
ki, işte bizim en 'büyük şikâyetimiz zaten şu, 
merkezdeki taikdirim şu veya hu etki altında 
her hangi bir ödeneğin, ihtiyacı olmıyan yer
lere ihtiyacımdan fazla isabet etmesi ve buna 
mukabil bizim gibi öteden beri Devletim belke
miğini teşkil eden Orta - Anadolu illerinden 
biri olarak harbde, sulhte, malî işlerde velhâ
sıl her şeyde, her şeyini daima verme mevki-. 
inde okıp da Hükümetten çok az bir şey alabi
len bir il olarak bizim bugünkü durumumuz top
lum kalkınmaisı içinde daha büyük proje ihti
yacıma rağmen maalesef yine sayım1 Bakanın I 
burada ifade ettiği şekilde bölge plânlaması I 
yapıldıktan sonra ancak proje meselesini tes- I 
bit edebiliriz demek suretiyle eski durumun de- | 
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vam edeceği meselesi göz önüne gelmiş oldu. 
Bumdan dolayı çok üzüldüm. Benim 'bekledi
ğim cevap şu idi ve bunda haklıydım. Evet, 
sözlü soru sahilbi haklıdır. Biz idari taksimat 
dolayısiyle bâzı noktalarım proje ihtiyacıma 
adam yetiştiremiyoruz. Belki bumda bâzı indî 
telâkkilerim de tesiri oluyor. Eğer tasarruflar 
varsa, bunları tasrih eder ve Niğde ilinin pro
je ihtiyacını mehmaemkem temime çalışırız, den
meli idi. 

Balkınız arkadaşlaırım, Niğde ilimizin kara
yolları işlerimiz ta Mersin ili merkezinde bulu
nan Karayolları Bölge Müdürüne 'bağlıdır. 
Niğde^de karayollarının bir şubesi yoktuır. Bi
zim Devlet Su İşlerine aidolarak, en büyük 
ihtiyacımız, zirai sulamadır. Halbuki Niğde 
ili olarak Devlet Su İşleri B'ölge Müdürü de 
Konya'dadır. Yami Niğde ili içerisinde bu ge
nel mü d ürlükl erimizin bir bölge müdürü yok
tur, ya da yetkili bir makamları yoktur ve 
lıiiz kendi ilimiz Konya'ya, Mersin'e nazaran 
çok daha uzak bir il olduğu için ve mahallin
deki illerin elbette yetkilileri kemdi yandaşla
rımda fbulunam bölge müdürlerine daha fazla 
etki imkânına daimî surette sahip bulunduk-
ları için ellerindeki 2 - 5 tane bölge müdürlü
ğü emrindeki mühendisle, daima Konya'nın, 
Mersin,'in şu, bu, yol, su ihtiyaçlarıını keşfe gi
derler, lonlarım projeleriyle meşgul olurlar ve 
bizim ilden Bakanlığa, Bakanlıktan o iki ge
nel müdürlüğe intikal edip de projelerini: ha
zırlayım diye, tetkik edin, keşfedim diıye emir
leri verilmiş olan işlerimiz Konya ve Mersin 
bölge dosyalarında iki sene durur, ele alın
maz. 

Bern size 10 tane misal söyliyeyim; dosya
lan gideli iki sene olmuştur ve daha ele alım-
maımıştır. Halbuki keşif ve proje yapılmadılkça 
Devlet Plânlaıma Dairesi, fennî olarak böyle
ce kıymetlendirilmemiş olam bir işi ağızdan ri
camızla kabul etmiyor ve plâna Sokmuyor. 

Demekki her işin başı projeyi yaptırm'akta. 
E... projeyi yapan makam da başka ilin merke
zinde oturuyor. Ve benim ilimle pek ilgiletilmi
yor; hani, demiyeyim üvey evlât muamelesi 
yapıyor, fakat başka yerlere, zatem mahdudo-
lam teknik elemanını tahsis ederek uzun müd
det oralarda bırakımca bize tabiatiyle bu fen 
adamları gelemiyor. Ve Niğde ili projesilz il 
olarak, Devlet Plânlama Dairesinin kapısın-
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dan içeri giremiyor, mahcur ve mağdur ka
lıyor ! 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
ASM EREN (Devamla) — Sağ olun efen

dim. 
Bundan dolayıdır ki, muhterem arkadaşla

rını, 'benim proje derdim çok büyüktür ve Sa
yın Bakanım beyanı 'beni tatmin ötmedi. Bölge 
planlanması1 ne vakit yapıılacalk, bunun, zamanı 
nedir! Kaıtî olaırak bir zaman da söylemiş de
ğildir. Çok rica ediyorum. Bizim .âfetlerden 
devamlı olarak mutazarrır .olan halkımız var 
ve âfet Niğde vilâyetinde daima Demokles'-
in kılıcıdır. Her sene bir veya birkaç tabiî 
'âfet vardır, tide âfetten kurtulmuş bölgemiz 
pek azdır. Her sene illin bir kısmında, don ve 
sel ve dolu: ile kuraktan, elmamız, bağlarımız, 
'hububatımiz zarar görür. Bu araıda yıkılan 
yerlerde hayvanlar ölür, hayvan hastalıkları 
ürer ve 'bunlar Hükümetıçe elle almmaız. 

'T. C. Ziraat Bankası tapusu >olmıyana kredi 
vermem, diyor. Orta - Anadolu, Anadolu'nun 
diğer bölgeleri gibi burada yaşıyan vatandaş
larını hemen hepsi tarihî serüven gelişi zilyed-
likle tasarruf sahibi olan kimselerden müte
şekkildir. Zilyedlik, tapusuz ve zamanla mük
tesep bir hak ve 'bir tasarruftur. Tapusuz ta
sarrufa T. C. Ziraat Barakası kredi vermeyince 
bir köyde üç tane tapu sahibi kredi alır, üst 
tarafı alamaz. Bankanın Ibuna çare arayıp bul
ması ve köylüye tapusuz zilyedler de dâhil ola
rak, kredi vermesi hayati bir zarurettir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam olmuştur, Sa
yın Eren. 

A S M EREN (Devamla) — Bu derde de de
va bulmalarını1 Sayın Bakandan rica ediyorum. 
Başka mâruzâtım yoiktur. Bütün istediklerimi 
arz ettim kanaatinde olarak bir mâruzâtımla 
kendi kendime tatmin edilmiş bir şekilde kür
süden iniyorum, inşallah muhterem Bakan, arz 
ettiklerimden lâyık gördüklerini not almışlar
dır. Ve bunları lâzımıgelem makamlar nezdin-
de Sayın Bakan adına, emirler vererek, genel
geler göndererek temin ederler ve daha sık bir 
şekilde mühendisler bizim bölgemize gelerek 
projeleri vaktinde hazırlayıp, gelecek sene
nin programına daha büyük bir şekilde ihtiyaç-
larımı'z inikas eder. Hürmetlerimi sunarım. 

26 . 6 . 1964 0 : 1 
3. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'm, 

bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağlam 
raporu verdiği haberinin doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/710) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sıaym Balım bura
dalar ,,mı? Burada. Sayın Bakan? Yoklar. 
Gelecek soru gününe kalmıştır. 

4. —- Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/717) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sıaym Soyer bura
dalar mı? Burada. Sayın Bakan? Yoklar. 
Gelecek soru gününe kalmıştır. 

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

BAKAN — Soru sahibi Sayın Osma burada
lar mı? Buradalar. Sayın Başbakan olmadık
ları için gelecek sora gününe kalmıştır. 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

BAŞKAN — Sayın Diler? Buradasınız. 
Bayındırlık Bakanı bulunmadığı için gele

cek soru gününe bırakılmıştır. 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan soru önergesi ve Devlet Bakanı Nü-
vit Yetkin'in sözlü cevabı, (6/727) 

BAŞKAN — Sayın Çulha? Burada. 
Başbakan adına cevap verecek Devlet Ba

kanı Nüvit Yetkin buradalar. Sözlü soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ve talebederim. Bolu Milletvekili 

Turgut Çulha 

1. Beş Yıllık Kalkınma Plânında Bolu ve 
ilçeleriyle köylerinin kalkınması için ne gibi 
yatırımlar yapılacaktır.? 
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2. Vilâyete bağlı ilçe ve bölgelerin siya

si kanaatlerinden dolayı bir tefrik yapılmak
ta mıdır? 

BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Baka
nı Sayın Nüvit Yetkin ıbu soruyu cevaplandı
racak. Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVÎT YETKİN (C. Senatosu Malatya üyesi) 
— Bolu Milletvekili Sayın Turgut Çulha'nm 
sorusuna cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Birinci sorusuna cevabımı arz ediyo
rum: Kalkınma plânında bilindiği gibi, özelliği 
olan Keban dışında hiçbir proje ismi yer alma
mıştır. İhtiyaçlara ve plân çalışmaları sırasın
da Devlet Plânlama Teşkilâtına bildirilen ön 
projelere göre, sektörlerde yatırım hacimleri ve 
yıllara göre dağılışları tesbit edilmiş, yapılma
sı öngörülen yatırım miktarı ile ele alınacak 
projelerin seçilmesi yıllık programlara bırakıl
mıştır. Plânda kabul edilen bu esasa uygun ola
rak hazırlanan ve toplam olarak 9,6 milyar lira 
yatırımı içine alan 1963 yılı programı 8 Şubat 
1963 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış bu
lunmaktadır. Sözü geçen programa eklenmiş 
olan, yatırım projeleri listesi, program dönemin
de kamu sektörünce yapılacak 5,7 milyar yatı
rım hakkında projeler itibariyle gerekli bilgi
yi ihtiva etmekte olup, bu arada yatırımın ya
pılacağı mahal de gösterilmiştir. 

Aynı şekilde hazırlanmış olan 1964 progra
mı da 21 Eylül 1963 tarihinde Bakanlar Kuru
lunca kabul edilmiş ve 15 Ekim 1963 tarihinde 
Resmî Gazete ile yayınlanmıştır. 1964 yılı için
de öngörülen 11,3 milyar liralık yatırımdan ka- j 
mu sektörü tarafından yapılacak 6,8 milyar li
ralık yatırımın projeler itibariyle illere göre 
dağılımı da bu programa eklenen proje liste- j 
sinde gösterilmektedir. . 

2. İkinci sorularına cevabım: Bilindiği gi
bi yatırımların mahal ve bölgeler itibariyle da- i 
ğılımı konusunda plânda hizmet yatırımları ala
nında geri kalmış bölgelere öncelik tanınmış, 
iktisadi yatırımlarda da millî gelire yapılacak 
ilâve esas alınmakla beraber, eşitlik halinde geri | 
kalmış bölgelerin tercih edilmesi öngörülmüş
tür. Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1963 ve 1964 
poragramları bu anlayış içinde hazırlanmış olup, 
soruda temas edildiği gibi «Vilâyete bağlı ilce 
ve bölgelerin siyasi kanaatlerinden dolayı» her j 
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hangi bir tefrik yapılması bahis konunu olma
dığını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, buyurun. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar, Baş Yıllık Kalkınma Plânında derpiş 
olunan yatırımların hangi üniteler dâhilinde 
yapıldığı, her ne kadar her vesile ile tekrarla
nırsa da yine de bâzı aksaklıklar ve plânlama 
hataları olduğu aşikârdır. 

Bolu'nun ilçeleri dâhil, 700 küsur köyünün 
yolları, içme suları, okul, öğretmen, sağlık ta
rım ve diğer yönlerinden ne kadar ihmal edil
miş olduğu, Cumhuriyetin kuruluşundan beri 
gelen hükümetlerce nasıl nasipsiz bırakıldığı 
yürekler acısıdır. 

İstanbul, Ankara gibi iki büyük şehrin orta
sında bulunan ıbu şirin bölgenin birçok yerle
rindeki yaşayış halen ortaçağ hayatından fark
sızdır. 

Bundan bir müddet evvel Sanayi Bakanına 
ait bir evvelki sözlü sorumda da kâğıt ve selüloz 
sanayii fabrikasının Bolu'da inşa edilmeyişi do-
layısiyle bâzı açıklamada bulunmuştum. 

Yani demek istiyorum ki, plânlama faktörleri 
tam tesbit edilemiyor ve dolayısiyle plânlamadan 
umulan fayda, kısmen de olsa, yerine getirilmi
yor. 

Ve birde şüphemiz zail olmamıştır. Hâlâ si
yasi kanaatlerinden dolayı vatandaşlara ve 
bölgelerine tesir yapılmakta mıdır? Sayın Bakan 
biraz evvel ifade buyurdular. Fakat ben aynı 
kanaatto değilim. 

Kendi bölgemden bir misal vereyim; Men
gen'in bâzı bölgeleriyle Dilgine bölgesinde Dev
rek kaymakamının vatandaşları-, alenen tehdidet-
tiği, muhtar seçiminde de ve bundan evvelki 
mahallî idareler seçimlerinde de bâzı ihsaslar
da bulunulduğu bana ihbar edildi. Kaymakam o 
bölgeye gelmiş ve kendi arzularına riayet edilme
diği takdirde ıbâzı yatırımların yapılamıyacağmı, 
zirai kredilerin kesileceğini söylemiş. 

Durumu telgrafla Dahiliye Vekiline bildir
dim. Bana bugüne kadar cevap ve bir malûmat 
verilmedi. Tasavvur buyurunuz ki, seçim gibi 
kanuni müeyyideleri de ağır olan, hem de çok 
ağır olan bir mevzuda siyasi baskı, tesir ika edili
yor, bunun vukuu sabit olmasa dahi artık şu za
manda iddiası dahi varit olmamalıdır. 
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Pilyos'ta kurulacak olan kraft kâğıdı fabrika

sının da önce Bolu için düşünüldüğünü arz et
mek isterim, (Çünkü biz 4 - 5 sene evvelinden 
beri bu işi etüdedip gayret sarf etmiştik.) Ama 
bu etüdü yapan zat ve müşavirin Bo
livya bâzı küskünlükleri olduğu ve işi hissi 
sebeplere bağladığı için de durumun gerçekle
şemediği söylenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, Sayın Maliye Ba
kanı 14 Nisan 1964 tarihinde Mecliste vergi 
mevzuunda konuşurken Devlet yatırımlarının 
hepsinin rantabl olmadığını (yerini, hatırlıyanlı
yorum) bir bölgede yapılan fabrikanın zarar 
edeceğinin belli olduğu halde bunun sosyal se
beplerle yapıldığını söylemiştir. Şu son seçim
lerde de Van ve Trabzon vilâyetlerinde, plânda 
olmadığı halde, birer çimento fabrikasının yapı
lacağı ve bunun içinde teşebbüse geçildiği ga
zetelerden öğrenilmiş 'bulunmaktadır. Bunun 
gibi plâna teknik ve mantığa uymıyan daha bir
çok yatırımların yapıldığı bizzat Hükümet söz
cüsü tarafından ifade edildiğine göre Bolu gibi 
birçok bakımlardan sayısız yatırım yapılabile
cek bir bölgenin neden nasipsiz bırakılmak is
tendiğinin sebebini bir türlü anlıyamıyorum. 

Bolu'nun partili partisiz bütün gençleri, 
köylü şehirli bütün halkı Hükümetin bir par
ça da kendilerine bakmasını arzuluyor. 

Köylerimiz susuz, yolsuz, okulsuz, her tür
lü sosyal hizmetten mahrumdur. Tarihî eserle
rimiz, camilerimiz ve turistik yerlerimiz bakı
ma, onarılmıya, tamire ımuhtaçtır. Köylerimi
zin clektirii'ikasyonu evvelce tanzim olunan 
plâna göre yürütülmemiş ve nura kavuşturul -
mamı şt ıı*. 

Arzumuz sadece şudur: Mademki plân gün
de en fazla telâffuz ettiğimiz 'kelimelerden biri 
haline gelmiştir, istihza konusu olmuştur. Eğer 
plân ilkelerine ve plân ruhuna hürmet edile
cekse bu prensibin Bolu'ya da aynı ölçüler dâ
hilinde tatbikini istiyoruz. Bu fikri daima mü
dafaa edecek ve Hükümetin murakabe etmeyi 
vazifelerimizin en mukaddesi sayacağız. 

Şimdi yüksek müsaadenizle baş tarafta te
mas ettiğim bir noktaya tekrar döneceğim. 

Daha evvel bu kürsüden Bolu'ya- bir kâğıt 
fabrikasının kurulması lâzııngeldiğine dair do
kümanları arz etmiş ve Sanayi Bakanlığının 
bu apaçık ilmî, teknik, plâna uygun hakikat
ler karşısında ne düşündüğünü söylemesini, Ha-
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zinenin milyonlarca zarara gireceğini, sorumun 
cevaplandırılmamış olduğunu belirtmiştim. Sa
yın Başkan o tarihte Yüce Meclisin müsamaha
sına ve İçtüzüğün bugüne kadar tatbik edilen 
teamülüne aykırı olarak sözlerimin devamına 
engel olmuşlardı. Bu konu bugünkü önergem
le de ilgili bulunduğu için vaktim dolana kadar 
yüksek müsaade ve müsamahanıza sığınarak 
kısaca aydınlatmaya çalışacağım. 

Sanayi Bakanlığı Bolu'da kâğıt fabrikası 
kurulmaması hususunda yanılmıştır. Bu sana
yiin şartları Bolu'da mevcuttur. Evvelce bun
lardan: 

1. Evsal'a uygun, berrak iyi^uyuıı bol mik
tarda bulunduğunu ve yerlerini saymıştım. 

2. Ham maddeleri, çeşitli maddelerini ve 
miktarlarını vaktin ımüsaadesi nisbetinde arz 
etmiştim. 

Şimdi geriye kalan kısımları söylüyorum. 
Kâğıt ve selüloz sanayii için enerji ve yakıt 
durumu olarak ta büyük avantajlara sahiptir 
Bolu. Bolu'da Ankaralı birçoklarının kullandı
ğı zengin linyit ocakları vardır. Elektrik ener
jisi ise hali hazır Çatalağzı Kuzey - Batı ener
ji hattından temin edilmektedir. Bunun yanı 
sıra Bolu'nun hemen her tarafında etüdü ta
mamlanan barajlar vasıtasiylc yeni kaynaklar 
elde edilmektedir. Umumi yol ve irtibat duru
mu itibariyle de Bolu Türkiye'nin en büyük is
tihlâk ve piyasa merkezi olan İstanbul - Anka
ra ana yolu üzerinde olup İstanbul'a 253, Aıı-
kara'yal93 kın. mesafede bulunmaktadır. Zon
guldak limanına olan uzaklığı ise 153,kâğıt sa
nayii merkezi olan İzmit'e uzaklığı 159 km.dir. 
Ayrıca civar il ve ilçelerle tali yollarla bağlıdır. 
Bu durumu Bolu'ya her yönden merkezî bir va
ziyet bahşetmektedir. 

Müsait arazi temini de mümkündür ve ucuz
dur. Bu hususlar belirtil dikten sonra hiç olmazsa 
kraft selüloz fabrikasının Bolu'da kurulmasına 
gerekli şartlar ve icaplar mevcuttur. Bu husus
lar ayrıca rantabilite hesaplariyle de tahkik edi
lebilir. Yerli ve yabancı mütehassısların işi ye
rinde ve entarisi!: olarak incelemeleri ve ranta
bilite şartlarının kurulması mutasavver yerle 
Bolu'da kurulması halinde elde edilecek hesap 
neticeleriyle kıyas edilmesi şarttır. Görülecek
tir ki, Bolu lehinde müsbet puvan alınacaktır. 

Bu hususta netice olarak söylemek isterim 
ki, Türkiye'nin en fakiri sayılabilecek, dağlık 
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nımtakada yaşıyan binlerce insana iş temin ede
cek onarılan ve yolları yapılan ormanlarla or
man mahsulleri istihsali artacak, doiayısiyle or
man gelirleri fazlalaşacak Bolu'nun turistik 
bakımdan kalkınmasına yardım edilmiş bulu
nacak ve en mühimmi Türkiye'nin kâğıt ihtiya
cı en ekonomik ve en mükemmel şekilde elde 
edilmiş bulunacak, doiayısiyle ber yıl dışarıya 
çıkan milyonlarca lira dövizimiz yurtta kala-
catır. 

Burada bütün teknik dokümanları tekrar 
ortaya sermeye imkân yoktur. Gerekirse bunla
rı Hükümete ve bakanlığa arza hazırım, Son 
olarak şunu arz etmek isterim ki, yatırımlar 
plâna ve Bakanın demin ifade buyurdukları 
esaslara göre yapılmamaktadır. 

Plânın gerektirdiği şartlar mı işte biraz ev
vel kısmen, kısada olsa verilen zaman içinde 
önünüze serdim. Millet kürsüsünden, yine Mille
te, Sanayi Bakanlığını ve Hükümeti şikâyet edi
yorum. Eğer ilme, tekniğe vo plâna hürmetiniz 
varsa, Bolu'nun, başta kâğıt ve selüloz fabrika
ları olmak üzere, hakkı olan yatırımlar veril
melidir. Aksi takdirde bu yatırımlarda başka 
tesirler rol oynamaktadır. Bu sebepler siyasi 
sebepler değilde, nedir, izah buy unusun. 

Bendeniz kürsüden tatmin olmamış olarak 
üzüntü içinde iniyorum, fakat bir muhalafet men
subu olarak murakabe vazifemi yaptığıma ve 
Hükümeti uyardığıma kaaniim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nüvit Yetkin. 
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 

NÜVİT YETKİN (C. Senatosu Malatya Üyesi) 
—• Pek muhterem arkadaşlarım, sayın soru sa
hibi sorunun (ikinci maddesinde sadece yatı
rımlar konusunda siyasi kanaatlerin bir tef
rik sebebi olup olmadığını sordukları halde 
buradaki şifahi ifadelerinde bir kaymakamın 
mahallî seçimler münasebetiyle partizanlık yap
mış olduğu sorusunun delili olarak dile ge
tirdiler. Evvelemirde bir lidare adamının, bir 
Devlet memurunun seçim sırasında her hangi 
bir partizanlık yapmış olması, seçim kanunh-
lariyle kesin alarak menedilmiş ve cezai müey-
lilere bağlanmış bir husustur. Hattâ o dere
cede ki, Seçim Kanunu, seçim suçu işliyen 
Devlet memurunu Memurin Muhakemat Ka
nununa tabi olmaksızın savcıların takibine 
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mâruz bırakmıştır. Eğer böyle bir vakıa tesbit 
etmişler ise bunu savcılığa intikal ettirselerdi 
hiçbir zaman tasvib'edilmiyen böyle bir parti
zanca davaranıştan dolayı bu suçu işlemiş 
olan memur cezasını görür ve âmme müessesesi 
de böyle partizan hareket eden memurdan 
kurtulmuş olurdu. Ve biz o zaman kendisine 
sadece teşekkür ederdik. Hükümetin icraa^ 
tında ve anlayışında partizanlık hiçbir zaman 
rol oynamamıştır. Bu cihetten bilhassa Sayın 
Çulha arkadaşımın ve arkadaşlarımın emin ol
malarını istirham ederim. 

Yatırımlar konusundaki kıymetli mütalâa
larında çimento fabrikasının şurada veya bu
rada kurulmasında birtakım indî ölçüler ifade 
ettiler, eğer yanlış anlamadımsa. 

BAŞKAN — Kağıt Fabrikasında... 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De

vamla) —̂ Bütün sanayi müesseselerinin kuru
luşunda plânlama o müessesenin en verimli 
olarak ve »en rantâbl surette kurulacağı yeri 
tâyin ve tesbit etmektedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı nasıl T. B. M. 
Meclisinin, gerek Millet Meclisi gerek Se
nato kurullarında görüşülüp kesinleştikten 
sonra Türk Milletinin, T. B. M. Meclisinin malı 
olmuşsa, her yılın uygulama programı Yük
sek Plânlama Kurulundan geçtikten sonra, 
onu sağlayacak bütçelerle birlikte Meclislerimi
zin tasdikine iktiran etmektedir. Bu itibarla 
hiçbir yatılımın her hangi bir tefrik konusun
dan, açısından ele alınmadığını ve ancak şa
yet aynı şartları haiz ise, geri kalmış bir bölge 
olarak Doğu'nım öngörüldüğünü demin de >arz 
etmiş bulunuyorum. 

Bunlardan başka, muhterm arkadaşım, 
millî eğitimden ve diğer hizmetlerden Bolu ili
nin mahrum kaldığını ifade ettiler. 1963 uygu
lama programına ve 1964 uygulama programı
na bağlı olan sektörlerin hizmet listelerinde 
Bolu'nun 'böyle bir mahrumiyete mâruz kal
madığı açıkça görülmetkedir. Bolu'da 1963 
programında Millî Eğitim konusunda ilkokul 
yapımı için sadece, iki milyon dört yüz on bin; 
erkek ilk öğretmen okulu binası için 3 milyon; 
ayrıca millî eğitimin bir kolu olan Beden Ter-
Ibiyesi G-enel . Müdürlüğünün spor salonu ve 
trübünü için de 750 bin lira tahsisat konmuş
tur. 1964 yılında Millî eğitimin ilkokul yapımı 
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için 3 milyon, erke'k sanat enstitüsü öğretim 
binası ve atelye inşaatı için 2 milyon, Düzce 
Ortaokul ikmali için 1,5 milyon, erkek öğret
men okulu yatakhane ve derslik inşaatı için 
1,5 milyon lira para konmuştur. 

1962 den; yani plânlı devreden evvelki yıl
ları sayın soru sahibi mukayese ederse bu 
hususta Bolu'nun ihmal edilmemiş olduğunu 
kendilerinin de teslim edeeeşleri kanısındayım. 

Sözlerimi bitirirken sayın soru sahibi ar
kadaşım, bâzı dokümanlara sahip bulunduk
larını, gerekirse Hükümete vermeye hazır ol
duklarını ifade ettiler. Bu suretle her hangi bir 
yatırımın daha verimli olabileceği hususunda 
kendilerinin teknik bilgilere ve dokümanlara 
sahipseler Hükümete vermelerinden ancak 'mü
teşekkir kalırız. Sadece kendi bölgeleri için ar
kadaşlarımız çok verimli telâkki ettikleri tek
lifler, temenniler, düşünceler; teknik bir açı
dan tetkika tabi tutuldukları zaman gerek 
maliyetleri, gerek neticeleri itibariyle umulduğu 
gibi neticeler vermediği görülmektedir. 

Bu itibarla yatırımlarımızın asıl teknik ka
demede rantâlbiliıte hesaplariyle verimliliğiyle 
ve memleketin ilerki kalkınmamızda imkânla
rımızı artırıcı yönlere tevcih edilmiş bulun
duğunu bu vesile ile bir defa daha arz etmek 
isterim. 
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rumu bir vatandaş olarak da, bir milletvekili 
olarak da o anda vazifemi yapmış durumdayım. 

İkincisi: Millî Eğitim bakımından hakikaten 
Bolu'ya arzu ettiğimiz şekilde ,bir yatırım ya
pılmak üzeredir. Benim bu sözlü soruyu ver
diğim tarihten bu yana 'bir seneye yakın bir 
zaman geçmiştir. Benim temenni ettiğim nokta 
daha ziyade köy okullarının tamiri ve bâzı köy
lerde bulunmıyan okullara yeni okullar yapıl
ması mealinde idi. Bunu da kıymetli Millî Eği
tim Bakanı biraz evvel arz ettiler. Gerekli mü
zahereti gösterdikleri için kendilerine arzı te
şekkür ederim. Sadece bir noktayı arz edeceğim. 

Yine kendileri ve Müsteşar Bey bir sene 
evvel Bolu'ya bir ticaret lisesi yapılacağını vaat 
buyrumuşlardı. Müteaddit müracaat ve ta
leplerimize rağmen bundan ınüpct bir netice 
elde edemedik. Eğer ticaret lisesini de lütfeder
lerse kendilerine minnettar kalırız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOÜTIIEX-63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

BAŞKAN — Sayın Osm a, buradalar. Millî 
Savunma Bakanı yok. Soru Gelecek soru günün
de görüşülecektir. 

İ9. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm j^odüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilinde 
düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Baka
cından sözlü sorusu (6/737) 

BAŞKAN —• Sayın Turgut Çulha 'buradalar. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı bulunmadığı için 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

10. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

BAŞKAN — Sayın İlham i Erten mazeretli 
bulunduğundan gelecek soru gününe bırakıldı. 

BAŞKAN —• S ay m Çulha, buyurunuz. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim, ya

tırımlar dolayısiyle yapılacak siyasi baskılar 
mevzuundaki açıklamam, Sayın Bakan tara-
dan yanlış anlaşılmış veya bendeniz ilahımı 
yanlış yapmış olmalıyım. îzah ediyorum. 

Ben küçük bir misal verdim. Oradaki kay
makam iddiaya göre seçimlere çok kısa bir za
man kala geliyor, zaten iki vilâyet arasında 
ihtilaflı 'bir bölgedir. Ve diyor ki, «Siz reyle
rinizi şu mealde kullnmazsamz size yatırım ya-
pılmıyacaktır. Efendim, zirai kredileriniz kesi
lecektir, Devletle olan işleriniz sekteye uğra
yacaktır», şeklinde beyanda bulunuyor. Ben 
durumu gece yarısı haber aldım. O esnada sav
cılığa müracaat ötmek imkânları yoktu, en 
emin vasıta olarak durumu Dahiliye Vekiline 
bildirdim. Dahiliye Vekilinin yapacağı iş de 
her halde kanunun gerektirdiği formaliteleri 
yerine getirmek idi. Savcılığa Dahiliye Vekili 
de pekâlâ havale edebilirdi. Binaenaleyh du-
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11. — Aydın Milletvekili Re§at özarda'nın, 

inşa-atı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakam İbrahim öktem'in sözlü cevabı 
,(6/742) 

BAŞKAN — Sayın özarda burada, Bakan 
burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
yüksek tavassut!arınızı arz ve istirham ederim. 

8 . 10 . 1963 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 

1. inşaatı üç sene evvel tamamlanan ve 
360 000 liraya malolan Sultanhisar kazası Or
taokulunda bugüne kadar tedrisata başlanma
ması sebepleri nelerdir? 

2. Esas menşeleri öğretmenlik olup da ha
len Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında (Millî 
Eğitim, müdürlük ve memurlukları dâhil) öğ
retmenlik dışındaki vazifelerde çalıştırılan me
mur adedi 'kaçtır? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurunuz. 

MlLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Reşat özarda arkadaşı
mızın l'l . 10 . 1963 tarihinde tevdi etmiş bulun
duğu sorusuna ancak bugün cevap vermek du
rumunda olduğum için üzüntü ile sözüme 'baş
lıyorum. 

Aydın'm Sultanhisar ilçesi merkezinde ma
hallen ve Bakanlığımız bütçesinden yapılan yar
dımlarla, dernek tarafından inşa ettirilen or
taokul binası filhakika ikmal edilmiş bulunmak
tadır. Ortaokul bulunmıyan ilçe ve bucaklar 
ilkokul ve ilkokul öğrenci sayılariyle bölge özel
likleri bakımından puanlanmış ve bir ortaokul 
açılma sıra cetveli düzenlenmiştir. Buna göre 
Sultanhisar ilçemiz 71 nei sıradadır. Yüksek 
malûmunuz olduğu veçhile, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı 1964 yılı programında genel, 
orta öğretimde yeniden az miktarda bir kapa
site yaratmış ve bu az miktardaki kapasite ile 
de az miktarda ortaokul açılması gerekli bu
lunmuştur. Bununla iberaber içinde bulundu
ğumuz bu yıl içinde Sultanihisar'da ortaokul 
açılması imkânları araştırılmaktadır. Bu im-
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kân sağlandığı takdirde arkadaşımızı da ve 
fazlasiyle Bakanlığımızı da memnun edecek 
mutlu netice elde edilecektir. Fakat 'kati olarak 
Sultanhisar'da ortaokul açılması için şu daki
kada her hangi bir imkân mevcut değildir-. Mil
lî Eğitim Bakanı olarak Türkiye'de henüz or
taokula sahip bulunmıyan kazalarımızın mev
cut bulunması ancak üzüntü yaratır. Fakat ar
kadaşımızın da pek iyi bildiği veçhile bir 
ortaokulun açılması yalnız yatırını, yalnız mek
tep binasının temin edilmesi meselesi değildir. 
Bu her şeyden önce öğretim görevlisi öğretini 
üyesinin azlığmdandır. Bugün Türkiye'de 
mevcut 440 ortaokulumuzun öğretmen sayısı 
eksiği % de 44 dür. 

îkinci sorularımın cevabını arz ediyorum : 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez-ve taşra teşki
lâtında öğretmenlik dışında bir görevde çalış
tırılan öğretmen adedi 1051 dir. Bunlardan 
66 sı Millî Eğitim müdür yadımcısı, 330 u 5439 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Millî 
Eğitim müdürlükleri emrinde, 539 u da Bakan
lık merkez teşkilâtında vazife görmektedirler. 
Son aylarda aldığımız bir prensip kararı gere
ğince okul dışı hizmetlerde öğretmenlerin çalış
maları mümkün olduğu kadar kısmayı hedef 
tutmaktadır. Bu miktarın içinden SOP zaman
larda aldığımız tedbirlerle 77 arkadaşımızı okul
lara iade etmiş bulunuyoruz. Mutlaka öğretmen 
gerektiren hizmetlerde öğretmeni kullanmak 
fakat onun dışında öğretmenin göreceği vazifeyi 
diğer menşeden gelen insanların görmesi müm
kün ola'bilenleri de diğer menşei erden gelen
lerle doldurmak niyetindeyiz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın arka

daşlar, kıymetli Millî Eğitim Bakanımızın ver
miş olduğu izahattan dolayı kendilerine teşek
kür ederim. 

Ancak, Sultanhisar'da 1959 senesinde bede
linin belki % 80 den fazla nisbeti halk tarafın
dan ödenmek suretiyle bir ortaokul yapılmış ve 
bu ortao'kul 1960 senesi tedrisat başlangıcında 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Vaktiyle mekteplere talebe göndermek için 
cebir, şiddet kullanmak zorunda kalan Hükümet 
bugün halkımızın ilim, irfan ve kültüre verdiği 
değer sebebiyle kendi okulunu kendisi yapmak
ta ve Hükümeti, bu okullara öğretmen bulmak 
hususunda zorlamaktadır, 
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Şahsi kanaatinle göre bir orta okulun açılma

sı plânla ilgili olmakla beraber, plâna alınma
sının esas hedef ve gayesi daha ziyade bu okul
ların lüzum gösterdiği ağır külfeti maddî ba
kımdan karşılamaktır ve bu bakımından plânla 
ilgili bulunmaktadır. 1960 senesinde üçyüz küsur 
bin lira para sarfı ile inşaatı tamamlanmış olan 
bir okulun hiç olmazsa Devlete olan ^ülfeti bina 
yaptırmak bakımından tamamen bertaraf edil
diği cihetle ortada yalnız bir kaç öğretmen kad
rosu verilmek suretiyle bu okulun bir an evvel 
tedrisata açılması mevzuu kalıyor ki meselenin 
müşkül tarafı halledilmiş bulunduğundan bu 
ikinci hususun o kadar ağır bir külfet olmadığı 
kanaatindeyim. Şimdi bir kaza merkezi tasav
vur ediniz. Kaza halkı çocuklarını kendine bağ
lı bir nahiyedeki orta. okula göndermek mecbu
riyetinde kalıyor. Pek tabiî ki halü vakti yerin
de olmıyaıı aileler çocuklarını tahsile göndere
miyorlar. Bu sebeple ancak halü vakti yerinde 
olan kimseler tahsil imkânından faydalanıyor, 
fakir olan kimseler ise maalesef bütün arzusuna 
rağmen çocuğunu okutamıyor. Büyük bir kül
fetle bir ortaokul binası yaptırmış olmasına rağ
men. Şimdi bu okul, takririmizi verdiğimiz za
man üçüncü senesini doldurmuş bulunuyordu, 
bugün dördüncü seneisni tamamlamış bulun
maktadır. Yani okul yapılıp tamamlandıktan 
sonra aradan dört sene geçmiş tedrisata açılma
mıştır. Sultaıihisar, kaza merkezi olduğu için, 
başta kaymakamı ve bir çok daire müdürleri ol
mak üzere tahsilli bir çok elemana sahip bulun
maktadır. Sultaıihisar öteden beri «yapılmış 
olan okula Maarif Vekâleti hiç olmazsa bir mü
dür tâyin etse, diğer öğretmen kadrosunu Ve
kâletin imkânı nisbetinde tamamlanıncaya ka
dar Devlet devaririnde vazife gören yüksek tah
silli memurlardan ve kısmen de ilkokul öğret
menlerinden istifade etmek suretiyle bir an ev
vel tedrisatımızı yapsak» arzusu defaatle izhar 
edilmiş bulunmaktadır. Bununla beraber Sayın 
Bakanın bu sene içinde tedrisata .açılması ihti
malinden bahsetmesini, bir teminat değilse de, 
ele alınmış bir mevzu olarak, hiç olmazsa bu 
dördüncü sene boş kalan binanın beşinci sene
sini de boş geçirmiyeceğinin delili olarak dü
şünmekteyim. Cidden yazıktır. 300 küsur bin 
lira para sarfcdilmiş, gayet güzel bir bina mey
dana getirilmiş; 4 sene gidenin gelenin karşı-
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sıııda bomboş durmakta istifade edilemiyor. Bu 
bina bu şekilde bakımsızlıktan harab da olur. 

Bir memlekette bugün yatırınım en önemlisi 
maariftir, diyoruz. Herşeyden önce memleketi 
cehaletten kurtarmak lâzımdır. Bu büyük yatı
rımı bu sahaya hasretmek lâzımdır diye üzerin
de hassasiyetle duruyoruz. Fakat diğer taraftan 
halkın fedakârlığı ile bir abide gibi yükselmiş 
koskoca bir okul binası 4 sene bom'boş durur ve 
bundan istifade edemeyiz. Bu, hakikaten ve cid
den acıdır. 

Sorumun ikinci maddesini bu konu ile ilgili 
olarak sormuştum. Bugün Sayın Bakanın da 
ifade ettikleri gibi bin küsur öğretmen meslekten 
ayrılmış, Maarif Vekâletinde memuriyetlerde 
vazifelendirilmiştir. iliç şüphesiz bu memuriyet
lerden bir kısmı mutlaka öğretmenlik meslekin
den gelmeyi icabettirir; bunu kabul ediyoruz. 
Ama. ancak bu üçyüz, beşyüz memuriyete inhi
sar edebilir. Öğretmen sıkıntısının bu kadar şid
detle hissedildiği, bir ortaokul açabilmek için 
dört .stîiıo müddetle bir öğretmenin tefrik edile
mediği bir zamanda yüzlerce yetişmiş öğretme
nin şunun veya bunun tavsiye veya tavassutu 
ile esas meslekinden alınıp Maarif Vekâleti teş
kilâtında kayıt kâtipliği gibi alelade ilkokul 
mezunu memurların da yapabilecekleri vazife
lerde istihdam edilmeleri ve diğer taraftan bun
ların hizmetinden'memleketin mahrum kalma
ları cidden acıdır. Bu sorumun pek tabiî ki, Sa
yın Bakanın şahsı ile ilgisi yoktur, bugünün işi 
değildir. Eskiden beri âdet haline gelmiş, kim 
iltimasını bulursa mümkün mertebe köylerde 
öğretmenlik yapmak külfetinden kurtulup ka
pağı Ankara'da bir Vekâlete atmak, orada bit
ek vazife ve saire bulmak suretiyle gününü gün 
etmek hevesine kapılanlar olmuştur. 

Sayın Bakanın yine son günlerde bu me
murlardan yetmiş kadarının bu vazifelerden alı
nıp öğretmenliğe iade edilmiş olduklarını söyle
melerinden de ayrıca kendilerine teşekkür ederim. 

Şayet Sayın Bakanın halen Maarif Vekâle
ti teşkilâtında memur olarak vazifeli bulunan 
1 100 küsur öğretmenden 3 - 5 tanesini de daha 
fedakârlık yapmak ve bunları da öğretmenlik 
meslekine iade etmek yoluna giderlerse Sultanhi-
sar'ın 4 senedenberi öğretmen bekliyen okulunun 
da hiç olmazsa bu önümüzdeki ders yılında öğret
mene kavuşavağını ve bu kazamızın da en mühim 
derdi olan okuluna kavuşma ihtiyacının bertaraf 
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edileceğini ümidetmekteyim. Sultanhisar bir çok 
mahrumiyetlere mâruz olan bir kazamızdır. Bu
na rağmen «Başka bir şey istemiyoruz. Hiç olmaz
sa çocuklarımızı cehaletten kurtaracak bu ilim 
yuvasını bir an evvel açınız, çocuklarımız ceha
letten kurtulsun. Biz çalışalım, fedakârlık yapa
lım, çocuklarımızı okutalım» diye kıvranıyorlar. 

Halkın gösterdiği bu hassasiyet, esasen yaptı
ğı maddî fedakârlıklar da meydandadır. Bu iti
barla sayın Bakanın sözlerinin bir ümit değil, bir 
vait şeklinde tecelli etmesini ve hiç olmazsa bu se-

616 ya 1 nci ek S. Sayılı olup tutanağın so
nuna bağlı bulunan basmayazıdaki «(1) numa-

26 . 6 . 1964 O : 1 
ne içinde, önümüzdeki ders yılından itibaren oku
lun tedrisata açılmasını temenni eder ve kendi
leri bu yolda bir vaitte bulunurlarsa Sultanhi-
sarlılarm çok memnun olacaklarını söylemekle 
sözlerimi bitiririm. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın arkadaşlarını, vakit gecikmiş bu

lunduğundan, birleşimi, 2!) Haziran 1964 Pazar
tesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 18,30 

ralı» tabiri «(2) numaralı» olacaktır. 

7. — DÜZELTIŞ 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanunu verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karanı üftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Roşat Arpacıoğlu 
İsmail -Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkarı 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üatün 
AWûlha,K Kemal Yörük 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekin seri er 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
246 
239 

4 
3 

Î93 
11 

[Kabul 
ANTALYA 

Etem Ağva 
ihsan AtaÖv 
Hasan Fehmi Boz'epe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Emmağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

edenler] 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çarığa 
İbrahim ökteım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
tsmail Yılmaz 
Baha Cen.al Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
llahtui inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENtZLÎ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehrnus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
VefikPSrm çekiği u V V 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğ... 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ârdıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlıı 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlıı 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMUŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Permancı 
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Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Batıp Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zaki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Şinasi Osma 
Musıtafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Komal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 

M. Meclisi B 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan. 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdıırrabman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemi r 

KONYA 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özf akili 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avııi Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yeni§ehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 
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MARDİN 

Mehmet Ali Arı kan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talat Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
"amazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soy er 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Adil Yaşa 

[Reddedenler] 
I ERZURUM I NİĞDE 
I Tahsin Telli | Oğuzdemir Tüziin 

[Çekinserler] 
OÜMÜŞANE I İSTANBUL 

Sabahattin Savacı I Saadet Evren 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Kara han 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kkrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahiinh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz K.ırakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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l Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral (I.) 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay (î.) 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Bakî 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan (İ.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı hatipoğ-
lu (Î.Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Hilmi Aydmçer 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İsliımyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cevat Kanpulat 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddı'k Aydar 
Haltit Rıza Ünal 

BÎTLIS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Pak£oy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (I.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (1.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu (I.) 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sarnıç 
Kemal ıSatır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (IB.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (t.) 
Muzaffer Canbolat 
Alî İhsan GÖğü§ (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin BereketoğL 
(t) 
Abdullah Çilli (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcigil. 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozfoeyli 

(BaşiR. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
(D 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (t.) 
fsmail Hakkı Tekine! 
Faruk Küreli 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

IZMtR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Oümüşpala 

Nihat Kürşat 
Necip Minkelâmoğlu 
Kadri özek 
Löbit Yurt oğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
(1.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kır ay 

MALATYA 
ismet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Kilini Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
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Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan gfaihiın (B.) 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmeti Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

Muslini ttin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
(t) 
Nazmi ökten 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 1 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

... 
Yekûn 11 

Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli ı 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muhlis Görentas 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 

• —tsS^* '•• 1*5 
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Kıbrıs'a gönderilecek Türk-Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve 

Birliğin başka giderleri hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoglu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Xevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
247 
245 

2 
192 

M 

[Kabul edenler] 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Nihat Ata 
^abit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerîm Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
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Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Ömer Kart 
Mekki KesHn 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
raanoğhı 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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MARAŞ 

Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedaı 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekinserler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
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l Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral (t.) 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbey (î.) 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Keveni özcan (I.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Ayıbar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eccvit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t. Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (I.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (I.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Oobanoğhu (t.) 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
(B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesit 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
a.) 
Abdullah Çilli (.1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ömer Zekâi Dorman 
(t) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Illhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (I.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Nihat Kürgat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lelbit Ynrtoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğan çay (.1.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
îsımet inönü (Başbalkan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Ertem (B.) 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
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MARDÎN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RtZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
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SAKARYA 

Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (î. Ü.' 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi- Çeltekli 

26 . 6 . 1964 O : 1 
ibrahim GKiker 
Rahmi GHinay 
Sebati Hastaoğlu • 
Ahmet Kangal 
öüner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocam emi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven (t.) 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereld 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
Muslih (TÖrentaş (t.Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi1 Fırat 
Suphi Konak 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 11 

>>©-

— 319 -



M. Meclisi B : 114 26 . 6 . 1964 O : 1 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in tngiliz Kemal namı ile mâruf Nizamettin'e vatani hizmet ter

tibinden aylık bağlanmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul ed'i'l mistir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıibrahirnoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
fsmail Küstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İsmail Önce 
İbrahim Imirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2 38 

Kabul edeısler : 228 
Reddedenler : 5 
Çekinserler 5 

Oya katılmıyanlar : 201 
Açık üyelikler 11 

[Kabul 
ANTALYA 

Eteni Ağva 
Raf et Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balıtaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

edenler] 
İbrahim Ökteın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım- Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğhı 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
^iııan Bosna 
İsmail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskendcroğlu 
Vefik Pirinç.cioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal . 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hür re m Müftülü 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnen Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
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Orhan Eyüboğlu 
Pehrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

ÎZMtR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baıkşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osuna 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KONYA 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
/ İnan Karakücük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

26 . 6 . 1964 O : 1 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Nakn Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğln 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geved* 
Hamit Kiper ' .• * 
llyas Kılıç 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğhı 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlü 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Fîkrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 

A.1İ Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlıı 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoftln 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yüecbügi.'i 

EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 

[Reddedenler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
İSPARTA 

Ali İhsan Babın 

KARS 

Kemal Okyay 

NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 
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[Çekinserler] 

ANTALYA 

î lisan Ataöv 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinç er 
Şevki Gülıer 
Mehmet Tungut 

AĞRİ 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Kaif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Bötfekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Brkovan 
îbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t. Ü.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 

ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 

ERZURUM 

Nihat Diler 

[Oya katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
fTal'it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın. 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.)| 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necini ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çofoanoğlu 
îbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

ELAZIĞ 
Naoi Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâl ettin Üzer ((B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Can bola/t 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Ineioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Er'kmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 

AM Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Gilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
thsan önal 

İSPARTA . 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

HATAY 
Sekip inal 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

Vahyi özarar 
İlham i iSancar (B.) 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekin el 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMIR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Le'bit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğanıçay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Möhme*t Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gür kan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
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Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
ismet inönü (Başbakan, 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemalî Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

M. Meclisi B : 114 
Hilmi Bay dur 
Turan Şahin (B.) 
ihsan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Al re an 
Muslihit'tin Gür er 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

26 . 6 . 1964 O 
SİİRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekl; 
İbrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diz/man 
Zeyyat Kocamemi 

Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Naz mi öktem 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş 
(t. U.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ ONDÖEDÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

26 . 6 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

' 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçimi 

2. — Muhtelif komisyonlardaki açıklara üye 
seçimi 
B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (M. Meclisi 1/692) (S. Sayısı: 718) 

X 2. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çe
şitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri 
hakkında kanun tasarısı (1/607) (S. Sayısı : 
716) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı (M. Meclisi 2/193, C. Senatosu 
2/53) S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ

de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma

dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü aorusu' 
(6/717) 

5. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nm ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

6. •— Erzurum Milletvekili Nihat Dile*'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727) 

8. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

9. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel Hân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı İçin, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 
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12. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 

Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

13. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında Vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

14. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlaklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

15. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

16. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nm, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/75*1) 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bîr ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

20. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

21. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

22. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

24. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

26. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında' ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

28. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

29. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her 
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
JJlaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nm, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

31. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından*sözlü so
rusu (6/766) 



32. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, Karayollarınca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü, sorusu (6/771) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/772) 

37. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci İlçesinde yapılan A. F. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette" konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

38. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'in, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

39. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776) 

41. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpif edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 

zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tanm ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

42. — Samsun Milletvekili llyas Kılıçin, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 

43. ->- Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

44. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

46. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
sair işlerine dair Ticarçt Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

47. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ın, 
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

48. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri- Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

49. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağn ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 



miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

• 51. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

52. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Millet Meclisine, bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

53. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791). 

54. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

55. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

56. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

57. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

58. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü soruuı (6/796) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna 
ve bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/797) 

60. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

61. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediye
nin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair 
içişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

62. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

63. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve- onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 

65. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından söz
lü sonısu (6/803) 

66. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti
caret ve Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/804) 

67. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

68. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

69. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Beş Yıllık ̂ Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa-



yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

70. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

71. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

72. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

73. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

74. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik Lokomotiflerinin ihalesinden 
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sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının* mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

76. — Edirne Miletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

77. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

78. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ- | 
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağma dair Çalışma ve Sağlık I 

I ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

79. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ. 
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/81*7) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

81. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

82. - - Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

84. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

85. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kuruûmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

86. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temasılarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış* 

| işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

87. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde-

l sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se-



bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

88. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa, is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

89. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'ın, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî. Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) ' 

90. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
ayılması hususunda -ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

91. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

92..— İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya-
pılamıyacağı hususundaki 16 3 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Karan hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/830) 

93. — Niğde Milletvekili R\ıhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının mikta
rı ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

94. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, Adalet Partisi Genel Başkanının, Bur
sa il kongresinde, Kıbrıs meselesi hakkında 
verdiği demece dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/832) 

95. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki 
iddiaların doğru olup olmadığına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/833) 

96. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An 
kan'ın, Midyat'ın Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 

6 -
i yapılmadığına dair İçişleri Bakanından söziü 

sorusu (6/834) 
97. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'm, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/835) 

98. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'. 
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli, üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

99. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

100. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'
ın, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/838) 

101. - - Bitlis Milletvekili Müştak Okuraıuş'-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılma
sı sebebine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/839) 

102. —- Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/840) 

103. — Aydın Milletvekili Hümi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi-

[ mayesi konulannda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım Bakanlanndan sözlü sorusu. 
(6/841) 

104. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

I * 
105. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-

kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi 



bulunup bulunmadığına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/843) 

106. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan, kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından söz
lü sorusu (6/844) 

107. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilcesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı 
köyünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylüle
re, başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin Arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

109. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın köy
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/Ş47) 

110. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Mardin'in av sahası avcılar kulübü bu-
lunmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

111. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne* zaman başlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/849) 

112. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
ran bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

113. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

115. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

116. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

117. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

118. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türlüye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

119. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

120. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

121. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 

122. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/860) 

123. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçimleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

124. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

114. — Kocaeli Milletvekili Haldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 



125. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleş
mesine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/863) 

126. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nır-, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarina yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sorusu (6/864) 

127. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

128. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin, yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekeli Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

129. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
Tarım Teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

130. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait, 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

.131. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lunun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

132. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme İlçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

133. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme İlçesi Ilıca Plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

134. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 

8 — 
ı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 

sorusu (6/873) 
ı 135. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 

I İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so-
I rusu (6/874) 
! 136. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
i tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 

Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu-
I lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
i olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
I (6/875) 

III 
i ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
I RILAN İŞLER 
| X 1. — 31.12 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala-
' rınm değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesi hakkında kanun tasarısına dair 
. C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato-
I şunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
i Meclisi (2) numaralı Vergi Reform Geçici Ko-
• i misyonu raporu (M. Meclisi 1/632; C. Senato-
j su 1/405) (S. Sayısı : 616 ya 1 nci ek) [Dağıt-
| ma tarihi : 24 . 6 .1964] 
I X 2. — 4 .1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver-
! gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
! değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek-
I lenmesi hakkında kanun tasarısına dair C. Se-
ı 
i natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
' yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 

(2) numaralı Vergi Reform Geçici Komisyonu 
İ raporu. (M. Meclisi 1/625; C. Senatosu 1/400) 
| (S. Sayısı : 617 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarüy : 
! 24.6.1964] 
î X 3. — Özel öğretim kurumları kanunu ta-
| sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 

Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada-

I sının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru-
I lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret-



menlerinin sosyal güvenlikleri haklanda kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

X 4. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ye Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

5. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle

ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem 
Toplantı 3MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 6 | 6 y â | n C İ 6 k 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
(1) numaralı Vergi Reform Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/632; C. Senatosu 1/405) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 454) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 5 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3750 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15 . 4 . 1964 gün ve 7931 - 44267 sayılı yazınıza karşılıktır : 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de

ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1964 tarihli 73 ncü Bir
leşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuşta. ' 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 
Açık oya arz edilen maddeler : 
Madde 10. Oy sayısı 114, kabul 76, ret 34, çekinser 3, boş 1. 
Geçici madde 2. Oy sayısı 104, kabul 101, ret 1, çekinser 1, boş 1. 
Tümü: Oy sayısı 94, kabul 71, ret 22, çekinser 1. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 22 . 6 . 1964 
Esas No. 1/632 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1964 tarih ve 73 ncü Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilen «31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı», Hükü
met temsilcilerinin iştirakiyle , Komisyonumuzda müzakere edilmiştir, 
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Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun madde 10 da ve geçici madde 2 de yaptığı değişikliği 

benimsemiş ve aynen kabul etmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle GeıvA Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Baş

kanlığa saygı ile arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çanakkalo 
Ş. înan 

Burdur 
N. Yavuzhan 

Başkanvefcili 
Sakarya 

N. Bayar 

Bursa 

Sözcü 
Konya 
R. Özal 

Bursa 
Geçici 2 nci maddeye Söz hakkım mahfuz 

muhalifim 
A. Türhel 

Konya 
K. Ataman 

Z. Uğur 

Adana 
Y. Aktimwr 

istanbul 
V. özarar 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

MADL Î̂ 10. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
geçici 10 nca madde eklenmiştir : 

GEÇlCÎ MADDE 10. — Gelir Vergisine tabi 
çiftçilerin en geç 1967 yılına ve ortalama kâr 
hadlerinin tesbitine dair komisyonlar kurulup bu 
hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanu
nunun bünyesinde bu bakımdan gerekli değişik
likler yapılıncaya kadar verecekleri lyıllık Gelir 
Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri zirai ka
zançlar üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergi
leri (yıllık beyannamelerde çeşitli kaynaklardan 
kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık vergi-

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
geçici 10 ncu madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Gelir Vergisine tabi 
çiftçilerin en geç 1967 yılına ve ortalama kâr 
hadlerinin tesbitine dair komisyonlar kurulup bu 
hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanu
nunun bünyesinde bu bakımdan gerekli değişik
likler yapılıncaya kadar verecekleri yıllık Gelir 
Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri zirai ka
zançlar üzerinden hesaplanan [yıllık gelir vergi
leri (yıllık beyannamelerde çeşitli kaynaklardan 
kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık vergi-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 nerrik ) 



GEÇİCİ KOıM'İlSTONUN DE&tŞTlRİıŞt 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 nci efc) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

nin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda ya
zılı birimlere göre bulunan miktarlardan az ola
maz. Az olduğu takdirde, bu miktarlara yüksel
tilir. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazi
nin; , 

tik 300 dönümü için dönümünden 1 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

1,50 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

3 lira, ı 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 4 

lira,. 
2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, pusam, 

keten ziraatinde ekili arazinin; 
îlk 220 dönümü için dönümünden 1,50 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 

2 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 4 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 5 

lira. 
3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazi

nin; 
îlk 150 dönümü için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 

6 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira,. 
4 ncü grup : Pancar, patetes, soğan, sarım

sak, kavıın, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde 
ekili arazinin; 

îlk 90 dönümü için dönümünden 3 jlira, 
Sonra gel,en 90 dönümü için dönümünden 

5 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 10 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 12 

lira,. 
5 nci grup : Tütün, çay ve sebze ziraatinde 

ekili arazinin (çayda mahsul verebilecek hale 
gehniyenler hariç); 

îlk 50 dönümü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 9 

lira, 

M. Meclisi ( S. Sa 

[ Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

nin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda ya
zılı birimlere göre bulunan îtniktarlardan az ola
maz. Az olduğu takdirde, bu miktarlara yüksel
tilir. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazi
nin; 

îlk 300 dönümü için dönümünden 1 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

1,50 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 4 

lira. 
2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, 

keten ziraatinde ekili arazinin; 
îlk 220 dönümü için dönümünden 1,50 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 

2 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 4 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 5 

lira. 

3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazi
nin; 

îlk 150 dönümü için dönümünden 2r lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 

6 lira, j 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira. 
Kıraç ve ,sulu arazide yapılan pamuk ziraa

tinde yukarda yazılı birimleri, (mahallî idare 
heyetlerinin müspet mütalâasına dayanılarak 
üçte bire kadar indirmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

4 ncü grup : Pancar, patates, soğan, sarım
sak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde 
ekili arazinin; 

îlk 90 dönümü için dönümünden 3 Jira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 

5 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 10 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 12 

! lira. 

ısı : 616 ya 1 nci ek ) 



Geçici Komisyoımn deği§tiri§i 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 ncâ ek) 



— 6 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 18 
lira, 

Sonra gelen dönümleri için dönümünden 20 
lira. 

6 ncı grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındık ziraatinde; 

îlk 150 dönüm için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira, 
7 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

Antepfıstığı ve zeytinliklerde; 
İlk 1 500 ağaç için ağacından 20 kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 30 

kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 55 

kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 70 kuruş. 
8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

narenciyede; 
îlk 500 ağaç için ağacından 60 kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 90 ku

ruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 180 ku

ruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 ku

ruş, 

9 ncu grup : Diğer mevya ve mahsul ziraa
tinde ekili arazinin (meyva ve mahsul verebile
cek hale gelmiyenler ve palamut hariç); 

İlk 75 dönüm için dönümünden 4 lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 12 

lira, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 

14 lira. 
10 ncu grup : Büyükbaş hayvanlarda (iş 

hayvanlan ile iki yaşındaki büyükbaş hayvan
lar hariç); 

îlk 50 büyükbaş hayvan için hayvan başına 
6 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 9 lira, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 nci ek ) 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

5 nci grup : Tütün, çay ve sebze ziraatinde 
ekili arazinin (çayda mahsul verebilecek hale 
gelmiy enler hariç); 

îlk 50 dönümü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 9 

lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 18 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 20 

lira. 
6 ncı grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

bağ, incir ve fındık ziraatinde; 
îlk 150 dönüm için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira, 

7 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
Antepfıstığı ve zeytinliklerde; 

îlk 1 500 ağaç için ağacından 20 kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 30 

kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 55 

kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 70 kuruş. 

8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
narenciyede; 

îlk 500 ağaç için ağacından 60 kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 90 ku

ruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 180 ku

ruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 ku

ruş, 
9 ncu grup : Diğer mevya ve mahsul ziraa

tinde ekili arazinin (meyva ve mahsul verebile
cek hale gelmiyenler ve palamut hariç); 

îlk 75 dönüm için dönümünden 4 lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 12 

lira, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 

14 lira. 



Geçici Komisyonun değişti rişi 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 ncâ ek ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 18 lira, 

Sonra gelen hayvanlar için hayvan başına 
20 lira. 

11 nci grup : Küçükbaş hayvanlarda (bir 
yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kümes hay
vanları hariç); 

îlk 250 küçükbaş hayvan için hayvan başına 
1 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 2 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 4 lira, 

Sonra gelen küçükbaş hayvanlar için hay
van başına 5 lira. 

Yangın yer sarsıntısı, yer kayması, su bas
kını, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat 
istilası, dolu ve kasırg-a, hayvanlarda salgın 
hastalıklar, mantar ve virüs hastalıkları ve 
bunlara benzer âfetler yüzünden mahsul ve hay
vanların en az üçte birinin kaybedilmesi halin
de mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari 
vergisinin tamamı terkin olunur. 

Hasarın varlığını ve zarar derecesini mahal
lî idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine 
tesbit ederler. 

Yukarıda yazılı asgari vergilere tekabül 
edecek nisbette kazanç sağlamadığını iddia eden 
mükelleflerin bu iddiaları yapılacak vergi ince
lemeleri ile sabit olduğu takdirde asgari vergi 
alınmaz. 

Ortaklıklarda asgari vergi işletme sahibin
den alınır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

10 ncu grup : Büyükbaş hayvanlarda (iş 
hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş hayvan
lar hariç); 

îlk 50 büyükbaş hayvan için hayvan başına 
6 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 9 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 18 lira, 

Sonra gelen hayvanlar için hayvan başına 
20 lira. 

11 nci grup : Küçükbaş hayvanlarda (bir 
yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kümes hay
vanları hariç); 

îlk 250 küçükbaş hayvan için hayvan başına 
1 lira, 

hayvan için hay-

hayvan için hay-

Sonra gelen 250 küçükbaş 
van başına 2 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş 
van başına 4 lira, 

Sonra gelen küçükbaş hayvanlar için hay
van başına 5 lira. 

"Yangın yer sarsıntısı, yer kayması, su bas
kını, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat 
istilası, dolu ve kasırga, hayvanlarda salgın 
hastalıklar, mantar ve virüs hastalıkları ve 
bunlara benzer âfetler yüzünden mahsul ve hay
vanların en az üçte birinin kaybedilmesi halin
de mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari 
vergisinin tamamı terkin olunur. 

Hasarın varlığını ve zarar derecesini mahal
lî idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine 
tesbit ederler. 

Yukarıda yazılı asgari vergilere tekabül 
edecek nisbette kazanç sağlamadığını iddia eden 
mükelleflerin bu iddiaları yapılacak vergi ince
lemeleri ile sabit olduğu takdirde asgari vergi 
alınmaz. 

Ortaklıklarda asgari vergi işletme sahibin
den alınır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 nci ek ) 



Geçici Komisyonun değistirişi 

i 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 nci ek ) 



Millet Meclisinin kabul lettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 4936, 5017, 5027, 
6564, 6995 sayılı kanunlarla 5 . 7 . 1962 tarih 
ve 60 sayılı Kanunla ve diğer özel kanunlarda 
veya bu kanunlarla ilgili tefsir kararlarında 
vergilendirme bakımından aylıklarla birleştiril-
miyeceği açıklanmış olan ödemeler hakkında bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
aym başından itibaren 7 nci madde hükmüne 
göre işlem yapılır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Devlet Personel Ka-
nunu ile hakimlerin ve sair yargı mercileri men
suplarının aylık ve ödenekleri hakkında Per
sonel Kanununa muvazi olarak Anayasa gere
ğince düzenlenmesi gereken kanunların yürür
lüğe gireceği tarihe kadar, 4936, 5017, 5027, 
6564, 6995, 7197, 7241 sayılı, 5 . 1 . 1961 gün
lü ve 231 sayılı, 22 . 4 . 1962 günlü ve 44 ve 
45 sayılı, 5 . 7 . 1962 günlü ve 60 sayılı, 
26 . 10 . 1963 günlü ve 357 sayılı kanunlar ile 
diğer özel kanunlara göre aylıklardan ayrı ola
rak ödenen ödenekler muhtelif ücret ödemesi 
sayılır ve bu kanunun 7 nci maddesi bu öde
meler hakkında uygulanmaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya i nci ek ) 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunun metni aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ya 1 nci ek ) 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 617 ye |nci ek 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kında kanun tasarısına dair Ç. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi (2) numaralı 
Vergi Reform Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/625; 

C. Senatosu 1/400) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 617) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 5 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3723 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 10 . 4 . 1964 gün ve 7932-44268 sayılı yazınıza karşılıktır : 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril

mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 5 . 1964 tarihli 74 ncü Birleşimin
de değişerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 
Açık oya arz edilen maddeler : 
Maidlde 18. 'Oy ısaynsı 109, Ikalbul 97, reit 11, çekimser 1. 
Tüiraü : Oy sayısı ,12li, ıkalbul 81, relt $6, çekimser 4. 

Geçici Komisyon raporu 

Mület Meclisi 
Geçici Komisyonu 22 . 6 . 1964 , 
Esas No. 1/625 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 5 . 1964 tarihli ve 74 ncü Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilen «4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler öklenmesi hakkındaki kanun tasarısı», Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun madde 13 de yaptığı değişikliği benimsemiş ve aynen 
kabul etmiştir. 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek 

Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Çanakkale 
$. İnan 
Burdur 

N. Ya,vuzkan 

Başkanvekili 
Sakarya 

N. Bayar 
Bursa 

A. Türkel 
Konya 

K. Ataman 

Sözcü 
Konya 
R. Özal 
Bursa 

Ü. Uğur 

Adana 
Y. Aktimur 

istanbul 
V. özarar 

Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu kanun 

1 Mart 1964 tarihinde yürür
lüğe girer. 

O. Senatosunun j Geçici Komisyonun 
kabul ettiği metin değiştirişi 

• 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki 

Kanun 

MADDE 1. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 3. ~- Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiş
tir. 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu kanun MADDE 13. — Cumhuriyet 

yayınlandığı tarihte yürürlü- Senatosunun metni aynen ka-
g-e girer. bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiş
tir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 617 ye 1 nöi ek ) 




