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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Çoğunluk olmadığından saat, 15. .00 te top

lanmak üzere birleşime ara verildi. 
tkinci Oturum 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan ve 3 arkadaşının, bâzı siyasi suçlarla 
bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer suç
ların ve basın suçlarının bir kısım cezalarının 
affına dair kanun teklifinin, içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair 
önergesi kabul olundu. 

Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün, 
2197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına ve Aksaray'ın tekrar il 
haline getirilmesine dair kanun teklifi ile, 

Ankara Halk Sağlığı Akademisi kuruluş ve 
görevleri hakkında, 

Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair, 

Teklifler 
1. — Aydın Mil et vekili Hilmi Aydmçer'in, 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 38 nci mad
desinin «on fıkrasına (Türk Donanma Cemiye
ti) nin eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/865) (içişleri ve Adalet komisyonlarıma) 

2. — Maraş Milletvekili Kemali Bayazıt ve 
3 arkadaşının, TCDD işletmesi Genel Müdür
lüğüne bağlı sağlık teşkilâtında çalışan tabip, 
diş ta/bibi ve eczacıların 472 ve 224 sayılı ka
nunların imkânlarından faydalanmalarına dair 
kanun teklifi (2/866) (Ulaştırma ve Plân ko
misyonlarına) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve ıraemmrlara Kanmııaaauaa bâzı maddelerini de
ğiştiren 4258 sayah Kanunun 2 nci maddesi ile 
4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları
nın öncelikle görüşülmeleri kabul olundu. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kında kanun tasarısı kabul edildi. 

11 . 6 . 1965 Cuma günü saat 10,00 da top
lanmak üzere (saat 18,25 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Ferruh Bozbeyli Süreyya öner 

Kâtip 
Yozgat 

Veli "Uyar 

Rapor 

3. — ithal veya yurt içinde imal edilen 
motorlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina 
ve aletleri, makina, cihaz, motor ve oenzeri eş
yanın Türkçe tanıtmalık (prospektüs) ile bir
likte satışı hakkında kanun teklifine dair (Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum-
hurij^et Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Ticaret Komisyonu rapo
ru (2/579, 2/580) (Gündeme.) <SL Sayası : 622 
ye 1 nci ek) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

«..>.. >m< .«<.. . 



B Î R Î N C İ Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ba§kanveküi Ferruû Boabeyli 
KATİPLER : Veü Uyar (Yozgat), Störeyy^öaCT (Sürt) 

RAŞKAN — 127 nci Birleşimi açjyoffan* -ve 
çoğtmfük almaâiği için aaafc 15,0© te topiamnafe 
üzere kapatıyortmı. 

Kapanma saati: 10,06» 

m** 

İ K İ N C İ Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Ba§kanv«kiü P«mrifc Boebeyli 
KATİPLER : Veli Uyar (Yo%at)f, SSreyya öner (Sürt? 

BAŞKAM — Birledim açtyomm 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak, suretiyle yoklama 
yapılacaktır ve yoklama yapıldıktan sonra bâ
zı arkadaşlarımız gittiği için, Mecliste yokla
manın bittiği anda ekseriyetin kalmamış olma-
ss <J<rtayi9İyte, dsk# ileri bir saatte bir oylama 
ammnda tsfcraf yoklama yapılacaktır. 

Çİmoûer otaıiKafe suretiyle yoklama yapıl
d ı 

BAŞKAN — Çoğunluğumun yoktur, bir sa
at sonra da çoğunluk olacağı muhtemel görül
mediğinden 15 Haziran Salı günü saat 10 da 
yapılacak Büyük Millet Meclisi toplantısından 
sonra toplanılmak üaere Birleşimi1 kapatıyo
rum, 

Kapanma saati: 15,30 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

i. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, askerî doktorluğu cazip bir hale getir
mek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
Vekili ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un 
yazılı cevabı. (7/583) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassut Duyurulmasını saygı ile arz ederim. 

Gümüşane 
Necmeddin Küçüker 

Soru : 
Halihazırda orduda bulunan askerî doktorla

rın, aldıkları aylıkların az oluşu sebebiyle isti
fa ederek sivil sektörde daha fazla ücretle ça
lıştıkları veya yabancı memleketlere gittikleri 
ifade edilmektedir. 

Bu vaziyetin ordumuzda doktor mevcudun
da bir azalmaya yol açacağı gibi, sağlık hizmet
lerinin lâyıkı şekilde ve matluba uygun bir is
tikamette yürütülmesinde de zorluklar meydana 
getireceği aşikârdır. 

Durumu önlemek ve askerî doktorluğu cazip 
bir hale getirmek için Bakanlığınızca ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı 
Kanun : 2078 - 65 

7 . 6 . 1965 

Konu : As. doktorlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lg i : Millet Meclisi Başkanlığının 24.11.1964 

tarih, 7/583 - 9817/56859 sayılı yazısı. 

Gümüşane Milletvekili Necmettin Küçüker '-
in, askerî doktorluğu cazip hale getirmek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı V. 

Mehmet Altmsoy 

Ordumuzun doktor ihtiyacının karşılanması 
ancak askerî doktorluğun cazip hale getirilmesi 
ile mümkün olabilecektir. 

Bu hususun temini için Bakanlığımızın ve 
Kuvvet Komutanlığı temsilcilerinin iştiraki ile 
lüzumlu çalışmalar yapılmış, konu Askerî Şûra 
toplantısında görüşülmüş ve Bakanlığımızca ha
zırlanan tasarı ilgili bakanlıklara gönderilerek 
mütalâaları alınmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı; Başbakanlıkça 
21 . 5 . 1965 tarihinde Millet Meclisine sevk 
edilerek Geçici Komisyonda kabul edilmiştir. 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'-
m, Mardin avukatlarından İsmail Mungan'ın 
Maliyeye ne miktar vergi borcu olduğuna dair 
yazılı soru önergesi ve Maliye Bakanı İhsan Gür-
san'ın yazılı cevabı (7/094) 

17 . 3 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adelerinizi rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

1. Mardin avukatlarından İsmail Mun
gan'ın Maliyeye olan vergi borcunun miktarı 
nedir? 

2. Bu borç hangi tarihte kesinleşmiştir? 

3. Borcun tahakkuk ve kesinleştiği tarih
ten itibaren borcun tahsili maksadiyle, ne gibi iş
lemler yapılmıştır? 

4. İsmail Mungan'ın karısı adına kaydet
tirdiği hususi arabası ve yine muvazaalı olarak 
karısı adına geçirdiği binlerce lira kıymetinde 
ev eşyası bulunduğu halde bu hususlar hakkın
da ne düşünülmektedir? 

5. Mumaileyh Mardin'de avukatlık yap
tığı ve daima üzerinde para bulunduğu halde 
üzerinde ve evinde arama yapılmış mıdır? Ya
pılmamışsa sebebi nedir? 

Viranşehir mmtakasmda senelerden beri 
ekin ekmekte ve mahsul kaldırmakta olduğu ve 
taksinin de bu mahsul parası ile alındığı ve hat
tâ Mardin İş Bankası marifetiyle 1963 yılında 
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gönderilen havale çek ve Mardin postahancsin- "*' 
den Ankara Çınar Palas adresine gönderilen 
paralarla bu taksiyi ve ev eşyasının alındığı 
herkesçe bilinen bir keyfiyet iken bu hususları 
araştırılıp araştırılmadığının, bilhassa borcun 
tahsili maksadiyle vazifeli-memurların görevle
rini bihakkin yapıp yapmadığının, 

6. İsmail Mungan'a yakınlığı bilinen 
Mardin PTT Müdürü ile Mardin Valisinin 
bu tutumlarının Maliye memurlarının görev
lerini ifa etmelerine müessir olup olmadığının 
açıklanmasını dilerim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 7 . 6 . 1 9 6 5 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2161760 - 2989 - 23310 

Konu: Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, yazılı soru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 . 3 . 1965 tarihli, Kanunlar Müdür

lüğü 10314/62090 - 7/694 sayılı yazıları. 
Mardin Avukatlarından İsmail Mungan'm 

Maliyeye olan vergi borcu ile ilgili olarak Mar
din Milletvekili Esat Kemal Ay bar tarafından 
verilen yazılı soru önergesine cevaben hazırla
nan notun ilişik olarak sunulduğu gayesiyle 
arz olunur. 

İhsan Gürsan 
Maliye Bakanı 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 
Avukat İsmail Mungan'm Mardin emvaline 

olan vergi borcu ile ilgili soruları ve bu 
soruların cevabına dair not 

Soru 1. — Mardin Avukatlarından İsmail 
Mungan'm, Maliyeye olan vergi borcunun mik
tarı nedir? 

Cevap — Mardin Avukatlarından İsmail 
Mungan'm aynı il vergi dairesine muhtelif yıl
lara ait mühim miktarda borcu vardır 

Soru 2. — Bu borç hangi tarihte kesinleş
miştir. ? 

Cevap — Yukarda mevzubahsedilen borç 
30 . 1 . 1964 ve 13 . 7 . 1964 tarihlerinde tah
sili vacip hale gelmiştir. 

Soru 3. — Borcun tahakkuk ve kesinleşti
ği tarihten itibaren borcun tahsili maksadiyle 
ne gibi işlemler yapılmıştır. ? 
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Cevap — Mükellefin muamelâtının vergi 

kontrol memurmğunca incelenmesi esnasında 
kendisinden 6183 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde teminat istenmesi gerektiğinden, 
10 . 11 . 1959 tarihinde tahsil dairesince te
minat istenmiştir. Mükellefçe teminat gösteril
mediğinden hakkında ihtiyati haciz kararı 
alınmıştır. Ancak, yapılan araştırmalarda haczi 
caiz malı bulunmadığından ihtiyati haczin tat
biki mümkün olamamıştır. 

Âmme alacağının malî kaza mercilerinden 
geçmek suretiyle tahsili vacip hale gelmesi üze
rine hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri daT 

iresinde icrai takibata tevessül edilerek borç
lunun Mardin ili ve ilçeleri tapu sicil muhafız
lıkları ile özel idare memurluklarından, ban
kalardan ve emanet kabul eden noter ve icra 
dairelerinden mal, hak ve alacağı olup olmadı
ğı araştırılmış, fakat kabili haciz varlığına ras-
lanamamıştır. 

Ayrıca borçlunun avukat olması itibariyle 
il merkezi ile ilçe mahkeme ve icra daireleri 
nezdinde vekâlet ücretinden alacağı bulunup 
bulunmadığı araştırılmış, fakat müspet bir so
nuç elde edilememiştir. 

Yalnız, Borçlunun Urfa'nm Viranşehir il
çesi hudutları dâhilinde intifa hakkı eşi Habi-
be Mungan adına müesses bâzı araziyi ekip biç
tirdiğinin gizlice istihbar edilmesi üzerine key
fiyet Viranşehir Tapu Sicil Muhafızlığından 
sorulmuştur. Alman 2 . 3 . 1964 tarihli cevabi 
yazıda borçlu veya eşi adına her ne namla olur
sa olsun böyle bir gayrimenkul kaydına ras-
lanamadığı bildirilmiştir. 

Soru 4. — İsmail Mungan'm karısı adına 
kaydettirdiği hususi arabası ve yine muvazaalı 
olarak karısı adına geçirdiği binlerce lira kıy
metinde ev eşyası bulunduğu halde bu husus
lar hakkında ne düşünülmektedir ? 

Cevap — Bugüne kadar yapılan takiplerde 
borçlunun muvazaa yoluyla üçüncü şahıslara 
intikal ettirdiği bir malına tesadüf edilmemiş
tir. 

Ancak adı geçenin trafikte eşi Habibe Mun
gan adına kayıtlı 47 AC 731 plâkalı taksi hac-
zedilmiştir. 

Saru 5. — Mumaileyh Mardin'de avukatlık 
yaptığı ve daima üzerinde para bulunduğu hal-

— 85 — 
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de üzerinde* ve' evinde arama yapılmış mıdır? 
Yapılmamışsa sebebi1 nedir t 

Viranşehir ntrntaıkasmdan senelerden beri 
ekin ekmekte ve mahsul kaldırmakta olduğu 
ve taksinin de bü mahsul parası ile alındığı ve 
hattâ Mardin İş Bankası marifetiyle 1963 yı
lında gönderilen havale çek ve Mardin Posta
nesinden Ankara Çınar Palas adresine gönde
rilen paralarla bu taksiyi ve ev eşyasının alın
dığı herkesçe bilinen bir keyfiyet iken bu hu
susların araştırılıp araştırılmadığının, bilhassa 
borcun tahsili maksadiyle vazifeli memurlarm-
görevlerini bihakkin yapıp yapmadığının? 

Cevap — Borçlunun üzerinde para bulun
duğu katî olarak malûm olmadığından şahsı
na karşı zor kullanılmamıştır. 

Sözü edilen taksi ve Viranşehir'deki ekili 
araziler hakkında uygulanan işlem yukarda 
3 ve 4 ncü madelerde açıklanmıştır. 

Malûmları olduğu üzere 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ancak mevcut bir varlığın 
haczi mümkündür. İstikbale muzaf olarak da
ire ve müesseselere haciz tebliği mümkün değil
dir. 

Bu sebeple borçluya posta veya banka ile 
ne zaman, nereden ve kim tarafından para gön
derildiği önceden ihbar ve şikâyet üzerine ve
ya sair surette bilinmedikçe bunların haczi 
mümkün olmadığından borçluya bu şekilde 
gönderilen paraların maalesef haczi kabil ola
mamıştır. 

Âmme alacağının tahsili zımnında ilgili me
murların görevlerini ifada her hangi bir ihmal 
ve lâkaydisine de raslanmamıştır. 

Soru 6. — İsmail Mungan'a yakınlığı bili
nen Mardin PTT Müdürü ile Mardin Valisi
nin bu tutumlarının maliye memurlarının gö
revlerini ifa etmelerine müessir olup olmadığı? 

Cevap — İlgililerin maliye memurlarının 
g&Fgvferinift ifksın& müessir tutumda olup ol-
madıklairı hususu ayrıca tahkik edilmektedir. 

Bununla beraber adı geçen hakkındaki ta
kibatın yeniden ele alınması, borçlunun evin
de haciz tatbiki, gerekirse şahsına karşı zor 
kullanılması, tarhiyattan sonra âmme alacağını 
karşılıksız bırakmak amaciyle elinden çıkar
dığı mallar varsa bunların tesbiti ile yapılan 
muamelelerin 6183 sayılı Kanun hükümleri da- | 
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ir esinde- iptalleri cihetine gidilmesi hususu bu
günkü tarihle mahalline tebliğ edilmiştir. 

Saygılarımla. 

3. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, Turizm mevsimi yaklaşmtş olduğun
dan turistik faaliyetlerin hızlandırılması? imkânı 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Zekâi Iforman'ın ya
zılı cevabı (7/720) 

27 . 4 . 1965 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Fahrettin Kerim Gökay 

1. Turizm mevsiminin yaklaşmış olmasına 
rağmen Paris, Zürih gibi büyük şehirlerde Yu
nanistan, Yugoslavya, İtalya, İspanya gibi dev
letlerin geniş afiş, pankart, gazete ilânı gibi fa
aliyetlerine şahidoldum. Memleketimize ait bir 
çalışma görmedim. 

Yalnız Bern'in birkaç vitrininde renkli resim 
gördüm. Bu faaliyetleri hızlandırmak imkânı 
yok mudur? 

2. Milletlerarası Rovlly otomobil yansının 
memleketimizi atlıyarak Afrika'ya geçmesinin 
sebebi nedir? 

3. İstanbul ve Ankara müzelerinde rehber 
sıkıntısı bulunduğundan şikâyetler duyuluyor, 
temin edilemez mi? 

4. Müzelerdeki şaheserlerin resimli kartları
nı almak istij^en yabancı misafirler bunları bula
madıklarından üzüntü duydukları söyleniyor. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1 . 6 . 1965 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Tur. Koor. Şb. 

Sayı : 3733 - 8619 

Konu : Fahrettin Kerim Gökay'-
ın yazılı sorusu hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 Mayıs 1965 tarih ve 11140 - 63913 -

7/720 sayılı yazıya : 
Turizm mevsimi yaklaşmış olduğundan tu

ristik faaliyetlerin hızlandırılması imkânı olu|) 
olmadığına dair İstanbul Milletvekili Fahrettin 
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Kerim ^©okay tarafından verilen yazalı sora 
önergesi oerabıam ilişik alarak sunulduğunu 
saygılarımla arz «derim. 

Zekâi Derman 
1 'Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Yurdumuzun turistik yerlerini ve ulusal 
değerlerini yabancı memleketlerde tanıtarak 
Türkiye'nin şiddetle ihtiyacı bulunduğu dövizi 
kısmen olsun sağlamak üzere Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı gereğince ilk defa 1964 yılı Ocak ve 
Şubat ayları devresinde yabancı reklâm firma-
lardyle işbirliği halinde girişilen propaganda ve 
reklâm kampanyasının olumlu sonuçlar vermek
te olduğu müşahede edildiğinden, aynı kampan
yanın 1964 malî yılı içinde devamında fayda 
görülmüş ve Amerika, İngiltere ve Almanya'da-
ki reklâm firmalarımız ile tutarı cem'an 2,5 mil
yon liraya baliğ olan birer sözleşme akdedilmiş
ti. Türkiye'nin her bakımdan tanıtılmasına, dış 
yatırım propagandamıza muvazi olarak memle
ketimize yabancı sermaye celbine ve turist eği
limleri araştırmaları vapılmasma matuf olan ya
bancı reklam şirketlerimizin bu çalışmaları 1964 
yılı başından beri - yaz ayları hariç - devam et
miş ve Go, Holiday, Esouire, New Yorker, 
Tatler, Oueen, Vogue, Town,, Honey, Harper's 
Bazaar gibi ünlü dergilerle The New Times, The 
L<md©n Times, Guardian, Die Welt, Frankfurter 
Algemeincr, Sunday Telegraph,, Evening Stan
dard, Daily Telegraph, The Spectator, Daily 
Mail, Daily Express, The Times, Lc Monde, 
Cristian Science, Neue Zürcher Zeitung, Tribüne 
De Genevele Figaro, Le Soir ve Libre Belgique 
gibi gazetelerde Türkiye hakkında çeşitli neşri
yat ve reklâm işlerimiz Amerika, İngiltere, İs
veç, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtal
ya, İsviçre ve Avusturya'da yürütülmektedir. 

Tanıtıcı faaliyetlerimiz cümlesinden olarak 
Bakanlığımız tarafından 1964 yılında Türkiye'
ye davet edilen çeşitli milletlere mensup gazete
ciler, seyahat yazarları, konferansçılar, ilim 
adamları, radyo ve televizyon röportajcıları 
memleketlerine avdetlerinde yurdumuz hakkın
da tanıtıcı ve sitayişkâr nitelikte yazılar yaz
mışlar, konferanslar Termişler, radyo ve televiz
yonlarda yayınlar yapmışlardır. 

1965/66 tanıtma kampanyamız için geçen yi- ! 
İm «erdiği tecrübelerin de ıgığı altında propa-
öfiflrknam yürütecek firmaların yeniden seçil-
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mesi hususunda dış kollarımıza gerekli talimat 
verilmiş olup., halen Bakanlığımıza intikal etti
rilmiş bulunan bu teklifler özel komisyonlarda 
incelendikten .sonra angaje edilecek firmalarca 
nihai olacak seçimi yapılacak ve 1965/66 yılı 
tanıtma kampanyamıza süratle başlanacaktır. 

1965/66 yılı propaganda kampanyamızın 
1964 senesine nazaran daha geniş ve daha etki
li tutulması öngörülmüştür. Bu meyanda turist 
potansiyeli yüksek olan İsveç gibi Kuzey memle
ketlerinde daha sıkı bir faaliyet gösterilecektir. 
Bundan başka 1965/66 yılında Avrupa'da yük
sek tirajlı bir veya iki dergide Türkiye hakkm-
da özel «ayı neşrettirilmesi de düşünülmektedir. 

1965 yıh bütçemizin lıenüz Büyük MıHet 
Meclisinden çıkmamış olması ve reklâm isteri-
mizi yürütecek yabancı public relations firmala
rının yenilenmesine doğru gidil ememesi sebebiy
le 1965 yılı Mart̂  Nisan ve Mayıs aylarında ta
nıtma kampanyamıza devam edilmemiştir. 

Bakanlığımız tarafından yabancı memleket
lerdeki dış kollarımıza 1964 yılında 20 000 T* 
19JS5 yılının ilk beş ayında ise 15 450 aded afiş 
ve pankart gönderilmiş bulunmaktadır. Bu afiş 
ve pankartlar dış bürolarımız kanaliyle özellik
le yabancı seyahat acentelerine, tur tertipleyi
cilerine, büyük otel ve motellere ve diğer ilgili 
çevrelere gönderilmektedir. 

2. Mületlerarası Eovlly Otomobil Yarışları 
Bakanlığımızla ilgili bir konu değildir. Yarışçı
lar Türkiye'den transit olarak geçtiğinden, İratta 
komanyalarını dahi beraberlerinde taşıdığından 
turistik bir özellik de taşımamaktadır. Bununla 
beraber 1964 yılma kadar memleketimizden ge
çen bu yarışların bil ahara bizi athyarak Afri
ka'ya geçmesi sebebi incelettirilmiştir. Yapılan 
bu inceleme sonunda, yarışların her yıl Alman 
otomobilcileri tarafından tertip edildiği, 1963 
yarışlarında bir şanssızlık eseri olarak memleke
timizde bir kız çocuğunun çiğnendiği, kazayı ya
pan yarışçının muhakemesinin tutuklu görülme
sine Alman otomobilcileri itiraz ederek, bir ka
za halinde yarışçının tutuklu muhakeme edil
memesini ileri sürerek, bu hususta kendilerini) 
garanti verilmesini istemeleri, bilhassa yolları
mızın bütün trafiğe açık olması, Avrupa yolla
rı ve trafiği seviyesinde bulunmaması sebebiy
le ilgili Bakanlığın bu garantiyi vermemesi üze
rine de yarıcıların memleketimizi athyarak Ya-
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nanistan'dan vapurla Afrika'ya geçtiği anlaşıl
mıştır. Şayet ilgili makamca yarışçılara istedik
leri garanti verilebildiği takdirde eskiden oldu
ğu gibi yarışların yine memleketimizden geçme
si Türkiye Turing Otomobil Kurumunca müm
kün görülmektedir. 

3. Ankara ve istanbul gibi büyük merkezle
rimizin tercüman rehber ihtiyacı Bakanlığımızca 
da üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu ih
tiyacın karşılanması maksadiyle ve turistik po
tansiyeli yüksek olan yerlerde her yıl profesyo
nel tercüman rehber kursları açılmaktadır. Halen 
istanbul, izmir, Mersin Bölge Müdürlüklerimizce' 
yetiştirilmiş olan ruhsatlı rehber sayısı 150 yi 
bulmuştur. 

Bunlardan faydalanmak istiyen turist grupla
rının Turizm ve Tanıtma bürolarımıza veya se
yahat acentalarına baş vurmaları gerekmektedir. 

Kurs açmaya imkân olmıyan yerlerde ise öğ
retmen veya öğrencilerden faydalanılmaktadır. 
Müzakerelerimizi ziyaret edenler Avrupa müze
lerinde olduğu gibi bedeli mukabilinde fotoğraf 
çekmektedir. 

4. Müzakerelerimizdeki şaheserlere ait renk
li ve siyah, beyaz kartpostallar yaptırılarak mü
ze gişelerinde satıma konmuştur. B. M. Meclisine 
sevk edilen (Türkiye Müzeleri Döner Sermayesi 
kanun tasarısı) kanunlaştıktan sonra müzelerde 
kartpostal broşür ve klavuz neşriyatı geniş çapta 
ele alınacaktır. 

4. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, An
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine verilmek 
istenen yeni şekilde, Fakültenin tarih ve felsefe 
lisanslarına sahip mezunlarının, Diyanet İşleri 
teşkilâtında istihdam imkânı olup olmadığına da
ir yazılı soru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet 
Altınsoy'un yazılı cevabı (7/721) 

3.5 .19G5 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Devlet Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Adana Milletvekili 
Hasan Aksay 

İslâm bilimlerinde mütehassıs eleman yetiştir
mek üzere kurulan İlahiyat Fakültesinin mezun-
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lan istihdamının birinci derecede Diyanet işleri
ni alâkadar ettiği izahtan varestedir. 

İlahiyat Fakültesi Genel Kurulunca Fakülte
ye verilmek istenen yeni şekilde: İlahiyat, Tarih 
ve Felsefe olmak üzere üç lisans meydana gel
mektedir. 

Bu durumda, bilhassa, fakültenin Tarih ve 
Felsefe lisanslarına sahip mezunlarının Diyanet 
işleri Teşkilâtında istihdam imkânı var mıdır 
varsa nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4 . 6 . 1965 

Sayı : 280 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
Kanunlar Müdürlüğü 8 . 5 . 1965 gün ve 

7/771 - 11161 - 64063 sayılı yazıları karşılığı
dır: 

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Kurulu
nun karar sureti eldi olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmcd Altmsoy 
Devlet Bakanı 

T. C. 
Diyanet işleri Başkanlığı 

Müşavere Kurulu 
Sayı : 374 

Konu : İlahiyat Fakültesine ve
rilmek istenen yeni şekil Hk. 

Yüksek Başkanlıkça 15 . 5 . 1965 gün ve 
15885 sayılı ile Kurulumuza havale buyurulan 
Devlet Bakanlığının 13 . 5 . 1965 tarih ve 243 
sayılı yazılarına ekli Millet Meclisinin 8 .5 .1965 
tarih ve 11161 - 64063 sayılı yazıları ve Adana 
Milletvekili Hasan Aksay'in 3 . 5 . 1965 tarihli 
yazıları incelendi : 

Bu evrakın müzakeresinde üyelerden Sadet
tin Evrin, A. Hamdi Kasaboğlu, O Kcskioğlu, 
Dr. A. A. Aydın ve M. Oruç hazır bulunmuşlar
dır : 

İlahiyat Fakültesi Genel Kurulunca Fakül
teye verilmek istenen yeni şekilde, ilahiyat, ta
rih ve felsefe olmak üzere üç lisans meydana 
gelmektedir. Bu durumda bilhassa, Fakültenin 
tarih ve felsefe lisanslarına sahip mezunlarının 
Diyanet İşleri teşkilâtında istihdam imkânları 
görülmemektedir. İlahiyat Bölümü mezunların
dan da, Fakülteye İmam - Hatip okullarından 

— 88 — 
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gelmiş olanlar müftü ve vaizlik yapmaya elve
rişli olarak yetişebilmektedirler. Bununla bera
ber mevcut müfredat programı, meslekî özelliğe 
göre tanzim edilmemiş olduğundan, bunların 
Fakülteden mezun oldukları zaman müftü ve 
vaizlik için iki ayrı ihtisas kursu görmeleri do 
gerekmektedir. Bu husus hakkında geçen öğre
tim yılında Dekan ve Profesörler Kurulu ile gö
rüşme yapılmış, program üzerinde tadilâta mu
vafakat edilmiş, fakat kursun lüzumuna onlar 
da kaani olmuşlardır. 

Bu durum göz önüne alınınca, tarih ve fel
sefe bölümlerinden mezun olacakların teşkilâtı-
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mızda yararlı olaınıyacakları açıkça belireceği 
mütalâasında bulunduğumuzun arzına karar ve
rildi. 

fiye 
S. Kvrin 

Üye 
0. Keskioğlu 

Üye 
Dr. lj. Doğan 

17 . 5 . 1965 
Üye 

A. K. Kasaboğlu 
Üye 

Dr. A. A. Aydın 
Üye 

M. Oruç 
Uygundur. 

Başkan 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
127. BÎRLEŞÎM 

11 . 6 .1965 Cuma 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili 1. Etem Küıçoğlu-
nun, İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın tica
reti ve bunlarla ilgili konularda inceleme yap
mak üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce kurulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi (10/19) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı par
tizan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia 
ve isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/20) 

3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, 
petrol konusu ile ilgili tartışmaların vuzuha ka
vuşması için, Anayasanın, 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi (10/21) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir'in memleketimiz petrol sanayiinin istih
salden tüketime kadar bugünkü durumu, bu 
sanayiin gelişme ve genişlemesi için birtakım 
kanuni tedbirlere zaruret olup olmadığı husu
sunda Anayasanın, 88 nci maddesine göre bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasına dair öner
gesi. (10/22) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı ve 
2 arkadaşının Türkiye'nin petrol mevzuundaki 
durumunu ve politikasını açıklığa kavuşturmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/14) 

6. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın Türkiye'nin petrol meselesi hakkında, Ana

yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga hak
kında Başkanlık Divanı kararı. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

2. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Ka
nuna ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr ka
nuna 4 madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve 
vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam ve 4 arkadaşının, Ticaret Ba
kanlığının vazife ve teşkilâtına dair 3614 sa
yılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma'nın, Ticaret Bakanlığı teşkilât 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair, Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi ve 7 arkadaşının Ticaret Ba
kanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı 
Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna ek Kanun; Edir-



ne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Emeklilik 
Kanununa ek Kanun, îçel Milletvekili Yahya 
Dermana ve 2 arkadaşının, Emekli Sandığına 
dâhil memurları ev sahibi yapmak amacı ile 
sermaye tahsisi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
izmir Üyesi izzet Birand ile Cumhuriyet Se
natosu Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un, ek gö
rev ve aylık ödenekleri namı altında 1962 malî 
yılı Bütçesinden her hangi bir tediye yapılma
ması hakkında, içel Milletvekili Mazhar An-
kan'ın, Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, içişleri, Dışişleri, Millî Eği
tim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Tarım, Çalışma, Ticaret, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1965] 

3. — Ceza ve infaz kanunu tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/850) (S. Sayısı: 982) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 5 .1965] 

4. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Sayış
tay Kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
ile Anayasa Komisyonunun mütalâası (2/532) 
(S. Sayısı : 706 ve 706 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 7.5.1964; 12.5.1965] 

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

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

7. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

8. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve içişleri komisyonlan raporlan 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

2 — 
9. — 5539 sayılı Karayodlan Genel Müdür-

Hüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonlan raporlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1964] 

10. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve içişleri ve Plân komisyon
ları raporlan (1/490) (S. Sayısı : 935) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4.1965] 

11. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfi
yesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/817) (S. Sayı
sı : 951) [Dağıtma tarihi : 14. 5 .1965] 

12. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ada
let ve Plân komisyonlan raporları (1/577) (S. 
Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ricü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (2/757) (S. Sayısı : 972) [Dağıtma 
tarihi : 19 . 5 .1965] 

14. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet, Mec
lisi idare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 
802) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

15. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 974) [Dağıtma tarihi : 21. 5 .1965] 

16. — Ulaştırma Bakanlığının barışta dü
zenlediği veya denetlediği ulaştırma ve haber
leşme işlerinin olağanüstü hallerde ve seferde 
ne suretle yürütüleceğine dair kanun tasansı ve 
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Millî Savunma, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (1/702) (S. Sayısı : 944) [Dağıtma 
tar ihi : 4.5.1965] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzala
nan «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî Tem
silcileri ve Milletlerarası Statüleri hakkında 
Anlaşma» ve eki mektuplarının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/166) (S. Sayısı : 971) [Dağıtma tarihi : 
20 .5.1965] 

18. — Umumi hayata müessir âfetler doflayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve îmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 
[Dağıtma tarihi : 23 .2 .1965] 

19. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan ile 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
11 Ağustos 1325 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanunu ile Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı gereğince kendilerine emek
li, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim maaşı 
"bağlanmış olanların aldıkları aylıklarının ayar
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/599) (S. Sayı
sı : 938) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1965] 

20. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 6 arkadaşının, gecekondulann düzenlenmesi 
nakkında, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ile Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, Gece
konduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkın
da ve İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
3 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (2/605, 2/620, 
2/411) (S. Sayısı : 930) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1965] 

21. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
iki arkadaşının, Îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair, Çankırı 
Milletvekili Kâzım Arar'ın, îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muad
del 116 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 7021 sayılı Ka
nunla muaddel 140 ncı maddesinin değiştirilme
si hakkında ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'-
nun, Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 
sayılı Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla ay
nı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/700, 2/664, 2/665, 2/680) (S. Sayısı : 973) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1965] 

22. — Ordu Milletvekili Ferda Güfley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 657 sa
yılı Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
3 ncü bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1964] 

X 23. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve 
makinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların it
halât ve memlekette satışının münhasıran Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapıl
masına ve bu maddelerin Gümrük Vergisi, re
sim ve harçlardan muafiyetine dair kanun tek
lifi ile Geçici Komisyon raporu (2/731) (S. Sa
yısı : 784) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1964] 
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