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37. Birleşim 

19 . 1 . 1966 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
456:459 

459 

460 3. — Başkanlık Divanının sunuşları 
1. — Konya Milletvekili Fakih özf akih, 

Ankara Merkez Ceza evindeki ayaklanma 
ve gösterilere ve vukubulan Ölüm ve yara
lanmalara, bâzı özel suçlar hakkında Af 
kanun tasarısı vermek suretiyle, Hüküme
tin sebeibolduğu yolunda konuşması ve Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in cevabı 460:461,462: 

465 
2. — Millet Partisi Meclis Grupu Baş-

kanvekili Yozgat Milletvekili İsmail Hak
kı Akdoğan'm, Orgeneral Cemal Tural'm 
Millî Savunma Bakanına yazdığı resmî ya
zı ile Mr. Jhonson'un mesajının basına in
tikali hususlarında 'bilgi edinmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/2) 465:466 

3. — Adalet Baikanı Hasan Dinçer'in, 
Türkiye Bijyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş 

Sayfa 
olduğu içişleri, Adalet ve Anayasa komis
yonlarından seçilecek 'beşer üyeden kurulu 
Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (1/100, 4/30) 466:467 

4. — Samsun Milletvekili Osman Şa-
hinoğlu'nun, 1961 seçimlerinden bu yana 
hangi milletvekillerinin tahkikat dosyaları
nın Meclise intikal ettiğine dair Adalet 
Bakanından yazılı sorusunun gerîverilmes'i-
ne dair önergesi (7/11, 4/31) 

4. — Görüşülen işler 

467 

467 

1. — 1567 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/20) (.S. Sayısı : 14) 467:473 

5. —• Sorular ve cevaplar 474 
A— Yazilı sorular ve cevaplan 474 
1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-

hon'un, Trabzon'un Araklı körfezinde, bir 
balıkçı barınağı yapılıp yapılmıyacağı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Eteni Erdinç'in ya
zılı cevabı. (7/16) 474 



Sayfa 
2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-

hon'un, Trabzon'un Araklı ilçesi Hükümet 
konağının 1966 yılında yapılıp yapılmıya-
cağma dair sorusu ve Maliye Bakanı ihsan 
Gürsan ve Bayındırlık Bakanı, Etem Er
dinç'in yazılı cevapları (7/18) v 474:475 

3. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-
hon'un, Trabzon'un Araklı ilçesine deniz fe
neri konulup konulmıyacağı hususunda ne" 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/19) 475:476 

Sayfa 
4. — Adana Milletvekili Mahmut Boz

doğan'ın, millî bankalarımızın sermaye mik
tarına ve hangilerine Devlet iştiraki bulun
duğuna dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ma-
cit Zeren'in yazılı cevabı (7/21) 476:478 

5. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars ili dahilindeki bâzı yolların, 
kışın daha fazla açık tutulması hususunda 
ne gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Ethem 
Erdinç'in yazılı cevabı (7/28) 478:479 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlen

mesine dair olup Karma Komisyonca hazır
lanmış ve geçen devrede Cumhuriyet Senato
sunca görüşülmeleri tamamlanarak Millet Mec
lisine gönderilmiş bulunan raporların, süreleri 
içinde bitirilmesini sağlamak amaciyle, Baş
kanlıkça tertiplenen program okundu ve mad
delerinin ayrı ayrı görüşülerek oya sunul
ması sonucunda programın kalbul edilmediği 
tesbit olundu. 

izmir Milletvekili Mustafa Uyar, Türkiye 
Devlet Su işleri, Enerji Su ve Gaz işçileri 
Sendikası, (Ges - iş) mn, Köy işleri Bakan
lığı içme Suları Dairesi ile 42 işyeri için 
imzaladığı toplu iş sözleşmesinin 60 ncı mad
desine göre kanunun tanıdığı en büyük haddin 
% 30 nun seyyar vazife tazminatı olarak işve
rene kabul ettirilmiş olmasına rağmen, Maliye 
Bakanlığının tutumu selbebiyle, verilmediğine 
dair demeç verdi. 

Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
umum müdür, vali ve kaymakamların sınıf 
değiştirme ve tâyinlerinin kış ortasına rasla-
tılmasınm doğruduğu baskıya dair yaptığı 
konuşmayı içişleri Bakanı Faruk Sükan ce
vaplandırdı. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sdbep ve sürelerle, izin veril
mesi kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu, bilgiye sunuldu. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlığı
nın, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Su Ürünleri kanunu tek
lifiyle Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşının Su Ürünleri kanunu teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
Inci'nin Su Ürünleri kanunu tekliflerinin havale 
edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel, içişleri, Tica
ret. Maliye Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 4 er üyeden kurulu geçici 'bir komis
yonda görüşülmesine dair tezkeresi okundu, ka
bul olundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Baş
kanlığının, Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan'm, 1219 numaralı Tababet ve şua-
batı sanatlarının tarzı icrasına dair Kanunun 41 
42, 43 ve 44 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin, Hükümetçe aynı mahiyet
te hazırlanmakta olan kanun tasarısı ile birlikte 
görüşülmek üzere içtüzüğün 36 ncı maddesi ge
reğince mehil istemine dair tezkeresi ile, 

Çalışma Komisyonu Başikanlığmın, Antalya 
Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 275 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek-
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lifinin, Hükümetçe aynı mahiyette hazırlanmak
ta olan kanun tasarısı ile birlikte görüşülmek 
üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince mehil 
istemine dair tezkeresi okundu, bilgiye sunul
du. 

Anayasa Komisyonu Başkanlığının, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçi-
ne'nin, Gecekondu imarı, tasfiyesi ve ıslahı hak
kındaki kanun teklifinin Genel Kurulun 22 . 12. 
1965 tarihli 26 ncı Birleşimde Gecekondu kanu
nu tasarısını görüşmek için kurulan Geçici Ko
misyonu havalesine dair tezkeresi kabul olun
du. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıi'brahim oğlu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar her sene 
Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve bi
çer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanların
dan olan sözlü sorusuna karşı Başbakan adı
na Ticaret Bakanı Macit Zeren hazırladığı ce
vabı okudu. 

Birleşime saat 18 de toplanılmak üzere 
(16,30 da) ara verildi. 

İkinci oturum 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, 

traktör ve biçer - döver konusundaki sorusu 
üezrinde Bakandan sonra iki defa konuştu 
ve böylece soru cevaplandırılmış oldu. 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, Ahmet 
Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen ci
hazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine 
dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Edip Somunoğlu,. 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, tütün 
ekicilerinden kesilen paralarla kurulacağı 

söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair sorusuna Ticaret Bakanı Macit Zeren, 

Burdur Milletvekili Fetfi Çelikbaş'm, Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugüne 
kadar idari ekonomik alanlarda ne gi'bi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan olan 
sözlü sorusuna Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil, 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, 
köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, iktisadi ve 
emniyet bakımından yeterli olup olmadığına 
dair sorusu ile, 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, özel ve 
resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım ve 
satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna ve, 

Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, halen 
Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi hesa
bına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz 
cevap verdiler. 

Gündemdeki 56, 57 ve 62 sayılı soruların 
cevaplandırılması ilgili bakanlar hazır bulun
madıklarından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

19 Ocak 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik toplantısından sonra toplanılmak 
üzere Birleşime (saat 20,25 te^ son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Siirt 
Nurettin Ok Adil Yaşa 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 

Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
bulunduğuna dair sözlü soru önergesi, (6/169) 
(Maliye, Sanayi ve Çalışma bakanlıklarına gön

derilmiştir.) 
2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'mm, 

Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığı

na dair sözlü soru önergesi, (6/170) (Saflık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sözlü soru önergesi, (6/171) 
(Tarım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

4. — İçel Milletvekili İsmail Catalo^ln'nun, 
İçel'de, ithalât tacirlerine gübre ithali için 
verilen müsaade için hangi kıstasın esas alın-
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dığma dair Sözlü soru önergesi, (6/172) (Tarım 
ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir.) 

5. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, sel 
felâketi sebeibiyle zarara uğrayan küçük çift
çilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koopera
tiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
(6/173) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

6. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbım-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Bey-
likahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el 
çektirilmesini ica'bettiren hâdisenin ne oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, (6/174) (içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Eskişeihir Milletvekili Şevket Aslbuzoğ-
lu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün (başka 'bir il emrine tâyin 
edilmesi sebelbine dair söz*lü soru önergesi, 
(6/175) (içişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

8. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin 'bakanlık 
»emrine alındığına ve bu konuda kaç soruş
turmanın 'bakanlığa intikal ettiğine dair sözlü 
soru Önergesi, (6/176) (Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir.) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesb.it edil
diğine dair sözlü soru önergesi, (6/177) (Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

10. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
(bir etüt çalışması olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi,, (6/178) (Gümrük ve Te
kel Bakanlığına gönderilmiştir.) 

11. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
israil ve Hollanda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup almadı
ğına dair sözlü soru önergesi, (6/179) (Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

12. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
s'özlü soru önergesi, (6/180) ((Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 

bir karar alınıp alınmadığına dair sözlü soru 
önergesi, (6/181) (Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına gönderilmiştir.) 

14. — Erzurum Milletvekili Necati Gü-
ven'in, Erzurum ilinde halen kaç doktor ol
duğuna ve Numune Hastanesinden ayrılan dok
torların yerlerine ne zaman tâyin yapılaca
ğına dair sözlü soru önergesi, (6/182) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı sorular 
15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 

509 sayılı Tapulama Kanununun Anyasa Mah
kemesince iptal edilmesine kadar, Patrikha
nenin bu kanuna dayanarak 900 dâva açtığı
nın doğru olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, (7/42) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

16. — Afyon Karalhisar Milletvekili Murat 
öner'in, gezici olarak çalışan işçilere, yolluk 
yerine verilmesi kaimi edilen tazminatın söz
leşme hükümlerine göre hemen ödenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair yazılı soru 
önergesi, (7/43) (Maliye ve Köy işleri Bakanlık
larına gönderilmiştir.) 

17. — Niğde Milletvekili Yaşar Arı'baş'm, 
Niğde ili Aksaray ilçesinde tekel bina ve 
deposu yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi, (7/44) Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilmiştir.) 

18. — Niğde Milletvekili Yaşar Arıibaş'm, 
Niğde ili Aksaray ilçesi telefon şelbekesinin 
ıslahı ile otomatik santral konulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi, (7/45) (Ulaştırma Bakanlığı
na gönderilmiştir.) 

19. —• Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'm, 
Niğde'nin Aksaray ilçesi Eskil kasalbasmda ya
tılı 'bölge okulu yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi, (7/46) 
(Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

20. — Niğde Milletvekili Yaşar Arıibaş'm, 
Niğde ili Aksaray ilçesinde mütaahhidm iflâsı 
seibe'biyle durmuş Ibulunan hastane inşaatının 
devamı ve ikmali için ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, (7/47) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

21. — Niğde Milletvekili Yaşar Arıibaş'm, 
Niğde'nin karayollarından bakımsızlık sebebiyle 
JboEUİımuş danlarm 'âci'len 'onarılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
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önergesi, (6/48) 
derilmiştir.) 

(Bayındırlık Bakanlığına gön-

22. — Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş'm, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinin ortasında ak
makta ümlunan Uluırma'k suyunun yatağının 
ıslahı için şimdiye kadar ne giibi işlemlerin 
yapıldığına ve 1966 programına her hangi bir 
talhsisatın konulmuş olup olmadığına dair 

yazılı soru önergesi, (6/49) (Enerji ve Taibiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun Köy îçjme Suları Başkanlığı ile Ges - iş 
Sendikası arasındaki imzalanan Toplu Söz-
Leşmenin 60 ncı maddesinin tatbiki konusun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önerge
si, (7/50) (Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Ergim 

ve 28 arkadaşının, Devlet ve ona bağlı müesse-
lerde çalışan işçilerin ücretlerine zam yapıl
ması hakkında kanun teklifi. (2/217) (Çalışma 
ve Plân komisyonlarına) 

2. —T- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Devlet dâvalarını intaceden avukat 
ve şaireye verilecek ücreti vekâlet hakkında kanu
nun birinci maddesindeki cetvelin değiştiril
mesine ve hu kanuna 'bir madde ile Ibir geçici 
madde ilâvesine dair kanun teklifi. (2/218) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya eski 
Ekrek 'köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel 

Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) ben
di gereğince meslekten ihracı hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (2/219) 
(Adalet Komisyonuna) 

4. — îstanibul Milletvekili Mehmet Yardımcı 
ve 21 arkadaşının, 7 . 7 . 1965 tarihli ve 645 
sayılı Silâhlı Kuvvetlerde göxeyji MıiY&zsaf % -
'bip, Diş Tabibi ve Eczicılara tazminat veril
mesi hakkındaki kanunun 6 ncı maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. 
(2/220) (Millî Savunma, ve Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

5. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç 
ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/221) (Tarım ve Plân komisyonlarına) 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 

KÂTİPLER 

Açılma saati : 16,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

Adil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Miiftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini açıycrum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Fakıih özfakih'in, 
Ankara Merkez Ceza evindeki ayaklanma ve gös
terilere ve vukubulan ölüm ve yaralanmalara, bâ
zı özel suçlar hakkında Af kanunu tasarısı ver-
^oT. ı>u*r>H»ılp., TT"h"tm«tin sebebnldugu yolunda 
konuşması ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
cevauı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün 
de dokuz arkadaşımız gündem dışı söz istemişler
dir. Yüksek takdirlerinize sığınarak arz edeyim 
ki, hepsinin ayrı ayrı kabul edilebilmesi Riyaset 
tarafından mümkün görülmemiştir. Bu sebeple 
konusu itibariyle en önemli ve günlük mahiyette 
addettiğimiz ve Sayın özfakih tarafından iste
nilmiş bulunduğu gibi, Sayın Şaban Erik ve Sayın 
Ali Karahan tarafından da istenilmiş bulunan, 
bu sebeple söz talebi sırasına göre öncelik tanıdı
ğımız, «Ceza evlerinde cereyan eden ayaklanma 
olaylarına ve irtibatlı olarak gazetelere akseden 
şekliyle Hükümetin düşündüğü Af kanunu tasa
rısına değinmek istiyorum» şekindeki talebi karşı
lamamız ancak mümkün olacaktır. Bu sebeple kı
sa olmak üzere Sayın özfakih'e söz veriyorum. 
Diğer arkadaşlarımın söz taleblerini karşılıyamı-
yacağım cihetle kendilerinden özür dilerim. 

Buyurun Sayın özfakih. 

FAKÎH ÖZFAKİH (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım; dünkü Salı günü Ankara Mer
kez Ceza Evindeki nümayiş hâdisesi ve Hükü
metin bu nümayişi bastırabilmek için reva 
gördüğü kurşun hâdiseleri üzerinde, hem Hü
kümetin ve hem de Meclisin dikkatini çekmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hâdisenin adlî cephesi üzerinde duracak de
ğilim. Adalet ölçüleri tahkikatını bitirdikten 
sonra eğer hakikaten mesul bir insan veya 

mesul bir Bakan varsa bu Meclis tasarrufları 
içine girmişse -onun hesabını âtiye talik ede
rek yalnızca bu nümayişin af kanunu ile alâ
kalı ve politik yönü üzerinde durmak istiyo
rum. 

Bir seçimden çıktık, bu seçimde A. Parti
sinin seçim sloganı içinde bir af müessesi yer 
alıyordu. Hudutlarını, şümulünü tâyin etme
den, yalnızca seçim havası içinde ortaya atı
lan bir af müessesesinin bugün huzurumuza 
getirdiği tablo hakikaten acıklıdır. Hüküme
tin Programında aynen şöyle geçmekte idi : 
«şümulü memleket gerçeklerine ve ihtiyaçla
rına cevap verecek bir affı düşünmekteyiz.» 

Bu da göstermektedir ki, memleketin ger
çeklerine ve ihtiyaçlarına cevap veren bir af 
kanununun anaprensiplerini ortaya atmamış
lardır. Henüz metin elimize gelmiş değildir. 
Fakat Adalet Bakanının aksettirdiği ve gaze
telerin yazdıklarına çöre eğer hakikaten memle
ketin gerçeklerine ve hakikaten memleketin ih
tiyaçlarına cevap veren bir af kanunu tasarısı 
olsa idi, bu nümayişler bu kadar acıklı bir 
tablo olarak ortaya çıkmazdı. Devlet nizamını 
hangi itsikametten gelirse tazyik eden bü
tün kuvvetlere karşı ve bu nizamın korun
ması için her türlü gayretin yanında oldu
ğumu peşinen arz edeyim. Fakat bu niza
mın korunabilmesi için kullanılacak, reva gö
rülecek tedbirlerde de biraz da basiretin yer 
almasını da temenni etmek hakkımızdır. 

Bu adlî cephesidir, arz ettiğim gibi âtiye 
bırakıyorum. 

Arkadaşlarım af kanunu tasarısının gerçek
lere ve ihtiyaçlara cevap vermiyen bir kanun 
tasarısı olduğunun ilk reaksiyonu ceza evle-

— 460 — 
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rinden çıkmıştır. Bir rüya görür gibi düşünü
yorum : Bu reaksiyonlar zincirinin ben bir de 
son halkasına temas etmek istiyorum. 

Reaksiyonların hangi istikametlerden ve 
hangi ölçüde çıkabileceğini şu anda bilmemek
teyim. Ama Hükümetten bilhasa istirhamda 
bulunuyorum. Bu Meclisi millî iradeye bir ma
bet olarak teslim ettikleri zaman bu duvarlar 
kirli değildi. Millet namına bir ibadet ma
hiyetinde olan millet namına milletin fonk
siyonunu burada ifa ederken bu çatının bize 
teslim edilmesine vesile olan ve bugün Ana
yasanın dibacesinde ve maddelerinde, ruhu 
ile, lâfzı ile yerleşmiş bulunan 27 Mayıs meşru 
temeline gölge düşürecek bir af metni geldiği 
takdirde hangi müesseselerin heyelan içinde 
bulunacağını ve bu reaksiyonların son halka
sının neyi ifade edeceğini bugünden kestirmek 
güçtür. Devlet nizamını... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) Müsaade buyurun arkadaşlar... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müda
hale etmeyin. 

PAEÎH ÖZFAKÎH- (Devamla) — Devlet 
nizamını yaşatmak istiyorsak, hissin Ötesine ge
çerek, iliklerimize kadar 27 Mayıs meşru teme
lini içimize, yerleştirmeye mecburuz. Hissin 
ötesinde akıl ölçülerine uymıyan bir iktida
rın akıl ölçülerine uymıyan insanların akıbet
lerini yakın tarihimizde pek hazin tablo olarak 
görmekteyim. (Soldan, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. Hatip Riyasetin himaye kanatları altında 
konuşur. Hatibe ben gündem dışı söz verdim.^ 

Bir dakikanız var efendim. 
FAKİH ÖZFAKÎH (Devamla) — Vaktiyle 

Mecliste akıl ve basiret ölçüleri ĉ ışma çıkan in
sanların bu memlekete hangi felâketi reva gör
düklerini ve neler getirdiklerini bildiğim için 
bu Meclisin dikkatini bu müesseseye bir daha 
çekmek istiyorum. Bu milleti huzura kavuştur

maya mecburuz. Bu memleketin müesseselerini 
huzursuz bırakmaya hakkımız yok! Bir af ka
nunu... 

BAŞKAN — Sayın özfakih, lütfen tamam
layınız, rica ederim. 

FAKİH ÖZFAKÎH (Devamla) — Bir af 
kanunu millete barış vâdediyorsa, millî potan
siyeli, millî gücü artırabiliyorsa, bu cemiyetin 
kaidesinde, yukarısında hakikaten bir kucak
laşma getiriyorsa bu af kanunu yapıcıdır. Yok
sa dünün bir hesabı mahiyetinde gelen bir af 
kanununun nasıl reaksiyonlara sebebiyet vere
ceğini bu hâdise göstermektedir. Yakın gele
cekteki hâdiselerin üzerine dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Bu ölçü içinde kaldığınız takdirde 
mesuliyeti paylaşırız, bu ölçünün dışına çıktığı
nız takdirde ise tarihî mesuliyetin çıkan insan
ların üzerinde olacağını bir daha işaret ederek 
sevgilerimi sunarım sizlere. (C. H. P., T. 1. P. ve 
M. P. si sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Adalet Ba

kanı... Sayın Oğuz, rica ederim. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Ona söyle. 
BAŞKAN — Biz Riyaset olarak kimseyi kür

süden tefrik edecek tiynette insanlar değiliz. 
Rica ederim. Sizin sesinizi duydum, size muha-
taboluyorum. Onu duymadım. 

Muhterem arkadaşlar... Daha önceki toplan
tılarda Yüce Meclisçe, müttehaz karar gereğin
ce Birleşime saat 16,30 da, saat 18,00 e kadar 
sürmek üzere ara verilmesi kararlaştırılmıştı. 
Meclisçe müttehaz karar gereğince saat 16,30 a 
gelmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan saat 18,00 
de toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 



ÎKÎNCÎ ÖTÜRÜM 
BAŞKAN — Başl 

KATİPLER : 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nei Birle
şiminde ikinci oturumuna devam ediyoruz. Bir
leşime ara verilmesi için gerekli müddet dolmuş 
olduğu cihetle, Sayın Adalet Bakanı söz almış 
bir durumdayken, Birleşime ara vermiştik. 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

18 . 1 . 1966 Salı günü Ankara Merkez Ce
za Evinde son derece üzücü bir hâdise cereyan 
etmiştir. Önce affın şümulü dışında olmalarını 
protesto şeklinde başlıyan olay, sonradan tah
rip, toplu ayaklanma ve firara teşebbüs mahi
yetini almıştır. 

Hâdise, jandarma ve polis kuvvetlerimizin 
müdahale ve gayretleriyle tamamen bastırılmış
tır. Üç kişinin ölümü ve on üç kişinin yaralan-
masiyle neticelenen bu müessif olay üzerine An
kara Cumhuriyet Savcısı tarafından Bakanlığı
ma verilen raporu yüksek huzurunuzda aynen 
okuyorum. 

Rapor : 
18 . 1 . 1966 Salı günü saat 10 sıralarında 

Ankara Kapalı Merkez Ceza Evinin birinci 
koğuşunda bulunan hükümlüler masa ve ka
nepeleri giriş kapısına yığmışlar, af isteriz, biz 
vatan evlâdı değil miyiz, Makaryos'un çocukla
rı mıyız? Yuh, diye bağırmaya başlamışlar, ola
yın idarece memuriyetimize bildirilmesi üzerine 
keyfiyet Ankara Jandarma Komutanlığına 
bildirilerek takviye kuvveti istenilmiş ve derhal 
ceza evine gelinmiştir. İsyanın başladığı koğuşa 
gerilmek istenmiş ise de kapı barikatlarla ka
patıldığından girilemediği gibi hükümlüler ken
dilerine yapılan gerekli nasihati dinlememiş, 
kapıyı da açmamışlardır. Mütemadiyen aynı şe
kilde bağırmaya devam etmişlerdir. Tekrar 
Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü
ne durum bildirilip kuvvet istenmiştir. Saat 
11,00 raddelerinde bu hareket bütün ceza evine 
sirayet etmiş ve 4 numaralı koğuşta bulunan ço-

kili Nurettin Ok 

Yaşa (Siirt) 

cuklarm bahçe ve koğuş kapıları kırılarak bun-
. 1ar da isyana dâhil edildiği gibi bu çocukların 
i bir kısmı büyük hükümlü ve tutukluların koğuş-
.• larına alınmış ve aynı zamanda hükümlülerin 

bir kısmı da çatılara çıkarak muhafızlara ve 
vazifelilere taş, kiremitlerle taarruz ve tecavü
ze başlamışlardır. Mevcudun büyük çoğunluğu 
kapalı ceza evi ile yarı açık ceza ivini ayıran 
duvara masaları üstüste koymak suretiyle çıkıp 
firara teşebbüs etmiş, böylece cetfa evi mevcu
dunun yarısı çatıya çıkmış ve firara kalkışmış 
olması sebebiyle isyan daha da genişleme isti
dadı göstermiş, açık ceza evine tırmanan hü
kümlülerin kolaylıkla kaçmak üzere bulunduk
larını gören zabıta tarafından havaya, hedef 
gözetmeksizin ateş edilmeye başlanılmış, celbe-
dilen kuvvetlerle kapılara konulan barikatlar kal
dırılıp içeriye girmeye teşebbüs edilmiştir. Bu 
sırada Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü de 
gelmiş ve içeriye girmiştir. 

Ceza evinde yapılan tetkikte hükümlülerden 
Hamdi Çöker'in çatıdan atlamak suretiyle, hır
sızlıktan hükümlü Osman Akçay ile yankesici
likten tutuklu Ali Bulanık'ın kurşunla yaralanıp 
öldükleri, ayrıca hırsızlıktan tutuklu İbrahim 
Turhan, Hamza Kasar, Durmuş Bozkurt, Na
mık Erdoğan, Bekir Nerkizoğlu, Halûk Kepe
nek ile kızlık,bozmaktan tutuklu Hasan Vural 
ve ırza geçmekten tutuklu Bayram Çelik'in mer
mi ile yaralandıkları tesbit edilerek derhal Nu
mune Hastanesine kaldırılmışlardır. İsyana 
iştirak etmedikleri için isyancılar tarafından 
hırpalanan ve maddi yara alan hırsızlıktan hü
kümlü Cumali Gök, hırsızlıktan tutuklu Ömer 
Sarıoğlu, hırsızlıktan tutuklu Mehmet Yaşar, 
gasptan tutuklu Hacı Orhan, müessir fiilden hü
kümlü Ferit öngün ceza evi revirinde tedavi al
tına alınmışlardır. 

Hükümlüler koğuşuna alınmış olduğu görü
len 15 çocuk ile tutuklular koğuşuna alınan 20 
çocuk bu koğuşlardan çıkartılarak kendi koğuş
larına iade edilmişlerdir. 
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Yukarda arz edildiği üzere ceza evi mevcu- j 
dunun yarıdan fazlasının çatıya çıkmış olması S 
ve bilhassa yeni ceza evinin alçak olan duvar- ] 
larma yönelmeleri ve buradan firara teşebbüs j 
etmeleri, çocuk hükümlü ve tutuklulara ait ko- j 
ğuş kapılarının büyükler tarafından kırılarak j 
bunların da isyana zorlanmaları ve bir kısmı- j 
mn büyük hükümlü ve tutuklulara ait koğuşla- r 
ra zorla alınmaları, çatının ve ceza evinin tah- ] 
ribe başlanılması, bâzı isyancıların nöbetçi jan- \ 
darma kulelerine yönelerek tecavüze kalkışma- j 
lan üzerine bizzarure zabıta tarafından hedef \ 
gözetilmeksizin havaya ateş edilmiştir. Mermi \ 
ile yaralanan ve ölenlerden biri hariç tamamı ] 
hırsızlık veya gasp suçundan hükümlü ve tutuk- j 
ludurlar. \ 

Ceza evine Emniyet Genel Müdürü, Ankara \ 
Emniyet Müdürü ve bir aralık Ankara Valisi de 
gelmişlerdir. 

İsyanın bastırılmasından sonra polis kuvvet- ; 
leri marifetiyle ceza evinde sayım ve umumi ara
ma yapılmış, firar hâdisesi olmadığı gifbi silâh \ 
da bulunmamıştır. 

Jandarma ve gardiyanlardan yaralanan yok
tur. Jandarmalar ceza evinin içine girmediği gi- 1 
gi koğuşlara da ateş etmemişlerdir. 

Başlarında biri yarbay diğeri üsteğmen ol
mak üzere komutanları olduğu halde 135 jandar
ma eri ile ceza evi çevrilmiş ölüm ve yaralama he
def gözetilmeksizin havaya ateş edildiği esnada kur
şun sekmesinden ileri gelmiş olması muhtemel
dir. 

T. î. P. sıralarından bir sayın milletvekili : 
havada uçarken mi vuruldu? 

ADALET BAKANI HASAN DlNÇER (De
vamla) '— Benim ifadem değil, Cumhuriyet Sav
cısının raporunu okuyorum arkadaşlar. 

Soruşturmaya derhal başlanılmış, isyanın ele-
'başlarmdan olan (Nurettin Eser, Gazi Yaman, 
Nurettin Altay, Arslan Özkan, Turan öz, Satıl
mış Kavlak, Doğan Uğur, İsmail Demiroğlu, Hü
seyin Arıkan) Sinop Ceza evine, (Can Uçak, Is-
mek Demiroğlu, Bahattin Keleş) Kırşehir Ce
za evine, (İsmail Şenyurt, Şükrü Çağatay) Bar
tın Ceza evine sevk edilmişlerdir. İsyancılar- ; 
'dan Mürteza Çam da Niğde 'Ceza evine sevk edil
miştir. 

Yaralıların sağlık durumları iyidir. Soruş
turmaya etraflı bir şekilde devam edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara'da cereyan 
etmiş olan bu müessif olayın raporunu aynen 
okumuş bulunmaktayım. Hâdisenin ölümle neti
celenmiş olması ve içinde yaralıların da bulun
ması elbette esef vericidir, üzüntü vericidir. Fa
kat rapor bize mecburiyetin tesiri altında sîlâfo. is
timal edildiğini açıkça göstermektedir, ve tah
kikat her yönden derinleştirilmiştir. Neticeyi ay
rıca arz ve izah edeceğim. 

Şimdi benden evvel konuşan ve bu kürsüde 
bu mevzua temas eden muhterem arkadaşım Fa-
kih. özfakih'in mütalâalarına kısaca arzı cevap et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşım affı memleket gerçekle
rine uygun şekilde hazırlamadığımız için bu hâ
disenin olduğunu ifade buyurdular (C. H. F. sı
ralarından «doğru, doğru» sesleri) Acaba haki
kat böyle mi ve doğru diyen arkadaşlarımın söz
leri dioğru mudur? 

BAŞKAN — Ne tasdika, ne de ademitasdiika 
ihtiyaç ve lüzum yok. Rica ederim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bir gerçektir ki, her affın bir gayri-
memnunu, bir de memnunu vardır. Bunları ön
lemeye şimdiye kadar hiçbir Hükümet muktedir 
olamamıştır. Yani hâdiseler şimdiye kadar çıka
rılmış aflar karşısında, gayrimemnunlarm reak
siyonunu önlemeye hiçbir Hükümetin muktedir 
olduğunu tesbit etmemiştir. Bundan sonra da 
olacağını iddia edemez kimse. Şimdi, bu hâdiseyi 
çıkaranlar kimlerdir? Savcının raporu da bize 
gösteriyor ki, hâdiseyi çıkaranlar aftan istifade 
edemiyeceği kanaatine varmış olan kimselerdir. 
Yani hazırlanmış olan af tasarısına göre hırsız
lık, ırza geçme, kadın kaçırma gibi mümasili ah
lâka, adaba ve memleket gerçeklerine uygun olmı-
yan fiillerin failleridir. 

Arkadaşım der ki; «Affın şümulünü siz iyi 
tesbit etmediniz, hâdiselere sebeboldunuz.» .Hâ
diseleri çıkaranlar bunlar olduğuna göre arka
daşımdan haklı olarak şu suali sormak isterim; 
acaba bu nevi -kimselerin affın şümulü içine gir
mesine razı mıdır kendileri? Arkadaşım cevap 
vermeden ben onun hesabına cesaretle söyliyeyim; 
o da razı değildir. O halde arkadaşlar, hal böyle 
olunca hâdiseyi bir polemik mevzuu, bir istismar 
mevzuu yapmaya da zannederim ki, kimsenin 
hakkı yoktur. 
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Arkadaşım yine konuşmasında şu tâbiri kul- I 
landılar: «Hükümetin reva gördüğü kurşun hâ
disesi.» Bu tâbirle, bu ifade ile zimnen kuruşunu 
Hükümetin attırdığını imâ etmekte ve umumi ef
kâra meseleyi böyle intikal ettirmeye gayret gös
termekte olduğu kanaati bende hâsıl oldu. 
Şimdi okuduğum, savcılığın raporu meselesinin 
böyle olmadığını açıkça gösteriyor. Arkadaşım 
yine konuşmasının bir yerinde şu itirafta da bu
lundular: «Hâdisenin içyüzünü bilmekle bera
ber» diyerek bu mütalâaya vardılar. Hâdisenin 
içyüzünü madem ki, bilmiyorlar, o halde kendile
ri böyle bir mütalâaya varıp Hükümeti kurşun 
attırmış gibi takdim etmekte, göstermekte her hal
de haksızdırlar. 

Arkadaşlar, muhalefetin bu çeşidi, mesuliyet 
duygusundan uzak olmaya ve sadece tahribi he
def tutmaya matuf bir muhalefet olur. (A. P. 
sıralarından alkışlar) Ben arkadaşımdan bunu 
beklemem. Af hâdiseleri dolayısiyle vukubulan 
hâdise tek değildir. Yalnız Ankara'da olmuş de
ğildir. 

Yurdun muhtelif yerlerinde reaksiyonlar ol
muştur. (C. H. P. sıralarından müdahaleler) 
Haklı çıkmıyorsunuz, çünkü gayrimemnunluğun 
bir reaksiyonu tevlidedeceği tabiîdir. Bu beşerî 
bir olaydır. Haklı değilsiniz. Haklı olmadığınızı I 
şimdi bir kere daha ispat edeceğim. Yurdun I 
muhtelif yerlerinde bu hâdiseler olmuştur, re
aksiyonları olmuştur. İstanbul'da olmuş, Bur-
sa'da olmuş, Kırşehir'de olmuştur ve daha baş
ka yerlerde olmuştur. Ama hiçbirinde silâh is
timal edilmemiştir. Acaba neden orada silâh isti
mal edilmedi de burada edildi? Eğer Hükümet 
bu hâdiseler karşısında kurşun sıktırmayı arzu 
eden bir Hükümet olsaydı o hâdiselerde de kur
şun sıkılırdı. Demek ki, kurşun sıkılıyorsa, kur
şun istimal ediliyorsa bir mecburiyetin ifadesi 
olarak istimal ediliyor. Başka yerlerde bunun, 
kurşunun atılmamış olması, sadece Ankara'da 
atılmış olması bir mecburiyetin ifadesinden baş
ka bir şey değildir ve bu mecburiyet Ankara 
Cumhuriyet Savcısının resmî raporunda ifade
sini bulmuştur. 

Arkadaşım çok iyi bilir ki, bu nevi hâdise
lerde 'Hükümet toplanıp da silâh istimal edin 
demez. Silâhın hangi hallerde hangi mecburi
yet hallerinde kullanılacağını kanunlarımız ve 
nizamnamelerimiz tâyin etmiştir. Yetkililer hâ- J 

I dişe ile karşı karşıya geldikleri zaman, o ölçüye 
I geldikleri zaman istimal ederler ve Hükümetten 
I salâhiyet istemezler. Ankara hâdisesinde de böy-
I 1c olmuştur. Hükümet silâh kullanın dememiş-
I tir, hâdiseyi takibedenler silâh kullanma mec-
I buriyeti duymuşlar, başka türlü mâni olma im

kânını bulamadıkları için kullanmışlardır. An-
! kara hâdiseleri kaşla göz arasında olmuş, gizli 

kalmış bir hâdise değildir. Ankara hâdisesi sa
at 10 da başlamış saat 13,30 a kadar devam et
miştir. Gündüz olmuştur ve Ankara'nın göbe-

I ğinde cereyan etmiştir ve Ankara hâdiselerini 
Ankara Savcısı, Ankara Savcı heyetine dâhil 
savcı yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürü ve 

I Emniyet Genel Müdürü, Ankara Val'si ve Jan
darma Kumandanı, bütün yetkililer takibetmiş-

I lerdir ve hâdiseler bunların gözleri önünde ce-
I reyan etmiştir. Bu kadar mesul ve bu kadar 

adedi çok kimselerin duydukları bir mecburi
yetle silâh istimal edilmiştir. Hal böyle olunca 
bunu bir Hükümetin kurşun sıkmaya emir ver
diği, müsamaha ettiği veya tahrik ettiği şekilde 
umumi efkâra takdim etmek, en hafif tabiri ile, 
haksızlıktır arkadaşlar. 

Ankara hâdiseleri karşısında silâh istimal 
I edilmeseydi ve mevkuf ve mahkûmlar, - ki ade-
I di 600 ti, 1000 i bulmuştur, çatıya çıkmıştır, ci

varlara çıkmışlar, atlama teşebbüsüne kadar 
varmışlardır - bunların bir kısmı veya tamamı 
firar etseydi o zaman muhterem arkadaşım kar
şıma çıkıp da Ankara'nın göbeğinde, 3,5 mah
kûmu muhafaza etmekten âcizsiniz demez miy
di bana-? (A. P. sıralarından, alkışlar.) Demek 
ki, hâdiseleri insaf ölçüsü içerisinde mütalâa et
mek lâzımdır. Bu kanunlar tatbik edilmesin di
ye konmuş süs kanunlar değildir, arkadaşlar. 
Mecburiyet doğduğu zaman, kanunları ihlâl 
eden ister mahkûm olsun, ister serbest olsun 
mutlaka kanunların verdiği yetkiler kullanılır 
ve kullanılacaktır. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) Başka türlü âmmenin nizamını tesis etme
ye, idame etmeye imkân yoktur. Burada mühim 
olan şey mecburiyet ölçüsü aşılmış mıdır, aşıl
mamış mıdır, meselesidir? Savcının verdiği ra
porda bir mecburiyet ölçüsü tebarüz ettiriliyor. 
Bununla beraber tahkikatın devam ettiğini de 
arz ve izah etmiş bulunuyorum. Savcının rapo
runda da mündemiçtir. Binaenaleyh hâdisenin 

I sonunu almadan bir hükme varmak ve bu hâ-
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diseyi bir dahilî politika istismarı yapmak zan
nediyorum ki, doğru değildir. 

Arkadaşım -yine sözlerinin arasında hakika
ten -beni müteessir eden bir tâbir kullandı. De
di k i : «Eğer demokrasiyi yaşatmak istiyor
sak...» Eğer arkadaşımın demorasinin yaşıya-
cağmdan bir şüphesi varsa ona bir diyeceğim yok. 
Ama ben haber vereyim ki, demokrasinin yaşa
masına mâni olacak bir kuvvet Türkiye'de yok
tur arkadaşlar ve olamıyacaktır da. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri, alkışlar.) Tereddütleri 
silelim de bu imanı, bu inancı bir defa ruhları
mıza işletelim. Her ufak hâdise karşısında aca
ba demokrasi yaşıyacak mı, yaşamıyacak mı di
ye tereddüdün içinde olursak ve bu tereddüdü 
bu kürsüye kadar getirirde ve dahilî politikada 
bunu bir istismar ve endişe mevzuu yaparsak 
demokrasi yaşıyamaz arkadaşlar. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bizim A. P. olarak ve Hükümet olarak de
mokrasinin yaşıyacağmdan hiç endişemiz yok
tur ve demokrasiyi bu memlekette yaşatmak için 
bütün mevcudiyetimizle çalışmak kararındayız, 
azmindeyiz, imanındayız. Bunu haber vereyim. 
(A. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşımız yine konuşmasında buyurdular 
ve «Affın 27 Mayısın meşru temeline gölge 
düşüreceği endişesi var bende» dediler. Arka
daşlar, af 27 Mayısın ne temeline gölge düşü
rür, ne gölgesine gölge düşürür. Bundan endi
şeniz olmasın. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) Şimdiye kadar Yassıada mahkûmlarından 
hapishanede kalmış bir kişi yok. Hepsi biliyor
sunuz Cumhurbaşkanımızın yetkisi dâhilinde 
affedildi, memleket dâhilinde olanlardan bir 
kişi müstesna; bir de memleket dışında bulu
nanlar var. Bunların Cumhurbaşkanımızın yet
kisiyle affedilmiş olmaları 27 Mayısa, demok
rasiye gölge mi düşürdü? Yok;. Nedir bu endi
şe? O halde endişe edecek bir şey yoktur. 27 
Mayıs hiç kimsenin himayesi altında değildir, 
27 Mayıs Anayasamızın himayesi altındadır, 
Türk Milletinin himayesi altındadır. 27 Mayı
sı savunmak istiyorsak, 27 Mayısı istismar et
memek lâzım. Asıl 27 Mayısa hıyanet edenler 
onu her vesile ile istismar edenlerdir. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Benim arkadaşlarımdan ricam; Pakih Öz-
fakih arkadaşımdan istirham ediyorum, hâdise

ler karşısında âdil olalım, hâdiseler karşısında 
mesuliyet duygusundan uzaklaşmıyalım. Mesu
liyet duygusu yalnız iktidarda olanların değil
dir. Mesuliyet duygusu muhalefette olanların 
da vardır ve konuşmalarını o duygunun hudu
du içinde ayarlamak mecburiyetindedirler. 
Onun için memleket meselelerini omuzlarken 
mesuliyet duygusunu beraber yürütelim ve bir
birimize çelme takma yerine birbirimize yar
dımcı olalım. Arzu izahım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) 

2. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkan-
vekili Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'ın, Orgeneral Cemal TuraVın Millî Savun
ma, Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr. John-
son'ın mesajının basma intikali hususlarında 
bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci madde
si gereğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/2) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçmeden evvel verilmiş' bulunan bir 
önerge var. (Orta ve geri sıralardan «Bakan
dan soru sormak istiyoruz, soru soralım» ses
leri.) 

İçtüzük hükümlerine göre gündem dışı ko
nuşmalarda sual sorulmasına imkân yoktur. 
Özür dilerim. (Orta sıralardan, «Bakana söz 
verdiniz» sesleri.) 

Gündem dışı Riyaset söz verme takdir hak
kını kullanarak söz verdi efendim. 

Sayın İsmail Hakkı Akdoğan tarafından ve
rilmiş bulunan ve Meclis araştırması talebinde 
bulunmayı istihdaf eden bir önerge var, öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son zamanlarda Devlete ait önemli ve gizli 

vesikaların muayyen bir gazetede yayınlandığı 
esefle görülmektedir. Nitekim Kara Kuvvetle
ri Komutanı Org. Cemal Tural'ın Millî Savun
ma Bakanına yazdığı resmî bir yazının mektup 
adı altında hakiki mahiyetinden başka bir şe
kilde basma intikal ettirilmesini takiben Ame
rika Cumhurbaşkanı Mr. Johnson'un 1964 Ha
ziranında Türkiye Başbakanına gönderdiği ve 
Hükümetin açıklanmamasında ısrar ettiği me
saj aynı gazetede yayınlanmıştır. 
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Bir skandal olarak da vıasıflandjrabileçeği-
miz bu hâdiseler, Devlet hayatı için ,zaruri olan 
ciddiyet ve mahremiyet esasım tahrip ve vatan
daşları endişeye sevk edebilecek bir mahiyet 
taşımaktadır. Ayrıca arzu edümiyen zararlı ih-
tilâtlara da sebebolmaktadır. 

Belli bir gazetenin bu şekilde Devlet sır
larını teşhir edecek bir vitrin haline getirilme
si dikkatleri çekmekte ve Başbakana kadar 
uzanan suçlamalara da yol açmış bulunmakta
ndır. 

Bu suçlamalar ve tahminler karşısında Baş
bakandı mücerret «iddia büyük bir yalandır» j 
demesi âmme vicdanını tatmin edememektedir, i 

Devlet esrarının böylece açıklanması dola- ı 
yısiyle ithama mâruz bulunan Hükümetin ve 
üyelerinin yapacağı ve yaptıracağı bir tahki
kat ise, ister istemez nev'ima sanığı hâkim yap
mak .gibi adalet ve mantık kaidelerine aykırı 
düşmektedir. 

Ancak, Hükümetin tesir ve nüfuzu altında 
-bulunamıyacak bir heyet tarafından yapılacak 
bir araştırma' ve neticesi halk için tatminkâr 
olabilir. 

Bu itibarla Hükümetin tarafsız kal-amıyaca-
ğı veya sayılamıyacağı mevzularda parlâmen- ] 
toların durumu tesbit için başvurdukları Mec
lis araştırması yoluna gitmek zaruridir. i 

Hükümetçe, aylarca evvel açtırıldığı ifade I 
edilen tahkikatın bugüne kadar bir netice ver- I 
memesi bu zarureti artırmaktadır. I 

Mâruz sebeplerle Org. Cemal Tural 'm Millî 
Savunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr. I 
Johnson'un mesajının basma intikali hususla- I 
rmda tâlgi .edinmek üzere Anayasanın 88 nei ve I 
-İçtüzüğün J.-69 ve mütaakıp maddeleri gere- I 
ğince Meclis araştırması yapılmasına karar ve- I 
rilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Millet Partisi Grupu Adına I 
Başkanvekili 

İsmail Hakkı Akdoğan I 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeyi 1 
'okutmuş bulunmaktayız. Gelecek birleşim gün- I 
demine salınacak. Ancak bundan böyle verilecek I 
-araştırma .önergeleri hususunda ;Başkanlık Di- I 
vanı bunların okutulma gün ve okutulduktan I 
.sonra; geçireceği işlem hakkında -daha sonra .ka- I 
rar alacaktır. Şimdiye kadar -geçirmiş bulun- I 
duğumuz tatbikat verilmiş bulunduğu gün oku- | 

'tulur mahiyetinde yürütüldüğü için bunu okut
muş bulunmaktayım. Gelecek birleşim gündemi
ne alınacaktır. 

Gündeme geçiyorum. 

3. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerin
de uygulanacak hükümler hakkındaki kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/100, 4/30) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan «Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde 
uygulanacak hükümler hakkında kanun tasa
rısı» üzerindeki çalışmaların biran evvel biti-
rilebilmesini teminen, söz konusu tasarının, ha
vale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından seçilecek beşer üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
konunun görüşülmesine geçmeden evvel, yine 
bu konuda verilmiş bulunan bir önerge ile ko
nunun başka bir .güne bırakılması talebedilmek-
tedir. İçtüzüğümüzün 89 ncu maddesine göre 
takdim ve tehir meseleleri asıl meseleye takad
düm edeceği cihetle evvelemirde bu tehir tek
lifini okutup onun üzerinde müzakere açacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi parti grupları arasında temasa imkân 

vermek üzere, gündemin sunuşlar kısmının 1 nei 
maddesinde yer alan seçim kanunu tasarısı ile 
ilgili önergenin müzakeresinin başka bir güne 
bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

_A. P. Grup Başkanvekilleri 
Muhiddin Güven Nizamettin Erkmen 

C. H. P. Grup Başkanvekilleri 
Turhan Feyzioğlu Nihat Erim 

Y. T. P. Meclis Grupu C. K. M. P. Grupu 
adına adına 

Kasım Küfrevi Mehmet Altmsoy 
T. 1. P. Grupu adına 

Muzaffer Karan 
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BAŞKAN — Yalnız önerge içinde kanaati
mizce tasrih edilmesi icabeden bir tarafı var. 
Başka bir günden murat, hangi gündür. (C. H. 

' P. ve A. P; ön sıralarından «3l Ocak Pazartesi 
günü olsun.» sesleri) 

31 Oeak Pazartesi günü diyorsunuz. 
MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümet tarafın
dan sevk edilmiş olan ve Sayın Adalet Bakanı 
tarafından da içişleri, Adalet ve Anayasa Ko
misyonu üyelerinden kurulu bir karma komis
yonda af kanunu tasarısının görüşülmesine mü
tedair.;. 

BAŞKAN — Af değil, Sayın Memduh Erde-
mir, seçim kanunu efendim... 

MEMDUH ERDEMIR (Devamla) — Özür 
dilerim, ben Af Kanunu zannediyordum efen
dim. (Gülüşmeler, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin birinci maddesini teşkil eden B. M. M. 
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
hakkındaki kanun tasarısının bir geçici komis
yonda görüşülmesine mütedair verilmiş olar 

1. — 1567 saylûı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları (1/20) (S. Sa
yısı : 14) (1) 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanı 
tarafından, verilmiş bulunan ve gündemin bi
rinci görüşülmesi yapılacak işler meyanında 
bulunan 1567 sayılı Kanunun yürürlük sûresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarlısının çok 
acele oluşu sebebiyle öncelik ve ivedilikle ve 
gündemdeki diğer işlere takdimen görüşül
mesini istihdaf edeû bir önergesi vardır. 

önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler arasında bulunan 1567 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ' 

(i) 14. S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

önergenin 31 Ocak Pazartesi gününe teshir edil
mesini istihdaf eden önergeyi okutmuş bulun
maktayım. Lehinde aleyhinde söz istiyen? Yok. 

önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konu 31 Oeak 1966 Pazartesi günü görü
şülecektir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyorum: 

4, — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'-
nun, 1961 seçimlerinden bu yana hangi milletve
killerinin tahkikat dosyalarının Meclise intikal 
ettiğine dair Adalet Bakanından yazılı sorusu
nun geriverümesine dair önergesi (7/11, 4/31) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması ricasiyle takdim ettiğim soru
yu geri alıyorum. Gereğine müsaadelerini rica 
ederim. 

Samsun Milletvekili 
Osman Şahinoğlu 

BAŞKAN — Lütfen salonu terk etmenizi 
riea1 ederim. 

önerge geriverilmiştir. 

kanun tasarısının çok acele oluşu sebebiyle 
öncelik ve ivedilikle ve gündemde bulunan di
ğer işlere takdimen görüşülmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

_ Maliye Bakanı 
ihsan Gürsan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdu*) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kısa kanun tasarısı Tür
kiye'nin tediye güçlükleri çektiği' devirde Türk 
Parasının bilhassa haricî kıymetini müstakar 
tutabilmek için Hükümete gerekli tedbirleri 
almak yetkisini veren bir kanunun müddetinin 
bir kere daha uzatılması maksadına matuftur. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, evvelâ unut
tuğum bir noktayı işaret etmek isterim. Bu 
önergenin lehinde mi, görüşmek istiyorsunuz 
aleyhinde mi? 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Lehin
de. 

Memleketimizin görünürde daha uzun yıl
lar tediye blânçosunun açık vermesi sebebiyle 
süratle karar ve tedbir almak hususunda Ba
kanlar Kurulunu yetkili kılmak zarureti or
tada durmaktadır. Bu kanun tasarısında Hü
kümet iki yıllık bir yetki talebi ile geldiği 
halde bunu Bütçe ve Plân Encümeninde... 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Önerge hak
kında değil kanun hakkında konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, esasa girildiği 
iddia ediliyor. Ben takibetmedim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Esasen 
kanun hakkında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Bu kanun gündemimizin ye
dinci savfas- ^da yer almış bulunmaktadır. 
Biz şimdi gündemimizde normal olarak bir 
müzakere takibottiğimize göre henüz bu ka
n m a sıra gelmiş bulunmamaktadır. Bu arada 
Savın Ma1iye Bakam bir ön^ge vermiş, gün
demde bulunan diğer maddelere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini istemiştir. 
Şimdi evvelemirde Yüce Meclisten bu kararı 
almamız imkânı hâsıl olacak mı, olmıyacak 
mı? Oylıyacağım. Ondan s-onra görüşmesine 
geçeceğiz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Özür 
dilerim. Esas hakkında bilâhara konuşacağım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun tasarısının gündemdeki diğer madde
lere takdimen ve öncelikle görüşülmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Saym Çelikbaş buyurunuz. 
FETFÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Hükümet, 

demin arz ettiğim gibi bu konuyu bir kanun 
haline getirmek maksadiyle bundan evvelki 
bütün hükümetlerde -olduğu gibi, iki yıl müd
detle yetki talebinde bulunan tasarıyı Meclise 
sevk etmiş, fakat Bütçe ve Plân Komisyonu
muz esbabı mucibe göstermeksizin bu iki yıl
lık müddeti bir yıla indirmiş. Eskiden de 
parlâmentolar kendi yetkilerini umumiyetle 
Hükümete devretmek konusunda çok hassas 
davrandıkları için bu üç veya iki yıllık müd
deti bire indirme teşebbüsünde bulunmuşlar 
ve öyle kanunlar da çıkarmışlardır. Fakat tek 
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Meclisle çalıştığımız hallerde dahi Hükümete 
verilmiş olan yetkileri bir kanun içinde ted
vin edip Mecleslerden müzakere ederek çıkar
mak mümkün olmamıştır. 

Nerede kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi halen iki Meclis halinde çalışmaktadır. Bu iti
barla ben Bütçe ve Plân komisyonunun evvelâ 
ne için bir yıla indirdiğini bilhassa öğrenmek is
tiyorum. Şahsi kanaatim odur ki, Hükümetin 
bir yıl içerisinde kararnamedeki hükümleri sis
tematik olarak tedvin edip tasarı haline getirse 
dâhi komisyonlarda ve meclislerde müzakere edi
lerek meclislerden çıkartması mümkün olamıya-
caktır. 

ikinci olarak mâruzâtım şudur: Bu kanun ve 
bu kanuna dayanılarak çıkartılan kararnameler 
memleketin ihracat işleri bakımından oldukça 
statik devirlerinden gelmedir. Ve Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki kararname memle
ket ihracatını geniş ölçüde modern dış ticaret 
münasebetlerine suhuletle intibak edecek seyyali-
yetten uzak bulunmaktadır. Sadece bir tek misal 
vereyim. 

Şimdiki Türk parasının kıymetini korumaya 
matuf kararname 17 sayılı Karardır. Bunun bir 
14 ncü maddesi, deniz yolu ile yapılabilecek ih
racatın kolaylığını, hava yolu ve kara yolu ile 
yapılacak bir ihracata tanımamaktadır. Uzun ol
duğu için maddeyi okumıyacağım. Fakat Maliye 
Bakanlığı ilgili bakanlıklara ve hususiyle Ticaret 
Bakanlığı ve hususi teşebbüs erbabından bilhas
sa sanayi sahasında yeni yeni ihracata geçen te
şebbüslerle deberaber bir çalışma yaparak 17 sa
yılı Kararnamenin Türkiye'den yapılacak ihra
catı köstekliyen hükümlerini süratle bertaraf et
mesini ve bu ihracatı kolay hale getirmiye imkân 
verecek hükümleri tedvin etmesini, bu arada te
menni etmek istiyorum. 

Eğer bu kolaylıkları sağlıyamıyacak olursak 
esasen milletlerarası rekabete girecek mal sat
manın müşkülâtı karşısında içpiyasamızm son 
derece müsaidolan konjonktürü içerisinde mal 
satmak birçok teşebbüs erbabına daha kolay ve 
ehven gelmektedir. Dış ticarete sevk edebilmek 
için diğer tedbirler arasında bu kararnamede 
gerekli ıslahatı yapmanın zaruri olduğuna şahsi 
tecrübelerimden, mesuliyet deruhde ettiğim ta
rihlerde Bakanlığıma gelen işlerden, yakînen 
bilmekteyim. 
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Bu itibarla yılın, eğer Bütçe ve Plân Komis
yonumuz esbabı mucibe gösterebilirlerse iltihak 
edeceğim. Fakat mukni bir esbabı mucibe gös
terebilecekleri kanısında değilim ve Hükümeti 
sıkıntılı bir hale sokmanın netice verdiğini bu-
güne kadar görmemekteyiz. Esasen falan tari
he kadar şu kanun çıkacak diye tatbikatta bâzı 
kanunlarımız çıkmıştır ve bu kanunlar çıkma
mıştır. Bu itibarla mâkul olan bir vâdeyi ve
rerek; fakat aynı zamanda bu vâdenin sonunda 
Türkiye'nin milletlerarası ticarete suhuletle ka
tılmasına imkân verecek daha yeni bilgilerin 
ışığı altında hükümleri tedvin ederek getirme
sini; fakat bu tasarıyı getirinceye kadar da tat
bikatta 17 sayılı veya değiştireceklere 18 sayılı 
Kararı ihracatı teşvike medar olacak hüküm
lerle teçhiz etmeleri temennisinde bulunacağım. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlar; Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 

Yürürlük süresinin uzatılması istenen 1567 
sayılı Kanun, 1930 yıllarında dünyada hüküm 
süren büyük iktisadi buhranın, memleketimize 
sirayet eden etkilerine karşı cemiyetimizi koru
mak için ve muayyen bir zamana münhasır ol
mak üzere çıkarılan bir kanundur. 

Fakat zaruretler veya bunun yerine daha 
iyisini ikame edememe gibi sebeplerle bu kanun 
zamanımıza kadar maalesef gelmiş bulunuyor. 

Bu kanunun 36 senelik tatbikatını göz önü
ne alarak aşağıda arz edeceğim hususları belirt
mek zorunluğunu hissetmiş bulunuyorum. 

Bu kanun hükümetlere kanun mahivetinde, 
kararnameler çıkartmak yetkisini vermektedir. 

Hükümetler tarafından birbirini tutmıyan. 
birbirini nakzeden, birbirinden farklı olan, bir
birini ortadan kaldıran o kadar çok kararname
ler ve bu kararnameleri tefsir mahiyetinde teb
liğler çıkartılmıştır ki, bugün benim diyen bir 
hukukçunun dahi işin içinden kolaylıkla çıkma
sına imkân kalmamıştır. 

Bu kanunun Anayasamıza aykırılığı husu
sunda Türk hukukçuları ve aydınları tarafın
dan, çok münakaşa yapılmıştır. Elan da yapıl
maktadır. Gerçi Anayasa Mahkemesinin bu ko

nuda bir kararı çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi 
kendisine intikal eden bir iptal dâvasında bu 
kanunun Anayasaya uygunluğunu 7 ye karşı 
3 oyla kabul etmiştir. Fakat buna rağmen bu 
kararla tatmin olunmıyan hukukçuların sayıla
rı ve görüşleri de yabana atılacak cinsinden de 
ğildir. 

Şimdi biz bu konuyu burada tekrar tartışa
cak değiliz. Sadece bu konuda şu kadarını söy-
'emek isterim ki; Anayasaya uygunluk yönün-
len hiçbir tereddüde mahal vermiyecek bir mev
duatı çıkartmak her halde münakaşa kabul eden 
'ragünkü mevzuatın tatbikinden çok daha fay
dalı olacaktır. 

Kanunlar içtimai ihtiyaçlardan doğarlar. 
Kanunların gayesi de bu ihtiyacı tatmindir. 

Cemiyetimiz bir evrim, bir tekâmül içinde
dir. İhtiyaçlar durmadan değişmektedir. İhti
yaçlar değiştikçe kanunların da değişmesi ica-
beder. 

1930 senesinin içtimai ihtiyacına göre çıka
rılan 1567 sayılı Kanunun, bugünkü içtimai 
ihtiyaçlarımızı karşılamasına imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Kanaatimizce fonksiyonu tamamlıyan bu 
\anunu olduğu şekilde devam ettirmekte Türk 
iktisadiyatı* ve maliyesi çok zarar görmüştür 
ve görmektedir. Bu kanun, belki de, bugünkü 
iktisadi ve malî keşmekeşliğimizi vücuda geti
ren âmillerin başında gelmektedir. 

Bu kanun, Türk parasının kıymetini koru-
yamamıştır. Eğer koruyabilmiş olsaydı, herhal
de Türk parası, bugün dünyanın en düşük pa
ralarından biri haline gelmezdi. 

Bu kanun sebebiyle realist döviz kurlarına 
kıymet verilmiyerek sabit döviz kurlarında ıs
rar edilmesi Türk Milletine çok pahalıya malol-
muştur. 

Bu kanuna istinaden alman kararnameler 
şahıslara ait dövizlerin yurt dışında saklanma
sına sebebolmuştur. 

Bu kanuna dayanarak koyu bir kambiyo 
tahdidatına gidilmesinin memleket ekonomisi
ne büyük faydalar getirdiğini kimse iddia ede
mez. Eğer bu tahdidat fayda getirmiş olsa idi, 
memleketimizin iktisadi hayatı bu kadar felce 
uğrar mıydı ? 

Koyu bir kambiyo tahdidatının modası çok
tan geçmiştir. İktisaden kalkman memleketler
de çoktandır terk edilen bir usuldür. 
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Bugün için kambiyo tahdidatını memleket 
gerçeklerine göre ayarlamak ve yumuşatmak 
zorundayız. 

Bu kanun, kalkınma plânının gerçekleşme
sine, yabancı sermayenin memleketimize akımı
na da engel olmaktadır. Dış ticaretimizin kısır
laşmasında bu kanunun etkisi vardır. 

Bu kanundaki müeyyideler ağırdır. 
İktisadi kanunlar tabiî kanunlar kadar kuv

vetlidir. Hukukî düzen iktisadi kanunlara uy
mak zorundadır. 

Bu kadar ağır cezalara rağmen memleketi
mizde kaçakçılık almış yürümüştür. Memleke
timizde cereyan eden kaçakçılık olayları belki 
dünyanın hiçbir memleketinde cereyan etme
mektedir. 

Kanunun ağır müeyyideleri kaçakçılığı 
memleketimizde çok kârlı bir meslek haline ge
tirmiştir. 

Kaçakçılık şebekesi yurdun her tarafını sar-

; iktisadiyatını rahata kavuşturacaktır, yurt dı
şında biriken dövizlerin ve yabancı sermayemiz 
memleketimize akımını kolaylaştıracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Köscoğlu, lütfen görüş
mekte bulunduğumuz kanun üzerinde beyanları
nızı Yüce Meclise intikal ettiriniz. Siz adeta gö
rüşülmesi ideal olan ve ileride çıkarılması düşü
nülecek bir kanun üzerinde görüşüyorsunuz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Oraya 
geleceğim. Bütün bunları anlatmak zorundayım. 
Türk iktisadiyatını bu kadar ilgilendiren bir ka
nun üzerinde 5 - 10 dakika konuşmama müsaade 
buyurun Sayın Başkan. 

Bütün bu tenkitlerimize rağmen bu kanunu 
derhal reddetmekte doğru değildir. Hükümete, 
yeni kanunu hazırlamak için, mutlaka bir zaman 
vermeliyiz. Hiçbir tedbir almadan yerine, ce
miyet ihtiyaçlarına uygun, yeni bir kanun çı
kartmadan bu kanun teklifini reddedersek mem
leketimize çok zarar getirir. O zaman kanunu 
kaldırmakta doğacak zarar devamından daha çok 
fazla olur. 

Bakınız bu konuda bundan önceki süre uzatı
mı kanununun 20 . 1 . 1964 tarih ve 36 ncı bir
leşimdeki müzakerelerde C. H. P. iktidarının ma
liye Vekili olan Sayın Ferid Melen ne diyor : 

«Yeni bir kanun çıkarmadan, bu kanunun ya
ni 1567 sayılı Kanunun bir gün dahi yürürlük
ten kalkması Türkiye'ye çok pahalıya mal ola
caktır. Çünkü bir gün zarfında bir defa bütün 
cezalıları salıvermeye mecbur oluruz. Ve dışarı
ya kaçmasını istemediğimiz birçok kıymetler ka
çabilir. Dışarıdan içeriye girmesini istemediği
miz şeyler 24 saat zarfında dahi girebilir.» 

Bu sebeple Hükümetimiz, programındaki va
atlerini yerine getirebilmesi yani modern iktisa
di ve ihtiyaçlarımıza uygun bir kanunu çıkarabil
meği için komisyonun kabul ettiği şekilde, bu ka
nunun bir süre daha uzatılmasında fayda mülâ
haza etmekteyim. 

Fakat bu süre inşallah son süre olur ümidin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Erez buyurunuz. 
MESUT EREZ (Kütahya) Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; huzurunuzda görüşül
mekte olan tasarının mahiyeti şudur: 

Tediye bilançomuz açık verdiği müddetçe 
Türkiye'de kambiyo kontrol una, döviz kontrolu-
na ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar 1567 sayılı Ka

mıştır. 
Millî Korunma Kanununun tatbik edildiği 

devreyi düşünelim. Bu kanun, en ağır müeyyi
deleri koyduğu halde memleketimizdeki kara
borsayı önliyememiştir. Bilâkis karaborsayı kö
rüklemiştir. 

1567 sayılı Kanun da Millî Korunma Kanu
nu gibi ne kaçakçılığı ve ne de dövizin kara
borsaya düşmesine engel olabilmiştir. 

Bilâkis hem kaçakçılığı ve hem de döviz ka
raborsasını körüklemiştir. 

Millî Korunma Kanununun kalkması fay
dalı olmuştur. Bugün mal ve meta karaborsa
sı ortadan kalkmıştır. Kanaatimce 1567 sayılı 
Kanunun günün iktisadi şartlarına göre değiş
mesi de mutlaka kaçakçılığı önliyecek veya as
gari hadde indirecektir. 

Bu kanun ihraeatı ve ithalâtı formalitelere 
boğmuştur. 

Büyük kapital sahibi veya işini uyduran 
tüccarlar için bu gibi formaliteler büyük ka
zanç vesilesi olmuştur. 

Küçük tüccarları veya işini beceremiyenle-
ri ise piyasadan silmiş süpürmüştür. 

İktidarımız serbest ticaret sistemini kabul 
ettiğine gör&, bu sisteme uygun bir kanunu 
biran evvel çıkartmak zorundayız. İktisadi ka
nunları uygun ve asgari mânada menediei hü
kümleri taşıyacak olan böyle bir kanun Türk 
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nunun tatbikatının memleketimize hiç faydalı ol
madığı iddia edilemez. Bu kanuna göre memle
ketimizden bir mal ihraç ediliyorsa dövizinin 
Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi lâzımdır. Yi
ne memleketimize bir mal ithal ediliyorsa mem
leketimizden giden dövizin kıymetindeki bir ma
lın memleketimize gelmesi icabeder ve bu kanun 
aynı zamanda Türkiye'den dışarıya, dışardan içe
riye servet hareketlerini de tanzim etmektedir. 
Binaenaleyh; memleketimizin ekonomik hayatın
da ehemmiyetli bir fonksiyon ifa eylemektedir. 
Bu bakımdan 24 Şubatta süresi bitecek olan bu 
kanunun müstaceliyetle görüşülüp kabul Duyu
rulması memleketimizin iktisadi hayatı bakımın
dan bir zaruretin icabıdır. Mazide de bu şekilde 
hareket edilmiştir. Ancak mevcut kanunun gü
nümüzün ekonomik şartlarına uyduğu iddia edi
lemez ve öğrenmiş bulunuyoruz ki, Maliye Ba
kanlığımız bu hususta bir çalışma içine girmiş
tir ve yeni hükümler düzenleyip Yüksek Huzu
runuza getirecektir. Ancak bu kanunun tatbi
katının çok çeşitli yönleri vardır ve kanunun bü
tün yönleri ile hâdiseleri düşünüp ona göre ha
zırlanması ve ona göre tedvin edilmesi lâzımge-
lir. Takdir buyurursunuz ki, bu bir zaman işi
dir, evvelâ bu zamanın büyük kısmı Bakanlıkta 
harcanacaktır. Bakanlıkta bu zamanın geçtikten, 
tasarı Meclislere sevk edildikten sonra kanunlaş
ması, komisyonlarda görüşülmesi, her iki Meclis
te görüşülüp kabul buyurulmasma vabeste bulun
maktadır. Bu bakımdan ben bir yıllık temdit sü
reninin az olduğu kanaatindeyim. Bunun Hü
kümet tasarısında, Hükümet teklifine uygun ola
rak «2 sene» şeklinde kabul buyurulması husu
sunda bir önerge veriyorum. Önergeme iltifat 
edilmesini arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü üzerinde 
başka söz istiyenl. Buyurun Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli üyeleri; 
evet, huzurunuza getirilmiş bulunan kanun 1930 
senesinde memleketin ihtiyaçlarını, tediye muva
zenesi ile alâkalı, para kıymetlerini korumayla 
alâkalı, malî tedbirlerle alâkalı hükümlerin dü
zenlemesi bakımından Hükümete yetki vermiş 
bir kanundur. 

Tarih itibariyle eski olabilir. Halihazırdaki 
hükümleri bugünkü hayat şartlarına, Hükümet 
tasarruflarına, iktisadi hayatımızın gerçeklerine 

intibak etmemiş gibi bir durum da bulunabilir 
Fakat bu kadar ehemmiyetli bir kanunun çok 
kısa bir devrede hazırlanıp, huzurunuza getiril
mesi mümkün değildir. Bilhassa memleketin can 
damarları demek olan ithalât, ihracat, döviz kont
rolü ve buna mümasil iktisadi hayatımızın esaslı 
unsurunu teşkil eden ve birçok tedbirlerin alın
masını gerektirecek olan bu kanunun hazırlan
ması bir zamana, hem de kesif bir çalışma ile dol
durulacak olan bir zamana vabestedir. Bu bakım
dan ben de Sayın Mesut Erez arkadaşımın tekli
fini sayın üyelerden desteklemesini istirham edi
yorum. 

Şurası da muhakkaktır ki, bir iktidar deği
şikliği olmuştur, yeni bir görüşle, bir parti ik
tisadi görüşü ile iş başına gelmiştir. Bu kanu
nun hükümleri çok kısa, cılız, belki bütün ik
tisadi fonksiyona cevap verecek durumda değil
dir. Yalnız bu kanunun en mühim maddelerin
den birisi olan; Hükümete kararname çıkarmak 
ve kararnamelerle iktisadi hayatın icabettirdiği 
tedbirleri almak salâhiyeti supleksini ifade et
mesi bakımından büyük bir kıymeti haizdir. Bu 
bakımdan bu kanunun yeni iktisadi hayatımıza 
intibak ettirilebilecek hususların, kararların 
Hükümet tarafından alınmasına yetki veren 
maddesinin eskiliği bir kıymet hükmünü kay
bettirecek durumda değildir. Kanunun içindeki 
supleks Hükümetin alacağı tedbirlere bir mes
net teşkil edecek ve cevaz verecek durumdadır. 
Bu bakımdan ehemmiyetini biraz evvel arz etti
ğim kanunun iki yıl daha ertelenmesi hem önü
müzdeki tatbikat devresinden edineceğimiz tec
rübelerle yeni kanunun hazırlanmasına geçebil
memiz bakımından büyük bir ehemmiyet taşı
dığı kanaatindeyim. Bu bakımdan kanunun iki 
yıl ertelenmesinde ısrar ediyorum ve bu husus
ta reylerinizi kullanmanızı istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Sayın Arıkan buyurunuz. 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hükümetin getirmiş olduğu tekli
fin karşısında değilim. Ancak bu vesile ile 1567 
sayılı Kanun hakkında kısa bir maruzatta bu
lunacağım. 

Dünya hukukuna mal olmuş suç ve cezaların 
kanuniliği prensibi vardır. Suç ve cezaların 
kanuniliği prensibi taa Montesqieu zamanından 
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beri müdafaa edilegelmektedir. Devletin ceza
landırma fonksiyonunu istimal ederken, Devle
te nazaran çok zayıf bir durumda bulunan fer
din hakkını himaye etmek bakımından bu pren
sip mer'i kanunlarımıza da intikal etmiştir. 

Türk Ceza Kanunumuzun 1 nci maddesinde 
bu prensip yerini almıştır ve ona göre; mer'i ka
nunlara göre suç sayılmıyan bir fiilden dolayı 
kimseye ceza verilemiyeceği yazılıdır. Hal böy
le iken 1567 sayılı Kanun ne şekilde bir hüküm 
getirmiştir ve ne şekilde tatbik ediliyor, buna 
bir göz atmak lâzımgelir. Cezayı kanun tâyin, 
suçu Bakanlar Kurulu tesbit eder. Anayasamı
zın 5 nci maddesinde, yasama yetkisinin hiçbir 
mercie hiçbir makama dcvredilemiyeccği yazılı
dır. Binaenaleyh, suçun da, cezanın da aynı ka
nunda tesbit edilmesi lâzımgelir. Cezayı kanun 
tâyin ediyor, suçu Bakanlar Kurulu tesbit edi
yor. Bakanlar Kurulu yasama mercii olmadığı
na göre bu kanun Anayasaya aykırıdır. Hattâ 
bu mevzuda açılmış bir dâva da Anayasa Mah
kemesinde bir rey farkla reddedilmiştir. 

Yalnız bugün için zaruret vardır. Sayın Hü
kümetten de istirhamımız iki sene daha ertelen
sin ama bu müddet zarfında modern bir Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanununun Mec
lise getirilmesi icabeder. Bu mâruzâtta bulun
mak için huzurunuzu işgal ettim. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Üzerinde başka söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun teklifinde ivedilikle görüşülmesi 
teklifi vardır. İvedilikle görüşülme teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi teklifi kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Parası Kıymetini Koru
ma hakkında 1567 sayılı Kanunun 6 nci madde
sinde yazılı olup 10 . 2 .1964 tarihli ve 402 sa
yılı Kanunla uzatılmış bulunan süre, bitimi ta
rihinden itibaren bir yıl daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. 1 nci madde ile ilgili olarak veril
miş bulunan iki değişiklik önergesi vardır. 
Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1567 sayılı Kanunun yü

rürlük süresinin bir yıl yerine iki yıl uzatılması
nı arz ve teklif ederim. , 

Kütahya 
Mesut Erez 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesindeki müddetin Hü

kümetçe sevk edilen metinde olduğu gibi 2 yıla 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri aynı mahiyette ve aynı mealdedir. 
Komisyon olarak katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Müsaade ederseniz kısaca 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; efendim, Bütçe ve Plân Komisyo
nu Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
kanun ile çıkarılmış bulunan kararnameler ve 
tebliğleri ve arkadaşlarımızın da üzerinde dur
dukları, birtakım keşmekeşler meydana getirme
si mümkün olan mevzuatı derlemek, toplamak, 
yeni bir kod meydana getirmek üzere bunun bir
an evvel yapılmasını temin amaciyle Komisyo
nunuz Hükümet tasarısındaki iki yıllık müddetin 
bir yıla indirilmesini kabul etmişti. Konuşan ar
kadaşlarımızdan anlıyoruz ki, ve Hükümet tasa
rısının gerekçesinden de görmek mümkündür bu
nu, böylesine karışık mevzuatın bir yıl içinde 
ayıklanıp, derlenip, toplanıp bir yıllık süre içine 
sığdırılması imkânsızdır. Biz bunu bu mevzua
tın biran önce derlenip düzenlenmesi ve günü
müzün ekonomik şartlarına en uygun bir şekil
de kanunun ısdar edilmesi için yapmıştık. Ar
kadaşlarımız Hükümet tasarısı üzerinde ısrar 
ediyorlar, takdir Yüce Heyetinizindir, hürmet 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon lehinde ve aleyhinde 
bir kanaat ıshar etmemiştir. Değişiklik önergesi-
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ni oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? Değişiklik öner
gesi Yüce Meclisin tasvibine mahzar olmuştur. 

KOMİSYON BAŞKANI İSMET SEZGİN 
(Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır, 
1 nci maddeyi bu değişik şekli ile oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci mad
de bu değişiklik şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
y enler?.. Yok. 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde oyunu izhar sade
dinde lehte ve aleyhte konuşmak istiyeni. Yok. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kanun tümü itibariyle 
kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinde 
mevcut bütün parti grup yetkililerinin imzaları
nı muhtevi bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayram münasebetiyle (Bütçe Karma Komis

yonu hariç) Millet Meclisi çalışmalarına 28 Ocak 

1966 tarihine kadar ara verilmesi hususunun oya 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi 
Grupu 

Başkanvekili 
Muhiddin Güven 

C. K. M. P. Millet Meclisi 
Grupu 

Başkanvekili 
Cevad Odyakmaz 

Y. T. P. Millet Meclisi 
Grupu 

Başkanı 
Kasım Kührevi 

C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu 

Başkanvekili 
Turhan Feyzioğlu 

M. P. Millet Meclisi 
Grupu 

Başkanvekili 
I. Hakkı Akdoğan 

T. I. P. Millet Meclisi 
Grupu 

Başkanvekili 
C. Hakkı Selek 

BAŞKAN — Bu arada Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanı Sayın ismet Sezgin, Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunun gündemini bitirmesi 
amaciyle Millet Meclisinin tatilinden Komisyo
numuzun muaf tutulmasını arz ederim diye bir 
başka önerge vermiştir. 

Aslında parti grup yetkililerinin imzalarını 
muhtevi önergede zaten Bütçe Karma Komisyo
nu bu tatilden hariç tutulmuştur. 

önergeyi bu okunan şekli ile oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul edilmiş öner
ge dolayısiyle 28 Ocak 1966 tarihinde Cuma gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. Bayram dolayısiyle bütün arkadaşları
ma mutluluklar dilerim. 

Kapanma saati: 19,10 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Araklı körfezinde, bir balıkçı barı
nağı yapılıp yapılmıyacağı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
t. E t em Erdinç'in yazılı cevabı (7/16) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ve rica ederim. 

14 . 12 . 1965 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 

Hopa - Trabzon arası geniş bir balık avlama 
alanıdır. Buradaki balıkçıların kesif olduğu yer 
Sürmene, Araklı ve Rize'dedir. Balıkçılar Araklı 
körfezinden faydalanırlar. Fırtınada buraya sı
ğınırlar. Burada bir balıkçı barınağı yapılıp ya
pılmıyacağı hususunda Bakanlıkça ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
17 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
22 . 12 . 1965 gün ve 7/16 - 632/2621 sayılı ya
zınız. 

Trabzon'un Araklı körfezinde bir balıkçı ba
rınağı yapılıp yapılmıyaeağı konusunda Bakan
lığımızca ne düşünüldüğüne dair Trabzon Millet
vekili Hamdi Orhon'un yazılı soru önergesine 
cevap teşkil eden bilgi aşağıya yazılmıştır. 

Devlet Plânlaıma Teşkilâtı Müsteşarlığının uy
gun mütalâası ile Ulaştırma, Ticaret Bakanlık
ları ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılması 
ile kurulan heyetin 1964 yılında yapmış olduğu 
inceleme sonunda, inşası derpiş edilecek balıkçı 
barınaklarının öncelik sıraları bir cetvel halin
de tesbit olunmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma devresi içinde 
1965 yılı balıkçı barınakları programı gereğince, 
11 balıkçı barınağının inşaatı ele alınmış olup 

bunlar arasında Karadeniz'de İğneada, Karabu
run, Şile, Fatsa ve Rize olmak üzere 5 balıkçı 
barınağının inşası derpiş edilmiştir. 

Balıkçı barınaklarının yerleri ve öncelik sıra
larına ait yukarda söz konusu olan cetvelde Ho
pa - Rize arasındaki bölgede Sürmene yer alma
mış, Tirebolu I I nci ve Araklı I I I ncü öncelik sı
rasında yer almıştır. 

Bir taraftan mevcut limanlar ve 1965 yılı 
programı ile inşalarına girişilen balıkçı barınak
ları da göz önünde tutularak, diğer taraftan böl
geleri için ulaştırma yönünden de sağlıyacağı 
imkânlar muvacehesinde balıkçı barınakları zin
cirinin kıyılarımızda imkân nisbetinde hizmetle
rine göre dağılışları da esas alınarak II nci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı ile ele alınması tesbit ve 
teklif edilecek balıkçı barınakları arasında Tire
bolu balıkçı barınağı yer almış, Araklı barınağı 
yer almamış bulunmaktadır. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 

I. Etem Erdinç 
Bayındırlık Bakanı 

2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Araklı ilçesi Hükümet konağının 
1966 yılında yapılıp yapümıyacağma dair sorusu 
ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan ve Bayındırlık 
Bakam 1. Etem Erdinç'in yazılı cevabı (7/18) 

14 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Bayındırlık 
Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

Araklı Hükümet konağı belediyenin malıdır. 
Haraptır. Her gün yıkılabilir. Maili inhidamdır. 
Bu ilçede başka bir bina yoktur. 

Her yıl plâna alınır, talihsizliğe uğrar. Âni 
bir yıkılma tehlikesi insan hayatına da malobalir. 
Bunun sorumluluğu büyüktür. 

1966 yılında Araklı Hükümet Konağı yapıla
cak mıdır? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 4 . 1 . 1966 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube: 3 Md. 

Sayı: 3132-1501/198 
Konu : Trabzon Milletvekili 
Ahmet Orhon'un soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22 . 12 . 1965 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/18-634/02622 sayılı 
yazıları. 

Trabzon Milletvekili Sayın Hamdi Orhon'un 
Trabzon'un Araklı İlçesi Hükümet konağının 
1966 yılında yapılıp yapılmıyacağı hakkındaki 
soru önergesine verilen cevabın ilişik olarak su
nulduğu saygı ile arz olunur. 

Maliye Bakanı 
thsan Gürsan 

Trabzon'un Araklı İlçesi Hükümet Konağının 
1966 yılında yaptırılıp yaptırılmıyacağı hakkın
da Trabzon Milletvekili Sayın Hamdi Orhon ta
rafından Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru 
önergesine Maliye Bakanı tarafından verilen ce
vap. 

Trabzon ilinin Araklı ilçesinde Hükümet ko
nağı inşası Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın 1965 programında yer almış bulunmakta 
idi. 

Ancak, bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle 1963 
ve daha evvelki yıllarla 1964 yılından devren ge
len inşaatın ikmaline çalışıldığından bu yıl için
de hiçbir Hükümet konağının yeniden inşasına 
geçilmemiştir. 

Aynı sebeple 1966 yılı bütçesinde de Hükü
met konakları inşaatına yer verilmesi imkânı hâ
sıl olamamıştır. 

İlk hazırlık olarak Araklı ilçesi imar plânın
da Hükümet konağına tahsis olunan saha satm-
alınarak Hazine mülkiyetine geçirilmiştir. 

Gelecek yıllarda inşaata geçildiğinde Araklı 
ilçesinde de yeni bir Hükümet konağı inşa etti
rilecektir. 

Yıkılma tehlikesine mâruz bulunduğu işaret 
edilen binanın durumunun derhal tetkiki için il
gililere emir verilmiştir. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 17 . 1 . 1966 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Fen Heyeti: Prog. ve Koor. 

Sayı: 58 - 3/C -19522 
D. Evrak 681 

Konu: Trabzon - Araklı Hükü
met konağı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 . 12 . 1965 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/18-634/02622 sayılı yazılarına bağlı Trabzon 
Milletvekili Hamdi Orhon'un Trabzon - Araklı 
ilçesi Hükümet Konağının 1966 yılında yapılıp, 
yapılmıyacağma dair yazılı soru önergesi aşağı
da cevaplandırılmıştır : 

Hükümet konaklarının yapım programları 
Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta ve inşaatları 
Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Maliye Bakanlığının 1966 yılı yatırım prog
ramı cetvelinde Araklı ilçesi Hükümet Konağı
nın yapımı hususunda bir kayda tesadüf edil
memiştir. 

Durumu bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

1. Etem Erdinç 

3. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Araklı ilçesine deniz feneri konulup 
konulmıyacağı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün yazılı cevabı (7/19) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ve rica ederim. 

14 . 12 . 1965 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 

Karadeniz'de kapalı limanlar mevcut değil 
iken Araklı tabiî limanı her fırtınada gemicile
rin sığındıkları bir yerdi. 

Bugün dahi burası önemini muhafaza etmek
tedir. Limanlara büyük fırtınalarda giremiyen 
gemi ve tekneler buraya iltica etmektedir. Deniz 
trafiği emniyeti bakımından buraya bir deniz fe
neri konulması zaruridir. 

Araklı'ya deniz feneri konulup konulmıyaca
ğı hususunda Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

— 475 — 



M. Meclisi B : 37 19 . 1 . 1966 O : 2 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 12 . 1965 

Liman ve Denizişleri Dairesi 
Başkanlığı 

Şubesi: Lim. İş. Md. 
Kayıt No. 1 - 3/1 - 33 20/50 

Konu: Araklı Burnuna fener 
konulması mevzuu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22 . 12 . 1965 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/19-635/02623 
sayılı yazıları : 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un Araklı 
ilçesine bir deniz feneri konulmasına dair soru 
önergesine ait yazılı cevabın üç nüshasının ili
şikte takdim kılındığını ve bu cevabın bir örne
ğinin de Başbakanlığa sunulmuş bulunduğunu 
arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un Araklı 
ilçesine bir deniz feneri konulması ile ilgili soru 
önergesi hakkında cevap. 

Araklı burnuna bir fener konulması mevzuu, 
evvelce Bakanlığımıza vâki müracaatlar üzerine 
Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü
ne tetkik ettirilmiş ve bu hususta tanzim olunan 
uzman heyet raporunda; 

Araklı Limanının Trabzon fenerine 15 mil, 
Sürmene fenerine ise 3,5 mil mesafede bulunması 
ve Sürmene fenerinin demir yerini de markala
makta olması ve Araklı burnunun, her iki fene
rin rüyet sahası içinde kalması dolayısiyle mez
kûr mevkie seyir emniyeti için ayrıca fener, ko
nulmasına lüzum görülmediği, belirtilmiştir. 

Bu bakımdan, Araklı burnuna bir deniz fe
neri konulmasına ihtiyaç bulunmadığı arz olu
nur. 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, millî bankalarımızın sermaye miktarına ve 
hangilerine Devletin iştiraki bulunduğuna dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Macit Zeren'in yazılı 
cevabı (7/21) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

15 . 12 . 1965 
Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

1. Memleketimizde faaliyet halinde bulunan 
millî bankalarımızın adlarının neler olduğu ve 
sermayelerinin kaçar liradan ibaret bulunduğu? 

2. Bu bankalardan hangilerine Devletin ka
çar lira ile iştirakçi olduğu? 

3. Millî Bankalarımız, köy okulları yapımın
da Devletimize yardımcı olabilmişler midir? Ola-
bilmişlerse, hangi bankaların ne ölçüde yardım
da bulunduğu? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 15 . 1 . 1966 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4/856 

Etüt ve Mevzuat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22 . 12 . 1965 tarih ve 7/21-646/02714 

sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Sayın Mahmut Bozdoğan'

ın Millî Bankalarımızın sermaye miktarlarının 
ve hangilerine Devletin iştiraki bulunduğunun, 
bu bankalarımızın köy okulları yapımında Dev
letimize yardımcı olup olmadıklarının bildirilme
si hususlarını havi soru önergesine ait cevaplar 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Macit Zeren 

Ticaret Bakanı 

Cevap 1 - 2. 1964 yılı sonu itibariyle memleketimizde bulunan millî bankaların nominal serma-
yeleriyle Devletin iştiraklerini gösterir liste : 

Bankanın ismi 

1 T. C. Merkez Bankası 
2 T. C. Ziraat Bankası 

Nominal 
sermaye 

15 000 000 
(x) 1 500 000 000 
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ödenmiş 
sermaye 

15 000 000 
729 997 500 

Hazine 
. hissesi 

3 670 300 
729 997 500 
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Bankanın ismi 

3 Sümerbarik 
4 Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
5 Etibanik 
6 Denizcilik Bankası 
7 îller Bankası 
8 T. Vakıflar Bankası 
9 T. Halk Bankası 

10 istanbul Emniyet Sandığı 
11 T. öğretmenler Bankası 
12 T. C. Turizm Bankası 
13 T. Sanai Kalkınma Bankası 
14 Sınai Yatırım ve Kredi Bankası 
15 Akfbank 
16 Anadolu Bankası 
17 Demirbank 
18 Eskişehir Bankası 
19 İstanbul Bankası 
20 Egebank 
21 Millî Aydın Bankası 
22 Pamukbank 
23 Şeketfbank 
24 Türk Ticaret Bankası 
25 T. Bağcılar Bankası 
26 T. Garanti Bankası 
27 T. İmar Bankası 
28 T. îş Bankası 
29 T. Kredi Bankası 
30 T. Tütüncüler Bankası 
31 Yapı ve Kredi Banikası 
32 işçi Kredi Bankası 
33 Adapazarı Emniyet Bankası 
34 Afyon Terakki Sevret Bankası 
35 Akşehir Bankası 
36 Çaybank 
37 Deniz İktisat Bankası 
38 Efesbank 
39 Elâzığ İktisat Bankası 
40 Kocaeli Bankası 
41 Maden Kredi Bankası 
42 Sağlık Bankası 
43 Devlet Yatırım Bankası 
44 Amerikan - Türk Dış Ticaret Bankası 

Nominal 
sermaye 

500 000 000 
300 000 000 
500 000 000 
500 000 000 
600 000 000 

50 000 000 
(x) 300 000 000 

—. 
30 000 000 

300 000 000 
50 000 000 
40 000 000 
30 000 000 
45 000 000 
10 000 000 
5 000 000 

20 000 000 
5 000 000 
5 300 000 

17 000 000 
20 000 000 
20 000 000 
5 000 000 

20 000 000 
5 000 000 

20 000 000 
20 000 000 
5 000 000 

40 000 000 
3 000 000 

600 000 
500 000 
500 000 

2 750 000 
1 000 000 
2 500 000 

500 000 
2 000 000 
8 000 000 

500 000 
1 000 000 000 

10 000 000 

ödenmiş 
sermaye 

500 000 000 
300 000 000 
500 000 000 
497 055 493 
377 968 000 

44 945 000 
87 888 000 

— • 

19 784 000 
82 212 000 
50 000 000 
20 000 000 
30 000 000 
30 501 000 
7 743 000 
4 068 000 

14 068 000 
4 925 000 
5 300 000 

17 000 000 
20 000 000 
18 250 000 
2 750 000 

14 975 000 
5 000 000 

20 000 000 
14 184 000 
5 000 000 

40 000 000 
3 000 000 

600 000 
488 000 
469 000 

2 068 000 
1 000 000 
2 000 000 

500 000 
2 000 000 
8 000 000 

482 000 
432 750 844 

10 000 000 

Hazine 
hissesi 

500 000 000 
254 000 000 
500 000 000 
495 355 493 

— 
— 

51 200 000 
— 
— 

3 950 000 
— 
— 
— 
•— 
— 
—-
— 
— 
— 
— 
— 

350 000 
4 295 

— 
— 

2 353 480 
— 

140 000 
— 

— 
— 
— 

432 750 844 

(x) T. C. Ziraat Bankası ile T. Halk Bankasının sermaye (Nominal) rakamları 1965 yılı iti
bariyledir. 
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Cevap 3. Millî bankalarımızdan Şekerbank 
mevduatı artırma faaliyetleriyle ilgili olarak, 
bu konuda yapacağı reklâm ve propaganda 
masraflarının bir kısmını köy okullarının inşa
atına sarf etmeye başlamıştır. 

Şekerbank Türk Anonim Şirketince 1965 
yılında, okulu bulunmıyan beş köyde birer 
okul inşa ettirilmiş bulunmaktadır. Bu okul
ların inşa masrafları tamamen bankaca öden
miş ve okullar Millî Eğitim Bakanlığına teslim 
edilmiştir. 

Banka bu faaliyetine 1966 yılında da devam 
edecek ve okulu bulunmıyan 6 köyde birer okul 
yaptıracaktır. Okul inşa ettirilecek köylerin 
tesbiti, Millî Eğitim Bakanlığı ile temas edile
rek yapılm aktadır. 

Banka bu yapıcı faaliyetim reklâm masraf
larını bu miktar azaltmak suretiyle yürütmek
tedir. Bu konuda bankaya Hükümetin veya 
ilgili müesselerin malî hiçbir yardımı bulunma
maktadır. 

5. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloçj-
lu'nun, Kars ili dahilindeki bâzı yolların, kısın 
daha fazla acık tutulması hususunda ne c/ihi 
tedhirlre alınması düsüni'ddilğüne dair sorusu 
ve Ba^ıınrlrrldc Bakanı Ethem Erdinç'in yazılı 
cevabı (7/28) 

27 . 2 . 1965 

Mil W, MorOisd Başarılıp-ma 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakam ta-

ynfiTTİnn vnyılı olarak ep\ra/nlanrlınlma,fiina de
lâlet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Kans Milletvekili 
Muzaffer Şamil oğlu 

1. Kars - Digor ve Arpaçay - Oddır yolları 
her p:ono kıs programına alındılı halde, maale
sef birtakım teknik imkânsızlıklar öne sürüle
rek lo«? bnvnnca a.nca.k 15 - 20 enin kadar acık 
tutulabilmekte, böylece halk mağdur ve peri
şan olm^k+'vrlıv. Bn it<<harla, 1965 - 1966 vılı 
için mezlkûr yollar bakımından yeni imkânlar 
aranmakta mıdır1? Alınması düşünülen tedbir
ler nelerdir, bu tedbirler Ardahan - Posof yolu 
için de alınacak mıdır? 

2. Arpaçay - d M ı r yol güzergâhının, kısm 
dahi kapanması imkânsız olan Dildir gölü Do
ğu kıvsma alınması ve ancak bu suretle bu 
havalideki halkın yola kavuşması hakikati kar

şısında ne düşünülmektedir? Ve mezkûr yol 
yapılması müjdesi ne zaman verilebilecektir? 

3. Ilgar dağının tepesinden geçmesi itiba
riyle yılın ancak üç, dört ayına geçit verebilen 
Ardahan - Posof yolu güzergâhının ne zaman 
değiştirileceği düşünülmektedir ? 

4. Araş nehri üzerinde geçit köprüsü ya
pılan Kars - Digro - Tuzluca şosesi ne zaman 
yapılacak ve trafiğe açılacaktır? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 13 . 1 . 1966 

Bakan 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 1 . 1966 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7-28/794-03282 sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Sayın Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun Kars ilinin bâzı yolları hakkındaki 
27 . 12 . 1965 tarihli yazılı sorusunun cevabı 
aşağıda sunulmuştur. 

1. Kars - Digor, Arpaçay - Çıldır ve Ar
dahan - Posof yolları, standartlarının müsait 
bulunmaması sebebiyle devamlı kar mücadele
sine tabi tutulamamalktadır. 

Söz konusu yollar makina imkânlarımızın 
müsaadesi nisbetiride zaman zaman açılabilmek
tedir. 

2. Çıldır gölünün Doğu sahilini takibede-
cek Kurtkale - Çıldır - Çala fDoğruyol) . Ar-
paçay yolu, il yolu yapım programımıza dâhil
dir. 

Şimdilik söz konusu yolun Kurtkale - Çıldır 
'kesiminde çalışılmıştır. Önümüzdeki yıllarda, 
bütçe ve makina imkânlarımızın müsaadesi nis-
betinde çalışmalara devam edilecek ve yolun 
mütaakip kesimleri peyderpey ele alınacaktır. 

3. Ardahan - Posof yolu güzergâhında, bir 
iki varyant hariç, büyük bir değişiklik yapılma
sına imkân görülememektedir. 

Söz konusu yol İkinci Beş Yıllık Plân çalış
malarına dâhil edilmiştir. Yapılacak ekonomik 
etütler sonunda rantabilitesi hesaplanacak ve 
yolun ikinci Beş Yıllık Plân içindeki öncelik sı
rası tesfeit edilecektir. 

4. Kars - Digor - Tuzluca yolunun Kars -
Digor kesimi Devlet yolu olup, İkinci Beş Yıl-
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lık Plân çalışmalarına alınmıştır. Bu kesim de 
3 neü maddede izah olunan işleme tabi tutu
lacaktır. 

Digor - Tuzluca arası, henüz Karayolları 
Genel Müdürlüğüne devredilmiyen il yolu olup, 
1966 malî yılında devredilecektir. Ancak, büt

çe ve makina yetersizliği sebebiyle Digor - Tuz
luca kesiminin sadece bakım imkânları nisbe-
tinde ıslahına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Etem Erdinç 

Bayındırlık Bakanı 

>>»•<< 





. 

Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
37. BİRLEŞİM 

İ9 . 1 . 1966 Çarşamba 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle
rinde uygulanacak hükümler hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu içişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/100, 4/30) 

2. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, 1961 seçimlerinden bu yana hangi mil
letvekillerinin tahkikat dosyalarının Meclise 
intikal ettiğine dair Adalet Bakanından yazılı 
sorusunun geriverilmesine dair önergesi (7/11, 
4/31) 

B - ÎKÎNÖI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II > 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) • 

3. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

4. — Sinop Milletvekilli Hilmi Işgüzar'ın, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

i 

5. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz-
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

6. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
özel idare ve belediyelerle iktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durundan 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

7. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekilli Musta
fa Akalm'ın, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'ın, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, bakanlıklar, müstakil umum müdür- , 
lükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

11. — Antalya Milletvekili ihsan Atatöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma .bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

• 

i : J 
İ 

• • : » ' 

-

• ' 

• 



12. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözld sorusu (6/81) 

13. _ Diyarbakır Milletvekili Metin Oizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

14. — İstanbul Milletvekili Tekin Ererin, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

16. —^İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

18. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

19. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

20. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

21. — Bursa Milletvekilli Kâzım Önadım'in, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen 'göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü sorusu. 
(6/91) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

23. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

24. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakamndan sözlü sorusu (6/94) 

25. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

26. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 
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28. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

17 .2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/98) 

29. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut Vakıf iş Hanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

30. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Mili* Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

31. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

32. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

33. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanllann, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

34. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

35. — Diyarbakır. Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 

36. — Trabzon MilletvekiM Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

38. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, îzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(1/109) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

40. — Aydın Milletvekilli M. Kemal Yılmazd
ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatıhllık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka-. 
nmdan sözlü sorusu (6/111) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıll-
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

42. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf-, 
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

45. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 
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46. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon. 
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

47. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

48. — Tunceli Milletvekilli Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için tş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

49. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri-

• yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

50. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) " 

51. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların nefler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

52. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

53. — Sivas Milletvekili (Siyasettin Duman'-
ın, Sivas id ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha "yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

54. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

55. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

56. — Sivas. Milletvekili Gıyasettin Dumal! 
in, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı k"5 

lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapı] 
gına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yQ\^ 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından sö*f 
lü sorusu (6/127) 

' 57. — Kütahya Milletvekilli Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

58. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ-İJ 
de Öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi; 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

59. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma-. 
mış olması sebebine^ dair Enerji ve Tabiî Kay-' 
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

60. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya*1 
pılmamış olması sebebine dair Gümrükj-e Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

61. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabakş| 
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde^! 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay-;2 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

62. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattârj 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle-s 
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde.^ 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

63. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa 'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli- -i 
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

64. — Bursa MileltveMli Sadrettin Çanga'- ] 
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol.^ 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 



I 
65. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-

liın, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
ın larımızm işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 

hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
l cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın-

| : . dan sözlü sorusu. (6/136) 
66. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
h miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp

rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

67. — Tekirdağ Milletvekilli Kemal Nebioğ'-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

68. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet. Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

69. — tîşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
hrnun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum "veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair imar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

70. — Sivas Milletveküi Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

71. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip yeril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

72. — Aydın Miletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'ın Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

73. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

74. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

75. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe"" açık tutulması hu
susunun düşünülüp,düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

76. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu ( 6 ^ 8 ) 

77. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'in, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/149) 

78. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'mn, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

79. — Sakarya Miletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair .Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

80. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

81. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce'nin Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 



Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

82. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

83. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile imar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

84. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

85. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kâza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları, için ne gibi tedbirler alındığına da
ir imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) ' ' 

86. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

87. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

88. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

89. — istanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 

verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

90. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 

' (6/162) 
91. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 

Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

92. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

93. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Makinalı tarım araçlannın Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

. 94. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

95. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

96. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanndağ'-
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar • 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkanldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

m m^' 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV ı ' 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası : 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem Ş. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/58; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/615) (Millet Meclisi 
S. Sayısı, : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 
: 734) [İkğıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl -
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/63; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/616) (Millet Meclisi S. Sayısı : 9; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 735) [Da
ğıtma tarihi : 28 .12 .1965] 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan 
ceza görenlerin affı hakkındaki kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/49) (S. Sayı
sı : 10) TDağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

5.,-r- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk

tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
s 

1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptınl-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . .1966] 

4. — 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasansı ve Ticaret 
ve Plân komisyonlan raporları (1/20) (S. Sayı
sı : 14) [Dağıtma tarihi 7 . 1 . 1966] 



Dönem : 2 
Toplantı : 1 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : I 4 

1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun ta
sarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları ( 1 / 2 0 ) 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1965 tarihinde kararlaştırılan -«1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

G E R E K Ç E 

Yurdumuzun iktisadi ve malî şartlarının icabı olarak 1930 yılında Türk Parası Kıymetini 
Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş idi. 

Bilindiği üzere tediye muvazenesi düzgün ©lmıyan memleketlerde kambiyo takyidatı ve kam
biyo kontrolü zaruri bulunmaktadır. Bu itibarla bidayette 3 yıllık süre ile yürürlüğe konulan 
kanun daha sonraki yıllarda kambiyo kontrolünü zaruri kılan şartlar devam ettiği cihetle, aşağı
da tarih ve sayıları yazılı kanunlarla daha da genişletilip değiştirilmiş ve en son olarak 24.2.1966 
tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Bu kanun genellikle kambiyo kontrolü için gerekli hükümleri ihtiva eden kararnameler çıkar
mak maksadiyle Hükümete yetki vermektedir. 

Bu yetkiye istinaden çıkarılmış bulunan kararnamelere göre döviz tahsisleri yapılmakta, itha
lât ve ihracat muameleleri yürütülebilmekte ve görünmiyen kalemler için döviz transferleri icra 
olunmaktadır. I 

Ayrıca kambiyo suçları işliyen, kişilerin de kanuni kovuşturmaya tabi tutulmaları bu kanun hü
kümleriyle imkân dâhiline girmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan «çeyrek asır önce değişik şartlar altında esasları konulmuş olduğu halde, bugü
ne kadar anaçatısı bir türlü değişmemiş olan döviz kontrol mevzuatımızın ve Türk parasını koru
ma makanizmasmm; cari muameleler ve sermaye hareketleri kalemlerindeki kontrol ve tahditleri 
tediye bilançomuzu ıslah ettiğimiz nisbette yumuşatıp serbestleştirecek ve dış âlemle olan münase
betlerimizi tanzim eden mevzuata seyyaliyet verecek şekilde yeniden tanzim olunacağı» hususları 
Hükümet programında yer almış bulunmaktadır. • 

Programda zirkedilen esaslar dairesinde yeniden hazırlanacak tasarının kısa zamanda Büyük 
Millet Meclisi huzuruna getirilebilmesi için âzami gayret sarf edilecektir. 

Ancak kanun tasarısının hazırlanması ve meriyet kesbetmesi zamana bağlı bulunduğu ve bahsi 
geçen 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin bitimine de pek az bir zaman kaldığı cihetle Türk 
Parası Kıymetini Koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun süresinin bitimi tarihinden itibaren iki 
yıl daha uzatılması gerekmektedir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-181/5907 

3 . 12 .1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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1567 sayılı Kanunun süresi ve bu süreyi uzatan kanunları gösterir cetvel 

Kanun No: Nesir tarihi Süresi 

1567 25 o . 1930 25 . 2 . 1930 — 24 . 2 . 1933 
2100 23 . 1 . 1933 25 . 2 . 1933 — 24 . 2 . 1935 
2686 18 . 4 . 1935 18 . 4 . 1935 — 24 . 2 . 1938 
3336 19 . 3 . 1938 19 . 3 . 1938 — , 2 4 . 2 . 1941 
3974 15 . 1 , . 1941 15 . 1 . 1941 — 24 . 2 . 1944 
4512 29 , , 1 . , 1944 25 , , 2 , , 1944 — 24 , , 2 . , 1947 
5014 24 . , 2 , 1947 25 , , 2 , , 1947 — 24 , , 2 , . 1950 
5540 18 . 2 . 1950 25 . 2 . 1950 — 24 . 2 . 1953 
6060 26 . 2 . 1953 26 . 2 . 1953 — 24 . 2 . 1954 
6258 20 . 2 . 1954 25 . 2 . 1954 — 24 . 2 . 1959 
7220 25 . 2 . 1959 25 . 2 . 1959 — 24 . 2 . 1964 
402 20 . 2 '. 1964 25 . 2 . 1964 — 24 . 2 1966 

1567 sayılı Kanunu tadil eden kanunlar 

Kanun No: Neşir tarihi 

3070 2 . 1 2 . 1936 
4328 26 .12 . 1942 
5540 18 . 2 . 1950 
6258 20 . 2 . 1954 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No: 1/20 
Karar No: 2 

Ticaret Komisyonu raporu 

22 .12 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak 
tasarı aynen? kabul edilmiştir. . 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Balıkesir 
t. Aytaç 

Başkanvekili 
Denizli 

M. Salih Bay dil 

Sözcü 
Adana 

A. Bozdoğanoğlu 

Kâtip' 
Ankara 

M, Kâzım Coşkun 

Adıyaman 
S. Arif Emre 

Adana 
Bu teklifte müstenkifim 

A. Karcı 

Mardin 
/. Aksoy 

Urfa 
M. Çetin 

Mardin 
N. Oğuz 

M. Meclisi (S. Sayısı: 14) 



Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No : î/20 -

Karar No : 4 
5 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1965 tarihinde kararlaştırılan (1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısı), ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile Komisyonumuzda incelenerek görüşüldü : 

Tasarının gerekçesinde izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmekle 
beraber, (Hükümete kambiyo, nukut, esham ve tahvilât alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli 
madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin 
ve ticari senetlerle tediyeyi temine yarıyan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya 
memlekete ithalinin tanzim ve tadiline ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında karar
lar ittihazına İcra Vekilleri Heyeti salâhiyettardır). ' ; 

Kararnameler çıkartma yetkisini veren bu kanunun İ n c i maddesindeki iki yıllık sürenin, 1 yıl 
olarak değiştirilmesi suretiyle, diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. ' 

Başkan 
Aydın 

İ. Sezgin 

Başkan V. 
Erzincan 

H. Atabeyli 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Ankara 
İ. Seçkin 

Ankara 
H. T. Toker 

Aydın 
S. Bosna 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Bursa 
C. Külâhlı 

Bursa 
/. Öktem 

Bursa 
A. Tür kel 

Çanakkale 
§. İnan 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır 

S. Ar en 

Denizli 
F. Avcı 

İstanbul 
O. Erkanlı 

Edirne 
1. Ertem 

İstanbul 
A. Yalçın 

Gümüşane 
S. Ö. San 

İzmir 
M. Uyar 

Kayseri 
F. Koksal 

Konya 
S. F. Önder 

Kütahya 
Bir yıllık temdit azdır, 

muhalifim 
M. Erez 

Niğde 
M. Altınsoy 

Niğde 
H. Özalp 

Rize 
E. Y. Akçal 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 

Trabzon 
A. 1. Birincioglu 

Trabzon 
E. Dikmen 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

M. Meclisi (S. Sayısı: 14) 



HÜKÜMETİN T E K L İ F İ 

1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Parası 
Kıymetini Koruma hakkında 
1567 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinde yazılı olup 10 . 2 .1964 
tarihli ve 402 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi 
tarihinden itibaren iki' yıl da
ha uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

19 . 11 . 1965 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Ü. Bügehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Silkan 
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MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Parası 
Kıymetini Koruma hakkında 
1567 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinde yazılı olup 10 . 2 .1964 
tarihli ve 402 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi 
tarihinden itibaren bir yıl da
ha uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.' 

Dışişleri Bakanı 
S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y . Bakanı 
E. Somunoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B.Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma JBakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Deriner 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N, Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Ava 
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TİCARET KOMİSYONUNUN 
D E Ğ İ Ş T İ R Î Ş Î 

1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 




