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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
rüşülmesi, ilgili komisyonların bu birleşimde
hazır bulunmamaları sebebiyle, gelecek Birleşi
me bırakıldı.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısının birinci görüşülmesi
bitirildi.
Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının birinci
maddesi kabul edildi ve 2 nci madde üzerinde
bir süre görüşüldükten sonra, tatilden yeni dön
müş bulunan üyelerin tasarı üzerindeki tetkik
lerini tamamlıyabilunelermi temin en, tasarının
iki birleşim sonra müzakeresi kabul olundu.
Mehmetoğlu Hüseyin Kulaksız'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun
tasarısı ile,
Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı
Manastırlı Haindi Efendi eşi Hasibe Martonatlı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması kanun teklifinin birinci müzakereleri biti
rildi.
20 Ağustos 1963 Salı günü saat lo te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Başka)»
Kâtip
Başkanvekili
Yozgat
Sim Atalay
Sadık Artukmuc
Ağrı
Gaziantep
Nizamettin özgül

Sinop Üyesi Suphi Batur; yurdumuzun
muhtelif bölgelerinde vukua gelen sel ve saire
felâketleri ve alman tedbirler hakkında Hükü
metin derhal Meclislere bilgi vermesi lüzumunu
belirtti.
Devlet Bakanı Raif Aybar'a şahsi işleri ve
sıhhi sebeplerine binaen 20 gün izin verilmedi
ve dönüşüne kadar kendisine İmar ve İskân
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm;
Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçişleri
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'ya dönüşüne kadar,
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'm vekil
lik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu, bilgi edinildi.
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri
ve iştirakler hakkındaki kanun tasarısının ha
vale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin iş
tiraki ile bir Geçici Komisyon kurulması ve ta
sarının bu komisyonda görüşülmesi hakkında
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm önergesi okun
du ve kabul olundu.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına ait Karma Bütçe Komisyonu raporu okun
du. Aktarmanın mevzuunu teşkil eden yeniden
ilçe teşkil edilmesine dair tasarı henüz Cum
huriyet Senatosundan gelmemiş bulunduğun
dan, tasarının gündemden çıkarılmasa kalbul
edildi.
6785 sayılı imar Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifinin gö

SORULAR
Sözlü sorular
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Nedim Evliya'nm, tâyin ve nakilleri kararna
me ile yapılan idare âmirlerine dair sözlü soru
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
(6/209)

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Berç Turan'm, Devlet Demiryolları ve Raybankın müştereken kurdukları RAYNÎMENS
Şirketine dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma
Bakanlığına gönderilmiştir (6/210)
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Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Sadık Artukmaç (Yozgat),
BAŞKAN — 99 ncu Birleşimi açıyorum.
2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Niğde Üyesi İzzet Gener'in, T. B. Mil
let Meclisinin 19 . 8 . 1963 günlü birleşik toplan
tısındaki açık görüşmelerin neşrine mâni olundu
ğunun haber alındığına ve bu hareketin Anaya
sanın 87 nci maddesine aykırı
bulunduğu
hususunda demeci ile Meclisler açık görüşmele
rinin neşrinin hiçbir suretle menedilmediğine ve
edilemiyeceğine dair Millî Savunma Bakanı İl
hamı Sancar'tn cevabı

lan bu birleşik toplantıda bahis mevzuu edebi
lirisiniz.
İZZET GENER (Niğde) — Bugün gazete
ler ibeıyaız çıkmış, saanstiir 'edilmiştir. Bu ısuretlo
Anaıyaisanın 87 nci maddesi lilhlâl edilmiştir.
işte Ibunları arz edeceğim.

BAŞKAN — Gündem dışı ikonuişma talebinde
(bulunan Sayın izzet Gener'in öeıig'elsiroi dku'tuyarum.
ISayın Sena'tlo Başkanlığıma
Dünikü B. M. Meclisi mıüzafeerdlerinlioı neşri
hakkında gündem dışı söz istediğimi saygı ile
ara ederim.
Niğde
(izzet Oener
BAŞKAN — Sayın Gener, bir Mecliste Tür
kiye Büyük Millet Meclisi görüşmeleri veya di
ğer MecTiıs'teki görüşmeler Ihalkikıılda müzakere
•açlması veya ıgündem dışı (konuşma yapılması
Parlâmento 'teamüllerine göre pek: mümkün de
ğildir. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birleşik toplan'tiisında .geçmdış her Ihaınıgi (bir
husus hakkında Meclisin diğer bir kararında
(bir
İZZET GENER (Niğde) — Efendim orada
ıcereyan eden 'müzakereler hakkında toonuşimıyacağım, bu müzakerelerin matbuattaki akis
leri 'hakkında gündem dışı konuşmak istaryorum.
BAŞKAN — Türkiye Bülyülk Millet Meclisi
.birleşik 'toplantısında, yani önümüzdeki (birle
şik toplantıda söz alıp, gündem dışı bir ko
nuşma yapalbilirsinjiız. Bahsedeceğiniz husuıs-

BAŞKAN — Bunlar, [birleşik (toplantıda ge<cjen müzakerelerdir. Bir dalhaki ısefere Ibiirleşik
toplantı yapılırken gündem dışı söz alıp konıışıalbilirisink. Bu iit'ilharla Ibriırleışjik 'toplantı 'mev
zularını Ibiiziim ilki Meclise ayrı ayrı ıgöitüriüp
Ikıonuşim'aımız yeninde loılmaiz,. Ama İsrar ddeıiseniz Umumi Heyeitin reylerine müracaat meclbuniiye'tinıde kalırım. iSayın Gener (bu imevzuu üze
rinde konuşmakta hâlâ ısrar ediyor musunuz?
İZZET GENER (Niğde) — Israr ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Gener ısrar ediyor. .Gün
dem dıişı konuşmak fetemelktedir. Kjonuşımaısını
taisivilbedenler lütfen işaret eltisinler.. Kafbul etmflyenler.... Kaibuıl edilmi'şjtir. Buyurun 'Sayın
Gener.
Yalınız 'tekra ı* edeyim ; Sayın Gener, (bizde ilk
defa vâki loluıyor. ıDünya parlâmenitiolarmda
ibir m-eelislte diğer 'meclise 'ait 'her (hangi (bir
sekilide, ve ine suretle idlunsa lollsun ne 'bir müza
kere açılır.... («Basın IhalkkınJda konuşacak»
ıs esleri, gürültüler) Neden müdaJhale ediyorsu
nuz, (ben vazifemi yapıyforum. («Yanlışp ısessleni) Yanlış değil. Balkın önergeyi iokuyayıaıı.
«Dünkü Türkiye Büıyük Millet Medİisi müzake
relerinim neşri Ihakkmda gündem Idışı....» Gü
zel.... O müzakerelere ait neşriyat dallıi ibİT parlâmenltıanun (birleşik 'toplanltıısına ait .görüşme
ler üzerinedir. Ancak görüşmelere ait olmaıma'k (kayıt ve şartiyle, Sadece (bugünkü (basında
ki tezaalhüratma ve işlemlerine ait ,gündeim ıdışı
Oflonuış acalksınıız.
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i Cümlemi nereye (getireceğimi (bilmeden ımüdaihale ediıyoraunuız.
Buıyurun Iszeit Gener.
İZZET GENER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarımı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Idünkü toplantısında sıkıyönetimin temdidi ile
alâkalı -müzakerelerin basında aynen neşrine
mâni olunduğu haberi alınmıştır.
Bâzı gazetelerin beyaz çıkması, bâzı ga
zetelerin de kendilerinin haber alma teşkilât
ları olduğu halde Anadolu Ajansının verdiği
bültenle iktifa etmiş bulunmaları, bu haberi
teyidetmektedir.
Anayasanın 87 nci maddesinde yer alan
«Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü
vasıta ile yayımı önlenemez.» Açık hükmünün
bu suretle ihlâl edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Anayasaya vâki olan bu tecavüzü Yüksek
Heyetinizin ve bütün Türk Milletinin ıttılaına
arz ederiz. Saygılarımla. (Sağdan ve ortadan
alkışlar.)
BAŞKAN —• Efendim, cevap mı vereceksi
niz Sayın Sancar?
MÎLLÎ SAVUNUMA BAKANI İLHAMI
SANCAR (istanbul Milletvekili) — Evet efen
dim*
BAŞKAN — Buyuurn Sayın Sancar. Sayın
Sancar siz de sadace buna cevap vereceksiniz,
dünkü 'müzakerelere ait değil.
MİLLÎ SAVUNUMA BAKANI İLHAMI
ANCAR (istanbul Milletvekili) — Muhterem
Senato üyeleri; dün akşam bâzı basın merkez
lerinde bir suitefehhümden ileri gelen bir an
laşmazlık bilâhara izale edilmiştir. Bu anlaş
mazlık, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
müzakerelerin neşrini istihdaf eden bir teb
liğden ileri gelmemiştir. Böyle bir tebliğ mevzuubahis değildir. Memnuiyet mevzuubahis de
ğildir. Ve böyle bir memnuiyete hiç kimsenin
jkudreti yetemez. (C. H. P. si sıralarından
«bravo» »esleri ve alkışlar.) Maddi olarak bili
nen bir mesele varsa, lütfen ihbar ederler, biz
de Hükümet olarak derhal tahkik ederiz ve
kanunu ihlâl edenleri de kanuni mercilere tevdi
etmekte hiçbir beis görmeyiz. Bundan emin
olabilirsiniz. Hürmetlerimle.
BAŞKAN —• Efendim, bu karşılıklı bir mü
zakere mevzu değil. Gündem dışı söz alınıp

yapılan konuşmaya, Hükümet adına Sayın Millî
Savunma Bakanı izahat verdiler ve mesele
bitti.
2. — Tekirdağ Üyesi Selâmı Üren'in, Millî
Eğitim Bakanlığının ortaokul mezunlarının lise
lere imtihanla alınmasına diar kararının Ana
yasaya aykırı bulunduğuna
ve bu
kararın
cemiyet hayatında yaratacağı menfi 'neticelerine
diar demeci.
j
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Üren. Ne
hakkında konuşacaksınız?
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Millî Eğitim
Bakanlığının son almış olduğu karar hakkın
da.
BAŞKAN —• Bunun gündem dışı olmaması
lâzım. Bunun hakkında bir genel görüşme
talebinde bulunabilirsiniz, veya bir sözlü soru
verebilirsiniz.
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Sözlü soru
gecikir. Bu gündem harici konuşma şimdiden
nazarı dikkati eelbedecektir.
BAŞKAN — Çok kısa olmak kayıt ve şartiyle, buyurun sayın Selâmi Üren.
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem
arkadaşlarımız, her sene yüksek okulların ve fa
kültelerin açılışına (takaddüm eden günlerde ve
sonralarında gençlerin Atatürk Bulvarında ses
siz yürüyüş yaptıkları ve Güven parkında bir
çok geceler sabahladıkları ve bu suretle okumak
istediklerini..
BAŞKAN — işitilmiyor Sayın Üren..
SELÂMI ÜREN (Devamla) — Alâkalılara
duyurmaya çalıştıkları cümlemizin malûmudur.
Buna ve bu ders yılı başında daha başkaları ek
lenerek; mini mini yavruların velileriyle bir
likte yürüyüşler yaptıklarını göreceğiz. Bugü
nün küçüğü; yarının söz sahibi olacak olan bu
yavruların ağızlarından körpe sesleriyle şikâyet
ve protestolar yükselecek. Okumak, adam olmak,
memlekete zararlı değil, faydalı olmalk istiyo
ruz, diye feryat ettiklerine şahit olacağız. Bu
harekete bir başkalarıda katılacak; ortaokulu
bitirip, liseye almmıyan öğrencilerin protsetoları..
Çok yakın günlerde başkentin ve diğer şe
hirlerimizin sokakları, caddeleri ve meydanları
ilk, orta ve lise mezunlarının tahsillerine devam
isteklerini belirtecek olan büyük gösterilere sah-
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ne olacaktır. Buna, sebep nedir? Millî Eğitim
Bakanlığının son almış olduğu karardır. Bakan
lığın teşkilâtına da tamim ettiği ve tatbikini
islediği 510/12967 sayılı 'kararıdır. Bu karar
la bakanlık orta, ve teknik dereceli okulların
birinci sınıflarına kaydedilecek (»grenci sa
yısını .196.1 - 1962 .öğretim yılına göre dondur
muş ve kayıtlarda derece esasını kabul etmiş
tir.
Bu karara göre görülen mahzurlar:
1. Bilhassa küçük kasaba ve ilçelerdeki ilk
ve ortaokul mezunları bir üst derecedeki okulla
rın birinci sınıflarına gidemiyecekl erdir.
2. Memleketimizdeki meslekî ve teknik öğ
retim okulları bugünkü kapasiteleri ile ihtiya
ca cevap verecek durumda değildir.
o. Yalnız, bu yıl her ne sebeple olursa ol
sun, orta derece ile mezun olan ilk, orta ve
teknik öğretim okul öğrencileri hayattaki şans
larını ve kaderlerini kaybetmişlerdir.
4. Bakanlığın ve plânlamanın
öngördüğü
bu kanunun memleket şartlarının ve imkânla
rının göz önüne alınarak bu kararın hazırlanma
sı gerekirdi.
5. Öğrencilerin istidat ve kabiliyetlerine
okullara göre ölçerek ve neticelendirecek araç,
eleman ve gereçten yoksunuz.
6. Gerek kontenjan dışı ve gerek imtihan kazanamıyan öğrencilerin boş zamanları nasıl,
ne ile değerlendirilecektir?
7. Bilgi, görgü ve kabiliyetleri geliştirecek
öğretmen, okul, araç ve gereç yetersizliği öğrenicilerin aynı seviyede yetişmelerini engeli em ek
tedir.
Bu itibarla orta dereceli okullara gerek imti
handa, gerek diploma derecesine bakılarak öğ
renci alınması âdil bir kıstas olamaz.
Bugün okullarda görev almış öğretmen ve
öğretmen yetkilileri dört kategoriden gelmek
tedir. Bu mahzurlardan başka Millî Eğitim Ba
kanlığının almış olduğu bu son karar Anayasayada muhaliftir. Anayasanın 10 nen madde
sinin birinci fıkrası hükmüne göre; «herkes, kişi
liğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazge
çilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.»
okumak hakkı ise, dokunulmaz ve kişiliğe bağ
lı biı.' haktır. Bir okulu bitiren bir kişi bir üst
okula gitmek hakkına sahiptir. Bu hak sınırlan
dırılamaz, elinden alınamaz. Devam edelim:

tkinci fıkrada, «Devlet, kişinin temel hak
ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet
ve hukuk devleti ilkelerine bağdaşamayacak su
rette siniriıyan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün
engelleri kaldırır» demektir. Bu hükme göre:
Devletin, kişinin temel hak ve hürriyetlerinden
maddi manevi gelişmesini sağlıyacak olan oku
mak hak ve hürriyetinde, fert huzuru, sosyal
adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşama
yacak engelleri kaldırmaya mecburiyeti vardır.
Halbuki alınmış olan karar, bu teme! hak
kı, insanın maddi ve manevi gelişmesinin esas
unsurlarından biri olan okuma hakkını sınır
landırmaktadır. Sosyal adalet bakımından da
Anayasaya aykırıdır. Bu kararlara göre kişi
istediği okula gidemiyeeektir. Sen orta derecesin,
sanat okuluna, sen imtihan kazanamadın şu oku
la, veya kontenjan dolmuştur, veya imtihan ka
zanamamıştın sen okuyamazsın demekte; bun
dan başka okul kontenjanlarının okulların bu
lunduğu mıntakalarda doldurulacağından bil
hassa küçük kasaba ve ilçelerdeki ilk ve orta
okul 'mezunları bir üst derecedeki okula gidemi
yecektir. Ve öğrenicilerin istidat, ve kabiliyet
lerini okullara göre ölçecek, neticelendirecek
eleman, araç ve gereçten yoksun bulunduğumuz
dan, bunun neticesi olarak, alınmış olan bu kararrn sosyal adalet neresindedir? Fert huzuru
bakımından da Anayasaya aykırıdır. Huzur
yalnız emniyet ve maddi bakımdan değil, in
sanın manevi varlığını geliştirmeyi engeli iyen
kayıt ve kararlarla da bozulur. Ve nihayet mez
kûr 10 ucu maddenin son cümlesi; «insan mad
di ve mânevi varlığı gelişmesi için gerekli
şartları hazırlar» hükmünü koyuyor. Bu hükmü
ve tatbikatın neticesini takdirlerinize arz ede
lim; acaba bu karar ile bakanlık bu şartları
hazırlıyor mu, engelliyor mu? Gerek kontenjan
dışı kalan ve gerekse imtihan kazanamıyan öğ
rencilerin boş zamanları nasıl değerlendirile
cektir? Devlet, daha bu hususta hazırlıklı Ibıılunmadığma göre, ilk ve ortaokul mezunu bu
lunan küçüklerin, körpe dimağların, temiz ruh
lu çocukların sokaklarda kahve köşelerinde şu
veya bu şekilde maddi manevi varlığı nasıl
geliştirilecektir?.
iliç şüpheniz olmasın; bunlar yarının gayri
memnunları, istikbali Devlet tarafından sınır
lanmış, baltalanmış, kötü yola sevk edilmiş kim-
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seler olacak ve belki de cemiyete muzur insan- I Bu hizmeti yaparken zorluklar karşısında kal
lar olarak karşımıza çıkacaklardır.
dığında veya bizce bilinmiyen bir zihniyet
Bu durumun fert huzuru bakımından yüzve sebebe dayanarak; insanın maddi ve manevi
binlerce aileye getireceği maddi ve manevi hu
varlığının gelişmesini sınırlayan, sosyal adalet
zursuzluğu düşünün. Devletin, Hükümetin va
ve temel haklara aykırı bulunan ve cemiyet
zifesi bu mudur? Sosyal adalete, temel hak vo
içinde mutlak suretle yarının gayri memnunla
hürriyetlere ve netice olarak Anayasaya uygun
rının, zararlı unsurlarının yetişmesine sebebolaluk bu mudur?
cak kararlar alamaz.
Devlet, Hükümet okumayı sınırlayan karar
Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
lar alamaz. Devlet öğretmen bulmaya, okullar |
kanlığından
ve Hükümetten Anayasaya aykırı
yapmaya ve kişinin manevi gelişmesini sağla- I
ve
zararlı
olduğuna
kaani bulunduğum ve zarar
manın esas unsuru olan okumayı, hattâ kişi
lı neticeler tevlidedecek olan bu kararların bi
nin istediği okulda ve branşta tahsilini yapmaran evvel kaldırılmasını temenni eder, hepini
sini sağlıyacak tedbirlerini almaya mecburdur.
Devlet ve hükümetler milletler hizmetindedir.
zi hürmetlerimle selâmlarım.

3. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Sözlü so
rular.
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk
üniver
sitelerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılma
sına dair Millî Eğitim ve Tarım bakanlarından
sözlü sorusu ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in
cevabı (6/166)
BAŞKAN — Tarım Bakanı?. Burada. Sayın
Türker de burada. Soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim ve Tarım
bakanları tarafından O. iSenatosunda sözlü ola
rak cevaplandırılmasına Yüksek tavassutları
nızı saygı ile arz ve rica ederim.
Cumhuriyet Senatosu
Balıkesir Üyesi
Hasan Ali Türker
1. — Ege ve Atatürk Üniversitelerine bağlı
bir veteriner fakültesi açılması düşünülmekte
midir1?
BAŞKAN — Sayın Tarım 'Bakanı, buyurun.
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gi
resun) — Pek mu'hterem arkadaşlarım. Sayın
Hasan Ali Türker arkadaşımız tarafından ba
kanlığıma tevcih huyıırulmuş olan ve uzun za
mandır gündemimizde bulunan sorunun cevap
larını arz ediyorum.

VE

CEVAPLARI

Memleketimizin iktisadi bünyesinde, zirai
bünyesinde hayvancılığın işgal ettiği mevki
yüksek malûmlarıdır. Memleketimizin ekono
misinde, 'bilhassa zirai safhada '.hayvancılığımı
zın işgal ettiği önemi tekrara hacet yoktur.
Bugün gerek hayvan sayısı itibariyle yani hay
van popülâsyonu itibariyle, gerek mevcut bir
tek fakültemizin talebe sayısının iyi talebe ye
tişmesini temin etmekten uzak bulunan kala
balığı sebebiyle dalha bir iki veteriner fakül
tesinin açılmasına zaruret vardır. Esasen Jbeş
yıllık plân ve ona müstenit 1963 programı da
memleketimizde veteriner sayısının artırılma
sını derpiş etmektedir. (Bu itibarla arkadaşı
mızın sordukları suale Tarım Bakanlığı olarak,
daha Ibir iki veteriner fakültesi açılmasının lü
zumuna kaani bulunduğumuz şeklinde cevap
arz etmek isterim. Yalnız takdir buyururu r ki,
Veteriner fakültelerinin açılması, üniversite
yetkililerinin kararma bağlı bir husustur. Biz
veteriner fakültelerinin; (hayvancılığımızın bu
gün arz ettiği ehemmiyet, bir an evvel hayvan
cılık mevzuunda tesbit etmiş bulunduğumuz
'hedeflere ulaşmak ve bu (hizmıetlerin en iyi şe
kilde yürümesi için; icabeden mmtakalarda
açılmasını (temenni etmekten ibarettir. Yani,
üniversite kararma bağlı olan veteriner fakül
telerinin, meselâ Doğu Üniversitesinde açılma
sı - demin arz ettiğim sebepler dolayısiyle - da
ha faydalı olur, kanaatindeyim.

— 827 —

C. Senatosu B : 99 20 . 8 .1963
Bu suretle cevaplarımı arz etmiş bulunuyo

Ben bunu Sayın Bakana arz ettim, .biliyor;
onun için biraz üzerinde durmalarını arzu eder
dim. Evet Üniversiteler Kanununa göre Sena
tonun! kararı şarttır. Ama bir kanunla yani bu
kanuna/ göre Hükümetin' getireceği bir kanunla
da üniversitede bir fakülte açılabilir. O ba
kımdan buna zaruret hisseden ve bu hissimi ifa
de eden] Sayın Bakanın bu hususta bir teşeb
büsünü memleketin bayrına ve faydalı müta
lâa ederim. Teşekkür ederim. Hürmetlerimle.
'BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.

Jiıra,

Hii lanetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Hasan.' Ali Tünker buyu
rum.
HASAN ALİ TÜKKEK (Balıkesir) — Sayın
Başkan, değerli senatörler; çok geciken bir
suale Tanım Bakanının olumlkı olarak verdiği
cevaptan dolayı kendilerine teşekkür eder, bil
hassa hayvancılığın Türk ekonomisindeki de
ğerini belirterek söze baş'Iaımalarına' benim ve
benim gibi düşünenler için d ab a muteber bir
senet telâkki ederim. Ancak vsoruniun hedefi,
bugün Türkiye'deki mevcut hayvan sayısı ve
veteriner bekim 'sayısı ve bu veterinerlerle bu
hayvancılığın bir adımı daha ileriye götürülemicek durumda oluşundan dolayı kısa zaman
da açılması kolay olan bir fakültenin üzerin
de durulması idi.
Burada evvelâ Ege, sonra Atatürk Üniver
sitelerimden bahsedeceğim. Evet, İSayın Baka
nın Atatürk Üniversitesinde açılmasına derpiş
eden görüşüne iştirak ederim. Ancak geçende
Sayın Millî Eğitim Bakanı İbrahim öfctem'in
aynı soruya verdiği cevap dolayısiyle huzuru
nuzda konuşurken açıkça ifade etmiştim ki,
Ege Üniversitesinde bir Veteriner Fakültesinin
açılması çok kolay bir bale .girmiştir. Bu ba
lkımdan Ege üzerinde durdum. Yine kısaca
tekrar edeceğim; Ege'de bir Veteriner Fakül
tesinin açılması içki -kâfi! miktarda 1 arsa ve bi
na vardır. Bunu iSayın Bakan benden iyi bi
lirler ve 'kendileri ile de bu hususta ıgörüştük.
Ayrıca Fransız Hükümetinin sureti bususiyede
Ege'de açıldığı takdirde yardımı vaatleri var
dır.
Hoca durumuna gelince; bugün bizim bir
tek Veteriner Fakültemizde kâfi miktarda öğ
retmen, profesör ve öğretim üyesi vardır. Halen
28 profesör, 16 doçent, 46 asistan var ve bu
asistanların 9 tanesi de bu senıe doçent imtiha
nına hazırdır. Binaenaleyh sıkıntı nereden ge
liyor, bunu anlıyamıyörum. Eğer memleket hay
vancılığımızın kaderini, Ege Üniversitesinde
(bir sayını profesörün görüşüne veya tesirine ve
yahut da onun görüşüyle Senatonun .görüşüne
bırakacak olursak 10 sene geçse Ege'de veteri
ner Fakültesi açıllamaz.

0:1

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif
Aykut'un,
Toprak dergisi sahibinin üniversite
gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair sözlü
sorusu ve içişleri Bakam Hıfzı Oğuz JBekata ile
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün ce
vapları (6/171)
'BAŞKAN — Adalet Bakanı burada, İçişleri
Bakanı burada, Sayın Aykut burada. Soruyu
okutuyorum.
O. Senatosu Yüksek Başkanlığına
İstanbul'da münteşir Cumhuriyet gazetesi
nin 30 . 3 . 1963 tarihli nüshasında (Toprak)
dergisi sahibi pişman olduğunu söyledi, başlığı
altında yazılan yazıdan bu dergi sahibinin üniver
site gençliği tarafından, dergisinde intişar eden
bâzı yazılarından dolayı sorguya çekilerek tar
taklandığı ve bunun üzerine pişman olan dergi
sahibinin fazla hırpalanmadığı ve salıverildiği
beyanolunarak hâdise hakkında tafsilât veril
mektedir.
Hâdise vâki ise İçişleri ve Adalet Bakanla
rından aşağıdaki hususların şifahen cevaplandı
rılmasına tavassutunuzu saygılarımla arz ede
rim.
1. Bahsi geçen dergide gençliği harekete ge
tiren yazıların mahiyeti itibarı ile suç teşkil edip
etmediği, teşkil ediyorsa adlî makamlarca taki
bata geçilip geçilmediğiniıı,
2. ister suç teşkil etsin ister etmesin bir ya
zar ve dergi sahibinin fikrinden dolayı mesul edi
lebilmesi veya sorguya çekilmesi ancak Devletin
kanuni salâhiyetler ile teçhiz edilmiş vazifelile
ri tarafından mümkün olduğuna göre gayrimcsul şahısların hot behot hareketlerinin önlenmesi
için Dahiliye Vekâletince hâdiseden evvel ve
ya sonra bir tedbir alınıp alınmadığının ve bu
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kabîl efali işliyenler hakkında Adalet Bakanlı
ğınca kanuni takibata tevessülün düşünülüp dü
şünülmediğinin,
3 . 4 . 1963
Cumhuriyet Senatosu
Siirt Üyesi
Lâtif Aykut
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet
Senatosu Siirt Üyesi Sayın Lâtif Aykut'un söz
lü soru önergesinin Bakanlığımı ilgilendiren kıs
mını cevaplandırıyorum.
1. Gençliği harekete geçiren yazılar :
a) Toprak dergisinin Şubat 1963 tarihli ve
14 sayılı nüshasında «İlerici» başlığı altında, ya
yınlanan ve İstanbul Hukuk Fakültesi talebele
rinden biri tarafından yazılan ve tamamen antikomünist mahiyette olan bir şiir. Bu yazı suç
teşkil eder evsafta görülmediğinden yazarı ve
dergi sahibi hakkında adlî takibata geçilmemiş
tir.
b) İ9 . 1 . 1963 tarihli ve 108 sayılı «Yeni
İstiklâl» gazetesinin aynı sütununda bulunan iki
ayrı mevzndan alman pasajların birleştirilmek
suretiyle tanzim ve tertibedilen, «Üniversiteliler»
imzalı matbu kâğıdın, Toprak Mecmuası Mat
baasında basıldığı şayiası çıkartılmak suretiyle
bu dergi sahibi aleyhinde bir cereyanın teminine
matuf olarak dağıtılan beyanname ki, bu hâdise
sebebiyle Yeni İstiklâl gazetesi hakkında savcı
lıkça takibata geçilmiştir.
2. Gazetelerde intişar eden olay, üniversite
dâhilinde cereyan etmiştir ve İlhan Darendelioğlu'nun bu hususta bir şikâyeti de olmadığı anla
şılmıştır. Arz ederim.
BAŞKAN —• Sayın Adalet Bakanı, buyurun.
\ ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Muhterem
Başkan ve sayın senatörler, Siirt Senatörü Sayın
Lâtif Aykut'un sormuş olduğu sualin cevabını
arz ediyorum.
Toprak dergisinde intişar eden yazılar dolayısiyle bahis konusu dergi hakkında her hangi
bir tahkikat ve takibata tevessül edilmemiştir.
Yazılarında her hangi bir suç mahiyeti görülmenJLİş olduğu için böyle bir lüzum savcılık maka
mınca hissedilmemiştir.

Cumhuriyet gazetesindeki neşriyat üzerine
Sadi Tizer imzasiyle Toprak dergisi sahibi İl
han Derendelioğlu'nun
üniversiteye talebeler
tarafından götürülmüş ve kendilerine memur
süsü verilerek takibat yapılmasının istenmiş ol
duğu ve ihbarı üzerine İstanbul Müddeiumumi
liği hazırlık 963/8688 sayılı evrak ile takibata
geçilmiş, bu arada ifadesine müracaat edilen
mağdur Darendelioğlu, üniversiteye gazetenin
iddiası hilâfına kendiliğinden gittiğini, talebeler
tarafından her hangi bir şekilde memur süsü
verilerek sorguya çekilmediğini, ancak talebe
lerle vâki münakaşa neticesi darp ve hakarete
mâruz kaldığını bildirmiş olup bu husustaki tah
kikat devam etmektedir. Çünkü Darendelioğlu
kimler tarafından dövülüp hakarete uğradığını
söylememiştir. Arz ederim efendim, hürmetlerim
le.
BAŞKAN — Sayın Aykut.
LÂTİF AYKUT (Siirt) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, huzurunuza getir
diğimiz mesele, verdiğimiz yazılı sözlü sorudan
da anlaşılacağı üzere, bundan 6 ay evvel cereyan
etmiş bir meseledir. 6 ay gibi uzun bir müddet
geçtikten sonra cevap verilmiş olması sebebiyle
hâdisenin ehemmiyetini kaybettiği aşikârdır. Bi
zim üzerinde durduğumuz nokta; her hangi bir
vatandaşın, yazısından, fikrinden, kavlinden ve
ya hareketinden dolayı bir suç işler mevkiinde
olursa, bu suçtan dolayı ancak mesul makamlar
tarafından hakkında gerekli takibatın yapılma
sı lâzımgeldiği noktasıdır.
Görülüyor ki, her iki Bakanın verdiği izahat,
maatteessüf İlhan Darendelioğlu'nun üniversite
ye götürülmüş olduğu ve orada bâzı kimseler
tarafından, talebeler tarafından tartaklandığı ve
bir kısjm talebelerin de kendilerine memur süsü
vererek İlhan Darendelioğlu'miı fakülteye kadar
götürdüğü; Bakanların ağzından sabit olmakta
dır.
Binaenaleyh, temenni ederdim ki, bu hareke
ti, kanun dışı hareketi yapanlar kim olursa ol
sun, müsebbipleri kim olursa olsun, Gerek İçiş
leri Bakanlığı hâdise üzerinde ehemmiyetle dur-"
sun ve bir daha emsal teşkil etmiyecek şekilde
müsebbipleri cezalandırılsın.
Verilen izahattan anlaşılan cihet şudur ki, ne
Adalet Bakanlığı ve ne de İçişleri Bakanlığı hâ
diseye lâyık olan ehemmiyeti vermemiş ve üstünkörü meseleyi küllemeye çalışmıştır.
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'21 Mayıs İnkılâbından sonra toplanan silâhla
rın mühim bir kısım iade olunmamıştır. İade
olunmamasının bellibaşlı sebepleri nelerdir? İa
de edilmiyen silâhlar için tazminat ödenmiş mi
dir?.
'BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı
İÇİŞLERİ 'BAKANI HIFZI OĞUZ "REKA
TA
(Ankara) - - Mulhterenı arkadaşlarım,
Cumhuriyet Senatosunun Kastamonu Üyesi
Sayın Nusret Tuna'nın 2!7 Mayıs İnkılâbından
sonra halktan toplanan silâhlardan bir kısmı
nın sahiplerine iade edilmemesi sebebiyle bun
- H. — Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi
ların bedellerinin ödenip 'ödenmiyeceğine dair
Hüsnü DikeçligiVin, Ziraat Bankası tarafından
olan sözlü sorusunu cevaplandırıyorum :
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret BakanınHalktan toplanarak seferi gereç depoların
dan sözlü sorusu (6/173)
da uıulhafaza altına alman silahlardan vesikalı
olanların 'büyük 'bir kısmı salhi.plerine iade
BAŞKAN — Sayın Dikeeligil, burada, Tica
edilmiştir. Halen iade edilmesi gereken pek
ret Bakanı?. Yoktur, Gelecek birleşime, bırakıl
az miktarda sil âdı kalmıştır. Bunların da iade
mıştır.
sine çalışıl m aktadır.
-/. — Cumhuriyet
Senatosu
Tabiî Üyesi
Sahiplerine iade edilemiyecek olanlar ise, ya
Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü
ihtilâlden evvel 6136 ve 6768 sayılı Kanunlar
sünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eğitim
mucibince tescil ettirilmemiş olan veya, silâh ta
Bakanından sözlü sorusu (6/182)
şıma. ve bulundurma, yetkisini kaybedenlere ait
bulun an sil âhlard ir.
BAŞKAN — Sayın özgüneş burada. Millî
Eğitim Bakanı?.. Toktur. Gelecek birleşime bıra
Evvelce tescil edilmemiş olan silâhlar, esasen
kılmıştır.
kanunun yasak ettiği bir fiilî durum içinde bu
lunuyorlardı. Bunların sahipleri silâh taşıyan
5. — Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi
veya bulunduranların affına dair 5 sayılı Geçici
Hüsnü Dikeçlîgil'in, Polatlı Ortaokunlunda yurt
Kanunla cezadan affedilmişlerdir.
taşlık bilgisi okutan öğretmenin,
öğrencilerine
İade edilemiyecek silâhlar için, sahiplerine
sorduğu sorulara dair Millî Eğitim Bakanından
bedellerinin ödenip ödenmiyeeeği hususuna ge
sözlü sorusu (6/183)
lince; 6136 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi,
BAŞKAN —• Sayın Hüsnü Dikeeligil burada.
adlî makamlarca, müsaderesine karar verilen ve
Millî Eğitini Bakanı yoktur, delecek birleşime
ya zabıtaca, her hangi bir suretle ele geçirilen
bırakılmıştır.
silâhların, Millî Savunma Bakanlığı emrine veri
leceğini âmir bulunmakta ve bunların bedelleri
6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi
nin ödeneceğine dair her hangi bir hüküm ihtiva
Nusret Tuna'nın, 27- Mayıs inkılâbından sonra
etmektedir.
toplanan silâhlara dair sözlü sorusu ve İçişleri
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın cevabı (6/188)
Bu sebeple sahiplerine iade edilmeleri bahis
BAŞKAN — Sayın Tuna?... Burada. İçişleri
konusu olmıyan silâhların bedellerinin ödenmesi
Bakanı?... Burada. Soruyu okutuyorum.
konusu bir idari tasarruf meselesi değil; ancak
yeni bir kanun mevzuudur. Arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
BAŞKAN — Sayın Tuna.
Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
AHMET \ I M R E T TITNA (Kastamonu)
sutlarınızı saygılarımla tica ederim.
—• Muhterem
senatörler;
yüksek 'malum
17 Mayıs 1963
larınız olduğu
•veejhile,
İnkilâptan
sonra
Kastamonu Üyesi
Hükümet,
iade etme kaydı ile vatandaş
Nusret Tuna
I ların ruhsatlı ve ruhsatsız silâhlarım HuMuhterem arkadaşlarım, bu gidiş böyle de
vanı etliği müddetçe hiç kimse hiçbir yerde,
hiçbir kürsüde, hiçbir teşekkülde, fikrini serbest
çe söyliyemez. Bugün ben burada veya yarın baş
ka bir arkadaş burada şu veya bu fikrinden do
layı dışarıda tartaklanır ve failler yakalanmaz
sa cihetteki serbest fikir ve hürriyetten bahse
dilemez. Hükümetin bu kabil meseleler üzerinde
fevkalade hassasiyetle durmasını temenni ede
rim. Hürmetlerimle.
BALKAN — Soru cevaplandırılmıştır.

— 830

0. Senatosu B : 99 20 . 8 .1963 O : 1
kümetin resmî makamlarına teslim etmesi
ni istedi. O zaman hatırlanacağı üzere bir de
Af Kanunu çıktı O zamana kadar ruhsat alma
mış olan kimseleri affetti ve getirdikleri .silâh
ları makbuz mukabilinde resmî makamlara tes- ]
lim edeceklerini bildirdi.
Kanuna saygılı vatandaşlar, Hükümetin em
rine uyarak bunu yerine getirdiler, ruhsatlı ve
ruhsatsız silâhlarını resmî makamlara makbuz
mukabilinde teslim ettiler. Kanuna saygılı diyo
rum, zira ondan sonra işlenen bir hayli adlî suç
lar olmuştur. Ve bu suçlar ruhsatsız silâhlar
la işlenmiştir, (bu ,adlî vesikalarla sabittir.)
Demek oluyar ki, bir kısmı da Hükümetimizin şu
emrine riayet etmemiştir.
Şimdi İhtilâlin üzerinden zamangeçti Ana
yasa nizamına girdik. Normal durum avdet et
ti. Hükümet şu silâhların iadesi için gerekli ted
birleri aldı, emirler verdi. Maalesef şimdi tat
bikatta gördüğümüz hatâ şu : Ruhsatlı silâh
ların bir kısmını iade ediyor, ruhsatsız silâhla
rın ise hiçbirisinin iadesine taraftar değil ve or
duda kullanılabilecek olan silâhlar iade edilmiyecek, denmiştir. Orduda kullanılması mümkün
olan ruhsatlı veya ruhsatsız ne cins silâhlar var
sa, bunlar halihazırda iade edilmemiş, yine ruh
satsız silâhların hiçbirisi iade edilmemektedir.
Sayın Bakanımız cevabında, Af Kanununun
çıkmasından evvel vatandaşlardan ruhsat alma
yanların esasen suçlu mevkide olduğunu, bina
enaleyh Hükümetin bu talebi üzerine silâhların
teslim edilmesiyle artık ele geçirilmiş sayılaca
ğı ve artık bunların iadesinin düşünülmediğini
bildirmektedir.
O günlerin hatırlanmasını rica edeceğim; bir
Hükümet bu silâhların iade edileceği va'dinde
bulundu ve toplamadan evvel o zamana kadar
ruhsatsız silâh kullananların affedildiğine dair
de bir kanun çıkarmış ti. Bu kanun muvacehe
sinde iartık vatandaşın o güne kadar işlediği
suç ortadan kalkmış demektir ve o silâhları
için ruhsat istemek onlarım hakkıdır; bir Af
Kanunu çıkmıştır, bunun tabiî neticesi budur.

(bir mevzuda onları bir vazifeye davet eltltiğiımiz
zaman, bu, kötü bir örnek ve tatbikat olarak
ortada görüil memelidir.
Şimdi iade edilmemesi keyfiyetinle gelince :
Burada her şeyden evvel Hükümetin verdiği
sözü tutması ışart'tır. Bu, büyük bir mahzur
da doğuracak değildir) kanaatindeyim. Kanuna
saygılı vatandaşdır, istediği zaman getirip silâ
hını teslim etmiştir. Bunlar iade edildiği za
man büyük mahzur doğurmıyaeağı da açıktır.
Binaenaleyh burada çok dar düşünceli hareyet etmenin isaibetli olmadığı kanaatindeyim.
ıSonraı bu tutufbla Anayasaya muhalefet edil
diği kanaatindeyim. 'Bugün yeni Anayasamız
(bir şahsın mallının ya istimval yoliyle, yahut
müsadere yoliyle elinden alomıabileceğini âmir
dir. Bunun dışında bir şahsın malımın elin
den alınması, mülkiyet (hakkının .bertaraf edil
mesi mümkün değildir. Şimdi yine Anayasamız
ve <ona muvaızi olarak halen mer'i olan kanun
larımız müsadere kararımı mıahkemelerin ve
rebileceğini emretmektedir. Bugün bu silâh
lar hakkında verilmiş her hangi bir mahkeme
kararı mevcut değildir. Binaenaleyh, müsade
resi ve müsadere yoliyle vatandaşın mülkiyet
hakkının elinden alınması keyfiyeti mevzuubahsolıamaz.
İkincisi, mülkiyet hakkını bertaraf edecek
yol, Mim'val yoludur. Yine Anayasamız is
timval ve istimlâkin peşin para ille yapılabi
leceğini, ancak bu suretle vatandaşın mülki
yet hakkının Ibertaraf edilebileceğini âmirdir
Maalesef Hükümetin tatbikatında bu da yok
tur.
Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum :
Hükümet her ne suretle olursa olsun verdiği
sözü tutmalı, bundan sonra yapacağımız talep
lerimiz için ibu kötü örnek olmamalıdır.
İkincisi, eğer iadesinde mahzur görülüyorsa
yeni Anayasanın ışığı altında ya istimval ve
yahut müsadere yoluna gidile'bilmelidir. Bu
tatbikat Anayasanın ruhuna muhalif (bir tatkattır, düzeltilmesini bilhassa Sayın Dahiliye
Vekilimizden istirham etmekteyim.
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakana.

Şimdi bu şekilde vadedip silâhlar toplan
dıktan sfonra, iade zamanı geldiğinde verilen
sözün tutulmadığını, maalesef müşahede et
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BBKATA
mekteyiz. Biz, her ne pahacına olursa olsun, mil
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, soru sa
lete vadettiği Hükümet bit- sözü yerine getirmesi
hibi arkadaşımın biraz evvel kürsüden ifadeleri
nin çok lüzumlu 'ollduğuna kaıamüz. Yarın başka I arasında Hükümetin keyfî tatbika.t yaptığı,
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verdiği sözü tutması lâzıımıgeldiği, tutmaması
halinin vatandaşta itimat sarsıntısı yapabile
ceği gibi beyanlarıma cevapsız bırakmak müm
kün değildir. Onun için tekrar huzurunuza çık
mış 'bulunuyorum. Silâhlarla ilgili konu, Hü
kümetin takdiri ile ilgili bir tasarruf değil
dir, kanunların tatbiki ile ilgili 'bir icra tarzı
dır. Arkadaşımın bahsettiği ve huzurunuzda
ifade ettiği tarz ise bâzı yanlışlıkları ihtiva
ettiği için müsaadenizle 1 - 2 cümle ile düzel
teceğim :
Af, ruhsatsız silâh taşıyan kimseye ruh
satsız taşıımıya devam etme imkânını sağlamaz.
Af, ruhsatsız silâh taşıyan kimsenin, ruhsat
sız taşıdığı zaman içinde, verilecek cezadan
kurtulmasını sağlar; fakat bu silâhı taşımıya
devam etmek istiyorsa ruhsat almaya yani ka
nuni vecibeyi yerine getirmeye de zorlar, mec!bur eder. O hailde 'bir .kimsenin affedilmiş ol
ması, oma ruhsatsız -silâh taşıma izni çıkmış
olmasa demek değildir.
Bunu (böylece tashih ettikten sonra ikinci
noktayı arz edeyim : Bizim Ceza Kanunumu
zun tatbikatında af keyfiyeti zaptedilmiş bu
lunan silâhın iadesini tazammum etmez. Bina
enaleyh bir kimse her hangi bir şekilde kendi
hukukunun ziyaa uğradığı gibi bir durum kar
şısında ise, yapacağı şey kanunların gösterdiği
yoldan hakkını aramasıdır, bu iki.
Üçüncü kısma gelince; ruhsatsız taşman
silâhlardan zaptedilmiş olanların Hükümetin
kendi takdiri ile iade edilmesi, Hükümetin
kanunsuz işlem yapması demektedir. Hükü
met ruhsatlı olanları vermekte, neye ittibaen
vermekte? Yürürlükteki kanuna tabi olarak
vermekte. Ruhsatlı olmayanları da vermemek
t e ; niçin'? Çünkü kanun verilmesini âmir de
ğildir do onun için, O halde meselenin tek çı
k a r yolu vardır. Şimdi meseleyi düzelterek ne
ticeye bağlıyalım. Hükümet hir söz vermiş ve
o sözü yerine (getirmemişi gibi bir durum ba
his konusu değildir. Hükümet hiçbir söz ver
memiş hiçbir keyfî takdir içinde değildir. Ka
nunun tatbikatını yapmaktadır. Bu silâhların
bedellerinin veya kendilerinin verilmemesi arka
daşımızı ve bir kütleyi rahatsız ediyorsa
bunun hal yolu yeni bir kanuni tasarrufla müm
kündür.

Keyfiyeti bu suretle tavzih ederek bir yan
lış anlama veya zapta yanlış, bir hüküm ve be
yanın geçmesine mâni olmak için rahatsız et
tim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna.
NTJiSBE'T TUNA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, Hükümetin tutumundaki esIbalbı mucibeyi ikinci konuşmalarında daha vâzılh olarak anlamış bulunuyorum.
Şimdi, Hükümet kanunları tatbik edecek
tir. İhtilâf kanunların tatbikinden doğmakta
dır. Ve bu bakımdan hizim sorumuza Hükü
met muhataptır.
Tatbikat nedir? Bir umumi af kanunu çı
kıyor, diyor k i ; «vatandaş sen falan tarihe
kadar elindeki ruhsatsız silâhını Hükümete tes
lim ettiğin takdirde hu zamana kadar işlemiş,
olduğun suçlarını affediyorum» demiştir. Bi
naenaleyh şu teslim anına kadar olan fiil,
umumi af kanunu ile ortadan kaldırılmı§tır.
Ve Hükümet makbuz mukalbilinde her şahıs
tan silâhını almıştır. Artuk af kanununda iade
sini icabettirmez gibi bir hal yoktur. Umumi
bir af kanunu var, Hükümete teslim ettiği ana
k.adar şu af kanununun şümulü içindedir. Bitti,
vakit geçti iade keyfiyeti geldi. Şu vatandaş
vilâyete müracaat ediyor, diyor k i ; silâhımı
makbuz mukabilinde teslim ettim. Bunu ruh
satlı olarak bana iade edin, bana verin diyor.
Şimdi Sayın İçişleri Bakanımızla benim
şahsi görüşüm arasındaki ihtilâf buradan do
ğuyor. Af Kanunu Hükümete teslim edilinceye
kadar olan bütün suçluluk halini kaldırmıştır.
Onlar da kanuna saygılı, suçsuz vatandaşlar
olarak silâhlarını Hükümete teslim etmişler
dir. Bugün iadesi mevzuulbabistir. Hükümete
müracaat etmekte bana ruhsat verin demekte
dir. Artık .şu umumi af kanunu maziyi tama
men sildiğine ve kendisinden ruhsat mukabili
alındığına göre, diğer umumi mevzuat muva
cehesinde keyfiyet tetkik edilir, verilmesinde
mahzur yoksa şu silâh iade edilir. Binaen
aleyh, Dahiliye Vekâletinin görüşünde, maale
sef, hukukî büyük bir hata mevcudolduğu ka
naatindeyim.
Sonra, Silâhlar Kanununda «her hangi bir
suretle ele geçirilmiş, zaptolunmuş silâh iade
olunmaz» diye bir hüküm vardır. Zaten Da
hiliye Vekâletinin teknik elemanları bw mad
deden istifade etmeye kalkıyor.
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Biz diyoruz .ki, burada bir yanlış anlayış
yardır. Bu, ele geçirilmiş silâh değildir. Ele
geçirilmiş silâhlar, safhipsiz silâhlar iade oluna
maz, bir makama tevdi olunur. Fakat iade
ötme va'diyle, af va'diyle makbuz mukabilin
de alman bir silâh için, biz bunu ele geçirdik
şeklindeki bir -görüş, Hükümetin ağır başlılığiyle, vadettiği husus ile kabili telif değil. Bu
nu fa ettirtmek istiyorum. Bunların ele geçiril
miş silâhlar muamelesine 'taibi tutulmaması lâ
zımıdır. Çünkü makfbuz mukabilinde alınmıştır.
©öyle olduğuna göre, bugün ruhsat istiyen
vatandaşa af kanununun şümulü dâhilinde ruh
satının verilmemelini icabettiren tatbikat hata
lıdır. Bunun
bir an için iade edilmediğini
düşünürsek dalhi, daha evvelde arz ettiğim
veçhile, Anayasayı tatJbika mecburuz. O mak
buz mukabili teslim etmiştir; ya istimlâk ede
ceğiz, yalhut istimval edeceğiz, veyahut müsa
dere edeceğiz. Müsadere etmek için mahkeme
ye gitmeye mecburuz, istimval için de para
vermeye mecburuz. Bunun haricinde şu tat
bikat vatandaşın vicdanında bir ıstırap ola
rak devam edecektir. Ve kanun yollarına baş
vurması keyfiyetinde, idari makamlar bir an
layış gösterir, kanunu tam tatbik ederlerse,
bunların Devlet Şûrası kapılarında sürünme
sine mâni olunur.
Bu kolaylığı temin etmek için şu sualimi
sormuştum. Keyfiyetin tekrar esaslı bir tetkika
talbi tutularak, §u adaletsizliğin düzeltilmesini
istirham etmekteyim.
[BAŞKAN — Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI H I F Z I OĞUZ BERA
TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, orta
da bir anlayış yanlışlığı mevcut. Yalnız bu yan
lışlık benim beyanımda değildir. Bu itibarladır
ki, durumun tekrar tavzihi, Yüksek Senatodaki
müzakerelerin selâmeti bakımından, doğru oldu
ğu için şimdi tekrar söz aldım.
Ateşli silâhların taşınması konusu kanunla
rın hududunu çizdiği talimatlarla tebellür eden
hususlara bağlı bir cihettir. O halde bir vakıayı
şöyle anlatayım; bir kimse ruhsatsız olarak silâh
taşımaktadır. Ve fakat kendisi aftan faydalana
rak ruhsatsız silâh taşımanın cezasına mâruz de
ğildir. Bu kendisine, o silâhın sahibi olarak ruh
satsız taşıma hakkını vermez.
İkinci bir mevzu, ateşli silâhların kimler ta
rafından taşınacağına dair de hükümler vardır.

Bu kimse ateşli silâhları taşımaya kanunun tâ
yin ettiği vasıflar dairesinde yetkili değil ise,
bunun o silâhı almasına kanunen cevaz yoktur.
Kalıyor, böyle bir silâhın encamı ne olacaktır
meselesi; bunun encamı konusunda kanunumuz
bedeli ödenir bir tarzda bir hükmü ihtiva et
mekte değildir. O halde eğer bir açıklık, bir boş
luk varsa, bu, Hükümetin tasarrufundaki hata
dan değil, Kanunun bu konuyu ayrıca tezekkür
etmemiş olmasından ileri gelmektedir. Eğer bun
dan dolayı bir tashih yapmaya lüzum varsa işte
o zaman yeni bir kanun getirmek zarureti mey
dana çıkıyor demektir. Arkadaşım, sözlü bir so
ru mevzuunun içinde bu ciheti halledemez. Ken
disinin haklı bulunduğu bir dâvanın dâvacılığını yapıyorsa bir kanun teklifi haline getirir ve
kanunlarımızda açık bir taraf varsa bu suretle
doldurulmuş olur.
Bir noktayı daha tavzihe mecburum. Ruhsa
ta sahip bulunup da kendisine iade edilmiyen
silâh bahis konusu değildir. Binaenaleyh bir
kimse ruhsat sahibi ise ve muvakkaten silâhı
alınmış ise, ruhsatı ibraz etmek şartiyle silâh
ları kendilerine iade edilmektedir. Aksine bir
mütalâa beyan edilmişti, bunu da tavzihe lü
zum (görmekteyim.
Netice §u: Sözlü soru, bir konunun tavzihi
için kullanılan bir müessesedir. Eğer boşluk ka
nunlarda ise bir hakkı veya haksızlığı soru mü
essesesi halledemez. Bu mevzuda ise Hükümetin
takdiri bir tasarrufu bahis konusu olmadığına
ıgöre, bir kanundaki boşluğu, Senatonun huzu
runda bir sözlü soru konuşmasını uzatmak su
retiyle halled-emeyiz. Arkadaşımdan ricam, ken
disi boşluk görmesi noktasında musir iseler, du
rumu tashih edecek kanun teklifini Meclise ge
tirmeleri gerekir; Meclis takdirini ve hükmünü
kullanarak hâdiseyi istikametlenclirmiş olur. Te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Tuna,
NUSRET TUNA
(Kastamonu) — Şimdi,
muhterem arkadaşlar, Sayın Dahiliye Vekilimiz,
bu, bir kanun mevzuudur, bunun bir boşluğu
varsa, bunun tashihi için teşriî yola gidilmek
lâzımdır, diyorlar. Bence bu kanun boşluğu de
ğil tatbikat hatasıdır; yanlış hatasıdır. Kendile
rinin verdiği bir emirle yaptıkları dahili bir ta
limatla ruhsatsız silâhlar iade edilmiyor. Ordu
da kullanılan silâhlar ruhsatlı da olsa iade edil-
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iniyor. Kanuna muhalif olan tatbikat hatası baki/mındau Sayın Bakanı ikaz etmek istiyorum.
Diyorlar ki, «Af Kanunu çıkmıştır, fakat af
kanunu iadeyi tazammun etmez.» Af Kanunu
iadeyi tazammun etmez; ama Hükümete teslim
edilinceye kadar olan suçluluğu yok eder. Bun
ları makbuz karşılığı almıştır. Vatandaşlar bu
malların sahibidir. Af kanunu çıktığına göre
bu şahsa bir 'kusur izafe edilmesi nıfurikün de
ğildir. Milletin teşriî uzvu, onu affetmiştir. de
fi r teslim et, demiştir. Artık bunlar ruhsatı ala
bilir. Ben {Sayın Bakana verdiğimi cevapta, bun
ları ruhsatsız iade edin demedim. Her vatandaş
grupuna müracaat etsin, sizin sözünüzdeki esas
lar- tatbik edilsin, uyuyorsa ruhsatlı olarak ve
rilsin, dedim. Kemlilerinin bu hususta cevabı
tatminkâr değildir. Bedelinin ödemesi için ka
nunda kayıt yoktur, dediler. Kanunda yoksa bi
le, Anayasada vardır. Anayasada bir şahsın is
timlâk edilen malının peşin olarak bedeli ödenir
diyor. Anayasa sarih olarak böyle diyor. Şuna
muhalif hareket olmaz. Kanunda bedeli ödeme
kaydı yoktur. Uakat Anayasada vardır.
İkincisi; ruhsatlı silâhlardan iade edilin iyen
yoktur, diyorlar. Şimdi iki arkadaşım yanıma ^el
di. Bizini diyorlar, aldığımız cevap su : «Sizin bu
silâhınız orduda kullanılanlardandır, iade edilmiyecektir.» Parası?. Parası da yok. Ruhsatlı silâh,
getiriyor teslim ediyor, bunlar orduda kullanılan
silâhlardır, iade etmiyoruz, parasını da vermiyo
ruz, diyorlar. Demek oluyor ki; yanlış bir tahki
kat var. Bunda ısrara lüzum yok. Islâh yoluna gi
delim. Kanun mevzuu olmadan da Umumi Af Ka
nununun şümulünün mânasının ne olduğu tezek
kür edilerek... Anayasanın ışığı altında keyfiyet
mütalâa edildiğinde bizim arzu ettiğimiz netice
ye ferahlıkla varılır. Tekrar saygılarımla arz ede
lim.
BAŞKAN --- Soru görüşülmüştür.
7. — Cumhuriyet
Senatosu Trabzon l.Tj/esi
Yusuf Denıirelağ'ın, memleketimize/eki posta
dağıtıcılarına dair riaştırma Bakanından sözlü
sorusu ((i/189)
BAŞKAN — Sayın Demirdağ buradalar. Has
lı rina Bakam yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır.
8. — Cumhuriye!
Senatosu Muğla Üyesi
Muallâ Akarea'nın,
Bakanlık Teftiş Hey eli Re

isi Naci Gürol ile Silmerbank eski Genel Müdü
rü Salâhattin Akyol hakkındaki bir emrin yerine
(/etirilmemesi sebebine dair sözlü soru ve Sanayi
Hakanı Fethi (/clikbaş'rn vcıfabt (ti/191)
BAŞKAN -— Sayın Akarca buradalar. Sanayi
Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum.
(hımhuriyel Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Sanayi Bakanı tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve
rica ederim.
Muğla Senatörü
Muallâ Akarca
1. Uzun zamandan beri basını ve umumi ef
kârı meşgul eden Bakanlık Teftiş Heyeti Reisi
Naci Uü robun aynı Bakanlık Enerji Dairesi Re
isliği Uzmanlığına nakil ve tâyini işinin, Sümerbank eski dene] Müdürü Selâhaddin Akyol hak
kındaki kanunsuz ve yolsuz bir emrin yerine geti
rilmemesi ile ilgili olduğu doğru mudur'?.
'2. Naci (»ürol'un, Knerji Dairesi Uzmanlığı
na nakli yapılırken, meslekinin ve yetişme tarzı
nın, büyük bir teknik bilgi ve ihtisasa ihtiyaç his
settiren bu vazife ile alâka ve münasebeti olup ol
madığı cihetleri düşünülmüş müdür?.
•'K Bu tâyin işinde, Enerji Dairesi Uzmanlı
ğı ile Teftiş Heyeti Reisliği görevi arasında me
muriyet derece ve sınıf muadeleti bakımlarından
uygunluk bulunup bulunmadığı hususları nazara
alınmış mıdır?.
4. Teftiş Heyeti Reisi Naci durul bu vazife
ye tâyin edildikten sonra kendisinin Bakanlık eni
rine alınmasının sebepleri nelerdir?.
'). Adı gecen i n rhıerji Dairesi Uzmanlığına
naklini gerektiren sebeplerle Bakanlık emrine
alınmasını zaruri kılan sebepler aynı mıdır, yok
sa bu muameleye tevessül olunması için sonradan
daha ciddî sebepler mi ortaya çıkmıştır'?.
(i. Bakanlık Teftiş Heyeti Reisliğine getiri
len Rahmi Tunçağıl ile bir hemşehrilik münase
beti var mıdır?.
t. Adı geçenin müfettişlikteki kıdem ve tec
rübesi kaç. senedir ve Teftiş Heyetine müfettiş
olarak hangi tarihte intisabetmiştir?.
<S. Bakan tarafından Rahmi Tunçağıl Teftiş
Heyeti Reisliğine tâyin edildiği zaman,, Teftiş
Heyetinde gerek memuriyette ve gerek müfettiş
likte kendisinden daha kıdemli ve tecrübeli mü
fettiş varmı idi?.
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9. Naci Gürol, Bakanlıkça hakkında uygula
nan Bakanlık emrine alınma muamelesi ile, Kalı
mı Tunçağılın Teftiş Heyeti Reisliğine tâyin
muamelesinin iptali hakkında açtığı idari dâva
üzerine, Danıştayca her iki muamelenin durdu
rulmasına dair verilen tehiri icra kararları bugü
ne kadar hangi sebep ve âmillerle tatbik edilme
miştir?.
10. Rahmi Tunçağıl'm Teftiş Heyeti Reisli
ğine tâyini hakkındaki kararın icrası durdurul
muş ve bu karar Danıştayca adı gecene tebliğ edil
miş bulunduğuna göre, adı geçenin Teftiş Heyeti
Reisliği görevini el'an dahi ifa etmekte devam et
mesi ve bu kadrodan maaş alması, buna karsı Da
ıııştay kararlariyle hukukan Teftiş Heyeti Reisli
ği kadrosunu uhdesinde muhafaza eden Naci Gü
rol'a beş aydan beri yarım açık maaş verilmesi
hangi kanuni sebeplere dayanmaktadır?.
11. 27 Mayıs inkılâbını ınütaakıp 45 sayılı
Kanunla kurulan Sanayi Bakanlığı Tahkik Heye
tinde yedi ay vazife gören Rahmi Tunçağıl bu
müddet zarfında mezkûr kanun hükmüne göre
Tahkik Heyeti üyelerine verilen yevmiyeler ile
beraber müfettişlik yevmiyesi de almış mıdır?.
Almış ise miktarı nedir ve bu para Maliyeye iade
edilmiş midir?.
12. Hak ve adaletin tecellisine hizmet gibi
tamamen vicdani ve kutsal olan bir vazifeyi ifa
eden bir şahsın hem müfettişlik yevmiyesini ve
hem de Tahkik Heyeti üyeliği yevmiyesini alma
sı ve kendi menfaatine Hazineyi ızrar etmesi tasvibedilir bir davranış mıdır?.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANI F E T H İ GELİKBAŞ
(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli
senatörler; Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi
iSaym Muafla Akarca'nın sorulanınım cevaplarım
arz ediyorum.
Birinci soru aynen şudur : «Uzun zamandan
beri basını ve umumi efkârı meşgul eden Bakan
lık Teftiş Heyeti Reisi Naei Gürol'un aynı Ba
kanlık Enerji Dairesi Reisliği Uzmanlığına na
kil ve tâyini işinin, Sümerbank eski Genel Mü
dürü Selâlıaddin Akyol hakkındaki kanunsuz ve
yolsuz bir emrin yerine getirilmemesi ile ilgili
olduğu doğru mudur?»
• Sayın soru sahibi bu sualinde Bakanlığın ka
nunsuz ve yolsuz bir emrini ileri sürerek tasar
rufun doğru olup olmadığını sormaktadır Bu
sualin cevabını kendilerinin, Bakanlığın kanun

suz ve yolsuz emrinin ne olduğunu açıklamasın
dan sonra arz etmek zaruretindeyim. Günkü
Bakanlık mesuliyetini idrak eden bir Parlâmen
to üyesinin, kanunsuz emir vermemesi benim
prensiplerime uygun bir hareket tarzıdır. Bu
itibarla kanunsuz emrin ne olduğunu kendisin
den öğrenmek hakkımdır.
2 ııci soru şudur : «-Naei Gürol'un K'uerji
Dairesi Uzmanlığına nakli yapılırken, mesleki
nin yetişme tarzının büyük bir teknik bilgi ve
ihtisasa ihtiyaç; hissettiren bu vazife ile alâka ve
münasebeti olup olmadığı cihetleri düşünülmüş
müdür?»
irâleıı Enerji Dairesinde Hukuk fakültesin
den bir uzman, Yüksek iktisat Okul undan bir
uzman ve yine Hukuk Fakültesinden bir u/man
vazife görmektedir. Enerji Dairesinin işleri ara
sında hukukî bilgiye ihtiyaç gösterenleri çoktur.
Bu itibarla t asa IT uf yapılırken kendisinin o da
irede bilgisi, formasyonu ve tecrübesinden isti
fade edilmek hususu derpiş edilmiştir.
Soru TIT : «Bu tâyin işinde, Enerji Daire
si Uzmanlığı ile Teftiş Heyeli Reisliği görevi
arasında memuriyet derece ve sınıf muadeleti
bakımından uygunluk bulunup bulunmadığı 1 usnsları nazara alınmış mıdır?»
O v a n 111 : Tâyin işinde, Enerji Dairesi
Uzmanlığı ile Teftiş Heyeli Reisliği görevi ara
sında memuriyet derece ve sınıf muadeleti na
zara alınmıştır
Bakanlığımız Teşkilât Kanununa bağlı 1 sa
yılı cetvelde gösterilmiş bulunan Teftiş Heyeti
Reisliği kadrosu ile Enerji Dairesi Uzmanlığı
nın her ikisi de ') ncü dereceden 100 lira maaşlı
memuriyetlerdir ve derece itibariyle muadildir
ler.
Danıştay sınıf muadeleti hususunda henüz
nihai kararını vermiş değildir.
Soru 4 :
«Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol bu vazifeye
tâyin edildikten sonra kendisinin Bakanlık emri
ne alınmasının sebepleri nelerdir?»
Kısaca arz edeceğim : Nakil muamelesinden
sonra davranışlarının Memurin Kanununa gö
re bir memurdan beklenen bir davranış olma
yışı. aynı zamanda kendisinin mahiyetindeki
memurlardan borç alan bir reis durumunda ol
duğunun tevsik edilmiş olması ve nihayet bâzı
hareketleri do'layısiyle kendisinin kaza mercile-
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rine verilmiş olması ve bunlardan bâzılarından
da Damştayca kendisine ihtar cezası verilmiş bu
lunması gibi çeşitli sebeplerdir.
Soru V : «Adı geçenin Enerji Dairesi Uz
manlığına naklini gerektiren sebeplerle Bakan
lık emrine alınmasını zaruri kulan sebepler aynı
mıdır, yoksa bıı muameleye tevessül olunması
için sonradan daha ciddî sebepler mi ortaya çık
mıştır?»
Cevap : Kısaca arz ettiğim; birinci sualde
cevaplıyacağım. Kendisinin Enerji Dairesi Uz
manlığına naklinin sebeplerini sayın soru sahi
bi kanunsuz emrinin ne olduğunu açıkladıktan
sonra cevaplıyacağım. Kendisinin vekâlet em
rine alınması sebepleri Enerji Dairesi Uzmanlı
ğına tâyini sebeplerinden başka ve munzam se
beplerdir. Demin bunların bâzılarına temas et
miş bulunuyorum.
Soru VT : «Bakanlık Teftiş Heyeti Reisliğine
getirilen Rahmi Tunçağıl ile bir hemşehrilik
•münasebeti var mıdır?
Cevap VI : Bakanlık Teftiş Heyeti Reisli
ğine .getirilen Rahmi Tunçağıil ile hemşehrilik
münasebetim olduğu doğrudur. Kendisi 1922
senesinde Burdur'ıda doğmuştur. (1939 - 1943
yılları zarfında Siyasal Bilgiler Fakültesinde
ders verdiğim sırada» talebem olmuştur. Adı
geçen Maliye Sakalığında vazife gördüğü es
nada 1954 senesinde ayrılarak İktisat ve Ti
caret Babanlığu Sanayi Müfettişliğine intiıs a bet iniş 195'7 senesinde Sanayi ıB akan!] iğinin
kurul ması esnafında İktisat Vekâleti teşkilâtiyle birlikte Sanayi Bakanlığına intikal et
miştir.
Bu vazifeye dışarıdan getirilmemiştir. Bi
rinci Hükümette Sanayi Bakanı olduğum zaman
Bakanlık Teftiş Heyeti Reisliğinde 80 liralık
kadr'oda 'birinci sınıf müfettiş bulunuyordu.
Bu göreve getirilmekle müfettiş olarak aldığı
maaşa nazaran eline geçen paranın miktarı
(1 240) lira. eksiktir.
Binaenaleyh ortada, sualin tahtında müstetir bir koruma ve kayırma muamelesi asla va
rit değildir. Çok arzu olunurdu ki, bu sualler
de sorudan beklenen maksada uygum bir ne
ticenin hâsıl
olabilmesi için sayın soru sa
hibinin kendisinden evvel ve sonra teftiş he
yetindeki tahkikat ve teftiş, tahkik neticeleri
hakkında da durumun ne olduğunu sormuş

bulunsa idi. 1943 de kendisi Siyasal Bilgiler
Fakültesini bitirmiş, Hukuk Fakültesi fark im
tihanını vermiş ve Türkiye ve Orta - Doğu Âm
me İdaresi Enstitüsünden mezun olmuştur.
1943 yılında askere alınmış, 1946 Nisanın
da teıMs edilmiş olup bugüne kadar Maliye,
İktisat ve Ticaret Bakantıklariyle Sanayi Ba
kanlığında vazife vermiş 20 senelik bir me
murdur.
Bu soruyu bu şekilde cevaplandırırken bir
zihniyet farkına temas etmek isterim. Naci
Gürol Balıkesirlidir Sıtkı Yırca'to'nıln zamanın
da Teftiş Heyeti Reisliğine 'getirilmiştir. Ama
o zaman hiçbir kimse çıkııp bunun bir hemşeh
rilik münasebeti vesilesiyle kürsüye getirme
miştir.
Bakanlığa bağlı teşekküllerde senedin tet
kik ve teftiş vazifesiyle çalışmıştır..
Soru VTT : «Adı geçenin müfettişlikteki kı
dem ve tecrübesi kaç senedir ve Teftiş Hey et
tin e müfettiş olarak hangi tarihte intisabetmiştir?»
Cevap VJI : Yakarda fi ııcı suali cevap
larken açıklandığı üzere, Rahmi Tunoağıl
29 . 10 . 4954 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünde Mas
raf Kanunları Başraportörü iken istifa etmek
suretiyle ayrıllmış ve o tarihte İktisat, ve Tica
ret Vekâleti Sanayi Müfettişliğine intisa'betmiştir. O zamandan beri müfettiş unvaniyle va
zife görmektedir. Sanayi Bakanlığının kuru
luşundan «bir müddet sonra da Sanayi Bakan
lığı müfettişi olarak vazife almıştır.
Bir kimsenin Teftiş Heyeti Reisliği göre
vine getirilmesi için o kimsenin mutlaka mü
fettiş olması ve en kıdemli bulunması şart değil
dir. Zira, Riyaset, .müfettişlik gihi bir kariyer
değildir. Bununla beraber o tarihte barem du
rumu, itibariyle ondan kıdemli bir müfettiş
•nıevcudol madiği 'gibi, 1943 den bir yıl evvel
kendisinden 1942 de mezun olan arkadaşları
ma; nisbetle daha Maliye Bakanlığında va
zife görürken temayüz ederek barem dışı dere
cesi itibariyle onla/ran önüne geçmiştir. İdare
hayatında kıdemin yanında liyakatin de göz
önünde tutulmasına inanmış olan kimseler bu
nun dereceleri yeni olmak ve kıdemleri yeni
olmasına bakmaktayım üst kademelere bu kim
selerin getirilmesinde idare için menfaat gö
rürler.

— 886

O. Senatosu B : 99 20 . 8 .1963 O : 1
Bundan lyaşka; kıdemli başka bir müfettiş
olsa idi dahi, kabiliyet ve liyakat itibariyle
onların daha üst makam]ara geçmesinin müm
kün bulunmadığı, kendisinden ödünç para
alıp hâlâ da vermiyecek kadar çok yakın ar
kadaşları olmasına rağmen Naci Gürol'un on
lar hakkında doldurduğu tezkiyelerle sabit
tir.
Bunlardan birisine Rahmi Tunçağıl'm ver
diği tezkiye Naci Gürol'un verdiği tezkiyeden
daha iyi olmuştur.
Soru VIII : Bakan tarafından Rahmi Tunçağıl Teftiş Heyeti Reisliğine tâyin edildiği za
man, teftiş heyetinde gerek memuriyette ve ge
rek müfettişlikte kendisinden daha kıdemli ve
tecrübeli müfettiş varını idi?
Cevap VIII : Rahmi Tunçağıl yakandaki
maddelerde de izah edildiği üzere, Sanayi Ba
kanlığının kuruluşu sırasında yani 11)57 sene
sinde İktisat ve Ticaret Vekâletinden Sanayi
müfettişi olarak bu vekâlete, diğer arkadaşları
ile beraber intikal etmiştir.
Sanayi Bakanlığı teftiş heyetine geldiği za
man 70 lira aylıklı ikinci sınıf müfettişlik göre
vi verilmiştir.
1 . 4 . 1959 tarihinde; Türkiye ve Orta - Do
ğu Âmme İdaresi Enstitüsünde geçen iki sene
dört aylık tahsil müddetinin bir kısmı, 7163 sa
yılı Kanun gereğince 70 lira aylıkta geçen hiz
metine eklenmiş ve müktesep hak aylığı 70 lilalık kadroda 80 liraya çıkarılmıştır.
Bizzat Naci Gürol tarafından iyi
tezkiye
verilmiş olduğundan 13 . 10 . .1960 tarihinde
80 liralık birinci sınıf müfettişliğe terfi etti
rilmiştir. Bu tarihte 80 lira aylığa, müktesep
hak olarak almış başka, bir müfettiş mevcut de
ğil idi.
Adı geren müfettiş, yine Naci Gürol'un ver
diği iyi tezkiyeye müsteniden 24 . 1 . 1962 ta
rihinde yani Naci Gürol'un bulunduğu sırada ve
ayrılmasından bir buçuk ay önce âmme idare
si enstitüsünde geçen tahsil süresinden arta
kalan müddet do eklenerek 90 lira aylığa terfi
ettirilmiştir.
Görülüyor ki, Rahmi Tunçağıl bizzat kendi
mesai ve gayreti ile gösterdiği başarıya müs
teniden Naci Gürol'un da teslim hattâ iyi tezki
ye ettiği bir müfettiş olarak arkadaşları arasın
dan temavüz etmiştir.

Sicilinde hiçbir nakise yoktur. Türkiye Âm
me İdaresi Enstitüsünde okuduğu sırada yüz
lerce arkadaşı arasında, (âmme idaresi prensip
leri dairesinde temayüz etmiş) olduğu mezkûr
enstitünün 20 Ağustos 1953 tarih ve 21 sayılı
yazısı ile sabit ve sicilinde kayıtlıdır.
Ayrıca kendisi, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden
sonra Adalet Bakanlığınca Sanayi Bakanlığı
Tahkik Heyeti üyeliğine seçilmiştir. Memuriyet
te kendisinden daha kıdemli
Siyasal Bilgiler
okulundan bir yıl evvel mezun olmuş ve vazife
ye başlamış iki arkadaş vardır. Fakat bunların
barem derecesi kendisinden aşağıdır.
Soru IX : «Naci Gürol, Bakanlıkça hakkın
da uygulanan Bakanlık emrine alınma muame
lesi ile, Halimi Tunç-ağıl'm Teftiş Heyeti Reisli
ğine tayin muamelesinin iptali hakkında açtığı
idari dâva üzerine, Danıştayoa her iki muamele
nin durdurulmasına dair verilen tehiri icra ka
rarları bugüne kadar hangi sebep ve âmillerle
tatbik edilmemiştir?»
Şimdi burada muhterem heyetinizin bilhassa
dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü şahsım, ta
sarruflarım aleyhinde çalışanlar Danıştay ka
rarlarının bıfaz edilmediği hakkında umumi ef
kârı dalâlete sevk etmek için, ellerinden gelen
gayreti göstermekten hiçbir şey esirgememişler
dir. Şu halde şimdi Danıştaym infaz edilmiyen
Bakanlığımızca bir kararı varandır, yok mudur
bunu bir müsbit evrak üzerinde huzurunuzda
tescil etmek istiyorum:
Filhakika Naci Gürol Devlet Şûrasına müra
caat etmiş, Devlet Şûrasında tekiri icra kararı
almış ve fakat tehiri icra kararının infaz kabili
yeti olmaması sebebiyle, -şimdi onu Maliye Başmüşavirliği mütalâasından arz edeceğim- tatbik
edilememesi yüzünden ancak almış olduğu tehi
ri icra. kararı Vekâlet emrinde olan bir memu
run altı ay sonunda otomatikmaıı emekliye sevka
icabederken, bu emeklilik muamelesinin tekiri
icra kararı alınış olması sebebiyle mevkii muame
leye konmasına mani teşkil etmiştir. Bundan baş
ka bir hukukî muhtevası yoktur. Naci Gürol
bütçe kanununun tatbikatı ile görevli olan Ma
liye Bakanlığına müracaat etmiş, kendisi Teftiş
Heyeti Reisi olduğu için Vekâlet emri maaşının
verilmesinin uygunsuz ve Rahmi Tunçağıl'm Tef
tiş Heyeti Reisi maaşı almaşınım haksız olduğu
nu iddia etmiş ve 7 Haziran 1963 tarihli Maliye
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Bakanlığının 'Bütçe ve Mali Kontrol Genel Mü
dürlüğü kanaliyle 17 Haziran'da Bakanlığımıza
intikaleden Baş Hukuk Müşavirliği ve M/ııhakemat Genel Müdürlüğü yazısı Bakanlık tasarrufu
nun tamamen yerinde olduğunu tetkik etmek
hakı>mından bu mesnetsiz iddialara cevap olması
için aynen huzurunuzda okumak zorundayım:
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ken
disine vâki müracaatı Maliye Bakanlığı Baş Hu
kuk Müşavirliği ve Mıılıakemat Genel Müdürlü
ğüne intikal ettirmiş ve 7 Haziran 1963 tarihin
de mezkûr 'Genel Müdürlük Bütçe ve Malî Kont
rol Genel Müdürlüğüne şu yazıyı göndermiştir:
(»Oradan Vekâlete 16 Haziran'da intikal et
miştir). İlgi: 2 . 5 . 1963 tarih ve 115, 563, 350,
6046 sayılı yazı. Sanayi Bakanlığı Teftiş Heye
ti Reisi iken mezkûr Bakanlık Enerji Dairesine
naklen tâyin olunan ve bilâhara (Bakanlık emri
ne alman Naci Gürol tarafından nakil ve Ba
kanlık emri muameleleri ile, bilâhara mumailey
hin Bakanlık emrine alınması ile açılajı teftiş he
yeti reisliğine Rahmi Tunçağıl'ın tayini üzerine
bu (muamelelerin iptali talebi ile Danıştaya acı
lan üç dâva dolayısiyle Danıstayca muhtelif ta
rihlerde verilen yürütmenin durdurulması ka
rarlarının Naci Gürol ile Rahmi Tunçağıl'ın
maaşları hakkında ne gibi hukukî meseleler tevlidedeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden,
Keyfiyetin müşavirliğimizce incelenerek bu hu
sustaki mütalâamızın bildirilmesi istenilmektedir.
Mütalâamız: İdare hukuku esaslarına göre, idari
bir muamelenin iptali talebiyle açılan bir dâva
zımnında verilen «tehiri icra kararlarının» tevlidettikleri ıhukukî netice: İcra safhasında bu
lunan ve ihenüz icra edilmemiş olan idari karar
ve muamelelerin dâva hakkında esastan karar
verilinceye kadar icra edilmelerini bertaraf et
mektir. Tatbikat da bu merkezdedir.
İBu esas prensip ve tatbikat muvacehesinde,
Naci Gürol tarafından açılan idari dâvalar do
layısiyle Danıstayca verilen yürütmenin durdu
rulması kararların m hukukî neticeleri kendili
ğinden meydana çıkmaktadır. Zira; (hakikat şu
dur ki, Naci Gürol Sanayi Bakanlığı Teftiş He
yeti Reisi iken 19 . 3 . 1962 tarihinde aynı Ba
kanlık Enerji Dairesi uzmanlığına almakta oldu
ğu 1750 lira maaşla tayin edilmiştir. Naci -Gürol
bu muamelenin iptali talebiyle Danıştaya dâva
açmış ve sıhhi mazeretine binaen de bu vazifeye
başlamamıştır. Bakanlık emrine alınanın kadrosu
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Danıstayca verilen 1,1 . 4 . 1962 tarih ve 962/1384
esas 62/558 sayılı kararla birinci savunma ge
linceye kadar yürütmenin durdurul masına ve
bilâhara birinci .savunma alındıktan sonrada
22 . 5 . 1,962 tarih ve aynı esas K. 62/7 sayılı
kararla dâva sonuna kadar yürütmenin durdu
rulmasına karar verilmiş olduğuna göre kendi
sinin enerji dairesi uzmanlığı vazifesi ile alâ
ka ve irtibatının mevcudiyeti düşünülemez. İBu
sebeple mumaileyhin Bakanlık emrine alındığı
5 . 9 . 1962 tarihine kadar teftiş heyeti reisliği
vazifesinde muhassas kadro maaşını alması Da
nıstayca verilen yürütmenin durdurulması kara
rının tabiî bir neticesidir. O kadronun maaşını
da almıştır. Ancak Naci Gürol 5 . 9 . 1962 ta
rihinde Bakanlık emrine alınmak suretiyle 6435
sayılı 'Kanunun birinci maddesi gereğince bu ta
rihten itibaren teftiş heyeti reisliğinden uzak
laştırılmış ve kadrosu inhilâl etmiş olduğuna
göre teftiş heyeti reisliği kadrosu ile hukukî bir
ilgisinin olamıyaeağı tabiîdir. Münhal olan bir
kaclroyada yeniden tayin yapılması tayine yetkili
makamın takdirine bağlı bir husustur. Bu salâ
hiyete müsteniden inhilâl eden teftiş heyeti reis
liği kadrosunda 14 . 9 . 1962 tarihli kararname
ile Rahmi Tunçağıl tâyin edilmiş ve 18.9.1962
'kirilimde vazifesine başlamıştır. Bu tarihten bir
gün sonra 19 . 9 . 1962 tarihinde Naci Gürol ta
rafından Bakanlık emrine alınma muamelesinin
iptali talebiyle acılan dâvaya ait dilekçe ve bi
rinci savunma alınıncaya kadar yürütmenin dur
durulmasına dair 15 . 9 . 1062 tarih ve 113 sa
yılı karar Sanayi Bakanlığına tebliğ edilmişti.
Mezkûr dâvaya Sanayi Bakanlığınca verilen bi
rinci savunma üzerine de Danıstayca icranın
durdurulması talebi yeniden incelenmiş, ilk tedıirl icra kararından 13 gün sonra, 27 . 9 . 19G2
tarih ve K. 962/126 sayılı kararla icranın dur
durulmasına mahal olmadığı hükme bağlanmış
bulunmaktadır.
Şıı izahattan anlaşılacağı veçhile Danıstayca
birinci savunma alınıncaya kadar
verilen
15 . 9 . 1962 tarih ve K. 62/113 sayılı tehiri icra
kararı Sanayi Bakanlığına tebliğ edildiği tarihte
teftiş heyeti reisliği kadrosuna yeni bir tâyin
yapılmış, yani vekâlet emri muamelesi dolayı
siyle inhilâl eden kadro doldurulmak suretiyle
icra safhasına geçilmiş olduğuna göre Bakanlık
•emrine alınma muamelesini durduran ve binne-
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tice Naci Gürol'un Teftiş Heyeti Reisliği ile alâ
ka ve münasebetinin devamına karar veren Danıjştay tehiri icra kararının infaz kabiliyeti bu
lunmamaktadır. Kaldı 'ki, Danıştayca birinci sa
vunmanın verilmesini müteakip tehiri icra tale
bi yeniden incelenmiş ve 27 . 9 . 1962 tarih,
K: 62/126 sayılı kararla yürütmenin durdurul
masına mahal olmadığı karar altına alınmış ol
duğuna göre ilk tehiri icra kararının hükümleri
bu suretle bizzat o hükmü veren Danıştayca da
ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.
Yukarda arz edildiği veçhile, inhilâl eden
kadroya tâyin, yetkili makamın takdirine bağlı
bulunduğuna göre teftiş heyeti reisliği kadro
suna yeni bir tayinin yapılmasında kanuna ay
kırılık yoktur.
Diğer taraftan 'bu tayin muamelesinin iptali
talebiyle Naci Gürol tarafından açılan dâvalar
dolayısiyle istenilen yürütmenin durdurulması
talebi de Damştaym K. 62/122 sayılı karariyle
reddedilmiş bulunmaktadır. Her ne kadar Ba
kanlık emri ve tâyin muamelesinin iptali tale
biyle açılan dâvalar dolayısiyle Naci Gürol'un
istemesi
üzerine
daha
sonra
Danıştayca
13 . 12 . 1962 tarih K. 62/176 ve K. 62/183 sa
yılı kararlarla yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilmiş ise de; bu kararların yukarıda arz
edildiği üzere, icranın tehirine karar verilen
muamelelerin idarece daha önce infaz edilmiş ve
bu suretle icranın tehirine mevzu olarak bir iş
lem kalmamış bulunduğundan, bu kararların da
infaz kabiliyeti bulunmamaktadır.
Maaş durumlarına gelince : Yukarda arz edil
diği üzere Naci Gürol'un Bakanlık emrine alınma
sı sebebiyle inhilâl eden kadroya...
BAŞKAN — Sayın Oelikbaş bu konunun so
ru ile ilgisi yoktur.
SANAYİ BAKANI F E T H İ OELÎKBAŞ
(Burdur) — Peki efendim.
Şu halde Damştaym kararını icra etmemek di
ye bir şey mevzuubahis değildir.
Soru X : «Rahmi Tun çağıl'm Teftiş Heyeti
Reisliğine tâyini hakkındaki kararın icrası dur
durulmuş ve bu karar Danıştayca adı geçene teb
liğ edilmiş bulunduğuna göre, adı geçenin Teftiş
Heyeti Reisliği görevini el'an dahi ifa. etmekte de
vam etmesi ve bu kadrodan maaş alması, buna
karşı Danıştay kararları ile hukukan Teftiş He
yeti Reisliği kadrosunu uhdesinde muhafaza eden
Naci Gürol'a beş aydan beri yarım açık maaş ve-

rilmesi hangi kanuni sebeplere dayanmaktadır!»
Maaş meselesi var. Maaş durumlarına gelince
yukarda arz edildiği üzere Naci Gürol'un Bakan
lık emrine alınması sebebiyle inhilâl eden kadro
ya usulüne uygun olarak yeni bir tâyin yapılmış
ve gerek bu tâyinin ve gerekse Bakanlık emri mu
amelesinin bu konudaki neticesine kadar yürüt
menin durdurulması hakkındaki kararlarda bu
muameleler yapıldıktan sonra idareye tebliğ edil
miştir. Şu halde icranın durdurulması muamele
sinin hukukî netice tevlidetmesi bahis mevzu ola
maz. Bu sebeple yeni tâyin edilen şahsın tâyin
edildiği kadro maaşını alması mevzuat icabıdır.
Bakanlık emrine alınması dolayısiyle kendi
kadrosiyle ilgisi olmıyan bir kimsenin o kadrolar
dan maaş alması bahis mevzuu olamıyacağı gibi
iki şahsın aynı kadroda maaş alması da mevzuat
la kabili telif değildir.
Bu itibarla Teftiş Heyeti Reisliği kadrosu ma
aşının bu kadroya usulü veçhile tâyini icra edil
miş olan Rahmi Tunçağıl'a aidolduğu ve binnetice Naci Gürol'a bu kadrodan maaş tediyesine
imkân bulunmadığı, kendisinin ancak hakkında
uygulanan Bakanlık emri muamelesi dolayısiyle
6135 sayılı Kanun hükümleri dairesinde maaş
alabileceği düşünülmektedir. Arz olunur.
Bugün sayın soru sahibi mutmain olsunlar için
arz edeyim ki; Bakanlık emri kadrosundan maaş
alabilmesi her ay Muhasebei Umumiye Kanunu
nun maddei mahsusası gereğince âmiri itâ olarak
şahsan Bakan bendenizin deruhdei mesuliyet ede
rek kendisine maaş verilmesi lâzımgeldiğine dair
her defasında ayrı bir yazı yazmam neticesi müm
kün olabilmektedir.
Şu halde tehiri icra kararlarının hukukî mâ
nası mükemmelen tatbik yerini bulabilmesidir. Ve
o sebeple Bakanlık hukuk müşavirlerinin de mü
talâası odur, her defasında deruhdei mesuliyet
ederek tezkere yazmam neticesi kendisi altı aydan
sonra maaş alabilmektedir.
Soru XI : «27 Mayıs inkılâbını mütaakıp 45
sayılı Kanunla kurulan Sanayi Bakanlığı Tah
kik Heyetinde yedi ay vazife gören Rahmi
Tunçağıl ıbu müddet zarfında mezkûr kanun
hükmüne göre tahkik heyeti üyelerine verilen
yevmiyeler ile beraber müfettişlik yevmiyesi
de almış mıdır? Almış ise miktarı nedir ve bu
para Maliyeye iade edilmiş midir?»
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Cevap X I : 27 Mayıs inkılâbını mütaakıp
Rahmi Tunçağıl, Adalet Bakanlığınca, 45 sayı
lı Kanunla kurulan Sanayi Bakanlığı Tahkik
Heyeti üyeliğine bakanlıktaki 4 arkadaşı ile
beraber seçilmiştir. Bu seçilmesi dahi, onun si
cil itibariyle temiz, karakterli ve vasıflı bir mü
fettiş olduğunu gösterir.
Adı geçen bu heyetten, 28 . 7 . 1960 tarihin
den 18 . 11 . 1960 tarihine kadar geçen süre
içinde vazife görmüş ve heyetlerin lağvı üzeri
ne bu vazifeden ayrılarak ertesi gün teftiş he
yetindeki görevine dönmüştür. Bu duruma göre
görev süresi 3 ay 20 gündür, soruda yazıldığı gi
bi 7 ay değildir.
Kendisi bu vazifede bulunduğu müddetçe,
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi ve buna müma
sil diğer bakanlıklar tahkik heyetlerinde görev
li hesap uzmanları ve müfettişlerin aldığı gibi
kendi bakanlığı olan Sanayi Bakanlığı müfettişli
ğinden 6245 sayılı Kanuna müsteniden ve diğer
Bakanlık müfettişleriyle birlikte yevmiye al
mıştır. Sanayi Bakanlığı Tahkik Heyeti Baş
kanlığının örneği ilişik (Ek : 1) 21 . 10 . 1960
tarih ve 202/691 sayılı yazı ile kendisinden (ile
ride yapılacak tahakkuka esas olmak üzere:)
1. Tahkik heyetimizde vazifeye Ibaşlama ta
rihinizin,
2. Hastalık ve saire mazeretleriniz sebebiy
le vazifeye gelmediğiniz günler olmuşsa tarihle
rinin,
3. Hangi tarihe
lıştığınızın,

raslıyan Pazar günleri ça

4. Ankara haricinde aldığınız bir vazife em
ri dolayısiyle hizmet etmişseniz gittiğiniz yerle
Ankara'dan ayrılış ve tekrar Ankara'da vazife
ye başlayış tarihlerinin ve gidilen vasıtanın cin
siyle ödenen para milktarınm,bildirilmesi saygiyle rica olunur.
Sanayi Bakanlığı
Tahkik Heyeti Başkanı
Adalet Başmüfettişi
Hikmet Başaran
Sorularına verdiği cevap yazısında da :
1. Tahkik heyetinizde 28 . 7 . 1960 tarihin
den itibaren vazifeye başladığımı,
2. Hastalık ve saire mazeretim sebebiyle va
zifeye gelmediğim günler bulunmadığını,

3. Ağustos ve Eylül ayları içindeki bütün
Pazar ve tatil günleri ile Ekim ayının 9 una
raslıyan Pazar günü çalıştığımı,
4. Ankara haricinde aldığım vazife emri
dolayısiyle 6 . 10 . 1960 tarihinde üyelerimiz
den Ziya Kaynarkan ile birlikte Eskişehir'e git
tiğimi ve 13 . 10 . 1960 tarihinde dönüp mer
kezde tekrar vazifeme başladığımı, bu seyahati
mi gidiş ve dönüşümde vazife gördüğüm Tür
kiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne ait bir vasıta
ile yaptığımdan her hangi bir meblâğ ödemedi
ğimi,
5. Bilhassa bu maddeye arkadaşımın dik
katini çekerim. Sanayi Bakanlığının murakabe
sine tabi teşekkül, müessese ve şirketlerde tahki
kat yaptığımdan istihkakımı Sanayi Bakanlığı
teftiş heyetindeki kadromdan aldığımı, üstün say
gılarımla arz ederim.) şeklinde bildirmiştir.
Muhterem arkadaşlar birinci sualin sayın
soru sahibi tarafından açıklandığı takdirde ve
receğim cevap neticesi, göreceksiniz ki, bir mü
fettişe tahkike istihkakı tahakkuk ettirilmek
maksadı ile sual sorulduğunda, bu müfettiş ben
istihkakımı Sanayi Bakanlığındaki kadromdan
alıyorum diye cevap vermekte ve bugün müda
faasını yapan teftiş heyeti reisinin davranışının
da ne olduğu birinci sualin neticesinde ortaya çı
kacağından bu mukayse vicdanlarda elbette bir
tesir bırakacaktır. Ben soru sahibine bu vesile
ile ayrıca teşekkürü vazife bilirim. Buna rağ
men tahkik heyetlerince ödenen paranın harcı
rah yevmiyesi ile birgûna alâkası olmadığı bun
ların Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleriyle yapılan fazla mesaiye müstenidolduğu belir
tilir. Adalet Bakanlığınca kendisine ayrıca bir
ücret tahakkuk ettirilmiş ve diğer
bakanlıklar
müfettişleriyle birlikte tebliğ olunmuştur. Bü
tün müfettişler Türkiye'den bu istihkakı almış
lardır. Yalnız Sanayi Bakanlığında; ve o da Rah
mi TunçağıPe muhassen değildir. Bu tediye ya
pılmadan önce tediyatın merkezde yapılmış bu
lunması hasalbiyle tahakkuk evrakı Divanı Mu
hasebattan geçirilmiş ve o dairece de bun
ların bir ücret olması göz önüne alınarak
tediyesi gerektiğine dair Sayıştay 4 ncü daire
since karar verilmiştir.
Bundan sonra bakanlığım ve diğer bakan
lıklar müfettişleri ile birlikte Rahmi Tunçağıl'da bu parayı almıştır.
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Bilâhara Sayıştay 27 . 3 . 1961 tarih ve 2647
sayılı kararı ile, (Maliye Bakanlığı
müfettiş
lerine 24 . 8 . 1960 tarih ve 5/283 sayılı Bakan
lar Kurulu kararı ile 5 sayılı Kanuna müsteni
den Adalet Bakanlığı bütçesinden ücret veril
miş olmasına göre bunlara bu müddet zarfın
da Maliye Bakanlığı bütçesinden ayrıca müfet
tiş yevmiyesi verilmesinin bahis konusu olamıyacağmdan Maliye Bakanlığı bütçesinden Ma
liye müfettişlerine ödenen müfettiş yevmiyele
rinin istirdadına) karar vermiştir.
Bu karar diğer bakanlıklara da teşmil edil
diğinden Sayıştaym 19 . 3 . 1963 tarihli ve
486545/153 sayılı yazısiyle bakanlığımıza teb
liğ edilmiş, 28 Mart 1960 tarihli ve 2/392 sa
yılı yazı ile ve diğer müfettişlerle birlikte Rah
mi Tunçağıl'a da tebliğ edilmiştir.
Rahmi TunçağıPa bu yolla ödenen para üç
aylık yevmiye tutarı 3 600, liradır. Bütün mü
fettişlerin Ibu konudaki yani istirdat konusun
daki mütalâaları muhasebe müdürlüğünce ha
len Sayıştaya gönderilmiş olup, istihsal oluna
cak nihai karar neticesinde bakanlıklarından al
dıkları müfettiş yevmiyeleri Sayıştay kararına
uyularak geri alıancaktır. Veya almmıyacaktır
(karara bağlı)
Bütün bakanlıklar müfettişleriyle birlikte
tediye edilen paranın yalnız Rahmi Tunçağıl
tarafından alınmış haksız bir iktisap gibi göste
rilmek suretiyle sual konusu yapılmasındaki
maksat açıktır ve bu bakımdan da şayanı eseftir.
Ayrıca şunu da diyeyim ki müfettiş yevmiye
leri teftiş heyeti reisinin imzasiyle muhasebe
müdürlüğüne gönderilir. Ve müfettiş yevmiye
lerinin ödenmesi aleyhinde o tarihlerde teftiş
heyeti reisi bulunan ve bugün müdafaası yapıl
mak istenen Naci Gürol'un her hangi bir men
fi yazısı olup olmadığını aradım, bulduramadım.
Var da sayın soru sahibi açıklarsa ayrıca mem
nun olacağım.
Soru X I I : «Hak ve adaletin tecellisine hiz
met gibi tamamen vicdani ve kutsal olan bir
vazifeyi ifa eden bir şahsın hem müfettişlik
yevmiyesini ve hem de Talhkik Heyeti Üyeliği
yevmiyesini alması ve t e n d i menfaatine Hazi
neyi ızrar etmesi tasvibedilir bir davranış mı
dır?»
Memuriyette vazife vermiş olanlar bilir
ler ki, bu çeşit fazla istihkak zannryJe alman
şeyler Hazineyi ızrar maksadı ile alınmış
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şeyler değildir. Bunlar muayyen usullere uyu
larak bilâhara istirdadolunur. Bilmiyorum sayın
soru sahibi 1958 yılındaki hak edilmiyen me
bus tahsisatlarının lalımnıası ile alâkalı kanun
tasarısının müzakeresinde hakikaıten Hazine
nin azrar edildiği düşüncesiyle bunların defa
ten tediyesi için her hangi bir gayret sarf et
miş midir?
Şu halde henüz Sayuştayda ihtilâf konusu
olan bir istihkakın Hazineyi ızrar muksadma
matuf olduğunu iddia etmek açık hir maksa
dın ifadesidir ama burada, bu maksat mesnet
siz kalmaJktadır.
Şimdilik mâzuratım bundan ibarettir. Te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Soru sahiplerinin konuşma
müddeti 15 dakikadır. Ancak Bakan çok uzun
konuştu ve soruda uzun olup 1(2 maddeyi geç
tiği için, şayet sayın hatip konuşmasını eğer
onlbeş dakika içinde bitiremezse, konuşmasının
devamı için Yüksefo Heyetten t a r a r alacağız
hu sebeple rahatlıkla konuşmasını kendilerine
•arz ederim efendim.
Şimdi buyurun Sayın Muallâ Akarca.
MÜALLÂ AKARCA (Muğla) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; bu sözlü sorumdan gaye,
mağdur edilmiş, hakları çiğnenmiş bir memu
run müdafaasından ziyade; hukuk devleti ve
Anayasa nizamı admı< verdiğimiz bir rejimde,
kanunlarn, mahkeme kararlarını, Danıştay hâ
kimlerini ve Anayasa hükümlerini hiçe sayan
bir Bakanın zihniyetini, keyfi tutumunu ve
gayrikanuni icraatına belirtmek ve misallerle
önünüze sermektir.
Sanayi Batanının tatminkâr olmaktan uzak,
hak ve adalet duygularını rencide eden konuş
masını dinlerken, bir Devlet adamının gerçek
leri1 bu kadar tahrif edebileceğini ve yerinde bir
uyarma ile kendisini hatalı idari tasarruftan
korumak gibi, cidden takdire değer bir va>zife şuuru gösteren bir memuruna (vicdanı
nın sesine kulaklarını tıkıyarak) isnat ve if
tiralarda bulunabileceğini işitmekten büyük
bir üzüntü duydum.
Bir yılı> aşan bir zamandan beri, hasmn ve
umumi efkârı meşgul eden Naci Gürol hâdise
sinin içyüzünü ve (gerçekleri yüksek huzurunuz
da açıklamak, işleyip giden bu yaraya neşter
vurarak, 29 sene Devlete namus ve şerefiyle
hizmet etmiş, inandığı prensiplerden asla fe-
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dakârlık etmemiş, bir memurun ve onun aile
efradınm mâruz bırakıldığı maddi ve mânevi
ıstırabı huzurunuzda dile getirmek istiyorum,
ıSaym üyeler, esas mevzua geçmeden önce
şunu da katiyetle arz 'ötmek isterim ki, bu kür
süden söyliyeceğim her cümleyi, hattâ her ke
limeyi vesikalarla teyit ve ispat edebilecek du
rumdayım. Esasen Sanayi Bakanının bahset
tiği tahkik konularının hepsi hakkında, Danıştayca meni muhakeme kararı verilmiş ve bu
gün bu kararlar kesinleşmiştir.
Bizim burada müdafaa ettiğimiz nokta ke
sinleşmiş Danıştay kararlarının Sanayi Vekili
tarafından
tatbik edilmeyip, çeşitli tetkik
lerle sürüncemede bırakılması ve Anayasa niza
mının bozulması hususudur.
Esasen Sanayi Bakanı huzurunuzda soru
larımı cevaplandırırken, çeşitli hâdiselerin et
rafında
dolaşmış, teferruat üzerinde uzun
uzun izahatta bulunmuş ve fakat esas meseleye
tem&s etmemiştir. Bu kendisinin malûm bol te
ferruat ve izahatla heyetinizi yormak, dikkati
dağıtmak, kritik anı atlatmak ve denetlemeyi
sonuçsuz bırakmak.. Niçin mi? Gayet basit, kol
tuğunu muhafaza edebilmek için.
Buna misal mi istiyorsunuz, muhalif muva
fık bütün gazete sütunları 15 Mayıs 1963 ta
rihli Forum Dergisinden sadece bir paragraf
okumama müsaadelerinizi rica edeceğim.
Gayeye ulaşma ve kritik anı atlatmak için her
vasıtaya başvurma metodunun bu politikacı ta
rafından sık sık uygulanmasına bir misal daha
verelim :
Bakan hoşuna gitmiyen Sümerbank Genel
Müdürünü azletmek kararındadır. Bunun için
Bakanlar Kuruluna bildirdiği sebeplerden mese
lâ ikincisi olarak, AkyoPun tops suiistimali sonu
cunda Sümerbankı 30 milyon lira zarara sokmuş
olması yer almaktadır. Halbuki gerçekte böyle
bir suiistimalin bulunmadığı ve eğer bulunsaydı
bile o zaman Kimya Şubesinde çalışan Akyol ile
bu işin uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olamıyacağı daha bir - iki dakikada tesbit edilebilecek
bir gerçek olduğu gibi, Sümerbankm yeni Genel
Müdürünün imzasını taşıyan 23 , 11 . 1962 gün
lü yaziyle dahi sabittir. Ama Bakan yalnız azil
sonucuna ulaşabilmek için değil, 27.12.1962 günlü
gensoruyu atlatabilmek için dahi, gensoru sahibi
nin bu noktadaki açık sorusuna gözünü kırpma-
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dan ve ısrarla, «Evet tops suiistimalinden dola
yı Akyol hakkında tahkikat açılmıştır» demekle
devam edebilmiştir. Bay kam'a söz hakkı verilme
diği içindir ki, bu iddianın gerçeklerle alay öden
korkunç bir isnadolduğu ortaya konulamamıştır.»
Görülüyor ki, Sayın Celikbaş'm bu metodu
artık herkesçe malûmdur. 'Yalnız Meclis kürsüle
rinde değil, kendi grup kürsüsünde de aynı me
todu kullanmaktadır. Esasen basının durmadan
ele aldığı ve icraatını yerden yere vurduğu ve is
tenin iyen Bakan adını verdiği Sanayi Bakanının
Danıştay m kararlarını hiçe sayan, Anayasanın
132 nci maddesini zedeliyen keyfî tasarruflarını
sadece kıymetli kalem sahipleri değil, bu acı ger
çeği memleketimizin en yetkili hukuk otoriteleri
de pek kesin bir dille tcyiclettiler. (24 . 4 . 1963
tarihli Cumhuriyet gazetesinde «Danıştay ve Yü
rütme») başlıklı makalesinde Prof. Lûtfi Duran,
Bakan Celikbaş'm Teftiş Kurulu Başkanı Naci
Gürol meselesindeki tutumunun, hukuka ve Ana
yasaya çeşitli bakımlardan, en açık surette aykı
rı olduğunu, iki kere iki dört kesinliği ile belirt
miştir.
Sayın Bakan bu kürsüden «soru sahibi, soru
sahibi!» diye ikide birde sürdüğü bu gerçekleri
ben değil, bu memleketin en yüksek hukuk otori
teleri ispat etmiş durumdadır. Kendisi onlara da
bu kürsüden cevap vermiş sayılmakta ve hukuki
meseleleri ona göre burada huzurunuza getirmek
mecburiyetinde olduğunu bir kere daha açıklamak
ve hatırlatmak isterim.
Prof. Lûtfi Duran ki, Hükümet bizzat Sana
yi Bakanının da imzasiyle Danıştay 1 nci Başkan
lığına aday gösterilmiştir. Siyasi hayatın daima
dışında kalan böyle bir otoritenin sözleri ile de
sabit olan bir Anayasayı hiçe sayma olayı karşı
sında bile, seyirci kalınması ve Sanayi Bakanının
yerinde oturarak, Danıştay kararlarını horgün
ihlâle devam etmesine göz yumulması, demokra
silerde mümkün olmıyan bir davranıştır.
Pek muhterem senatörler, şimdi hâdiseyi te
ferruata kaçmadan hulasaten huzurunuzda arz
edeceğim. Naci Gürol kimdir!
Naci Gürol Mülkiye mezunudur ve 29 senelik
bir memurdur. Bu müddet içerisinde daima dü
rüstlüğü ve iyi hizmetleri ile âmirlerinin takdiri
ni kazanmıştır. Esasen 1954 senesinde 1 nci sınıf
müfettiş iken Teftiş Heyeti Reisliğine o zaman
Demokrat Partinin İşletmeler Vekili olan-Feti Oe*
likbaş tarafından atanmıştır.
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Saym Oelikbaş o zamandan bu zamana muhte
lit' partiler değiştirmesine rağmen değismiyen,
sadece çalışma metodları ve bakanlık sandalyesi
ni muhafaza etmesidir. Çünkü Sayın Bakan o za
manda aynı bugünkü gibi Teftiş Heyeti Reisini
vazifesinden azletmek suretiyle uzaklaştırmış ve
yerine Naci Gürol'u getirmiştir.
Naei Gürol'un mesaisini ve dürüstlüğünü o de
rece takdir etmiştir ki, 1957 senesinde Hürriyet
Partisinden aday olmasını teklif etmiştir.
Bu teklif yapılırken yanında bulunan iki şalı
sın isimlerini açıklamıyorum. Fakat layım olduğu
takdirde açıklarım.
Fakat, sadece işine bağlı, nafakasını düşünen
ve politika ile hiç alâkası olmıyan Naci Gürol bu
nu kabul etmemiştir. 7 sene 1961 e kadar bu iyi
münasebetler devam edegelmiştir. Yani Naci Gü
rol Sayın Bakan ile birlikte 7 sene çalışmıştır.
ilk prensip ayrılığı, Saym Çelikbaş 1 nci Koalis
yon Bakanı olduktan sonra başlamıştır. Millî Bir
lik Hükümeti zamanında Sayın İhsan Soyak Ba
kan iken, bir mal beyannamesi tatbikatında ta
rafsızlığını muhafaza etmediği delillerle sabit olan
ve bu sebeple İhsan Soyak tarafından başka bir
vazifeye naklolunan bir müfettişin tâyin kararna
mesinin Oelikbaş tarafından kendisine tebliğ et
tirilmemesi üzerine başlıyor. Sayın Çelikbaş îh
san Soyak'm vermiş olduğu bu emrin kendisine
intikal ettirilmesini istemiyor. Naci Gürol'da
prensip itibariyle bunun kendisine intikal ettiril
mesi lüzumuna kaani.
Teftiş Heyetinde kalması asla caiz olmıyan
ve itimadı selbeden bu şahsın müfettişliğe iadesi
hususunda Bakan tarafından Naci Gürol'un tek
rar getirilmesi istenmiştir. Sayın Çelikbaş'm bu
arzusu prensip sahibi olan Naci Gürol tarafından
yerine getirilmemiş ve 4 ay kendisine vazife ve
rilmemiştir. Ancak Naci Gürol vazifesinden
uzaklaştırıldıktan sonra yeni bir kararname ile
Saym îhsan Soyak'm uzaklaştırdığı Çelikbaş ta
rafından müfettişliğe iade edilmiş ve Selâhattin
Akyol hakkındaki tahkikata memur edilmiştir.
Bu müfettiş hakkında Yüksek Heyetinize bir
fikir verebilmek için elimde bulunan vesikalardan
sadece bir tanesini açıklamakla iktifa edeceğim.
Siıym îhsan Soyak tarafından müfettişlikten
aimmak istenen bu zat Karacabey Harasında nor
mal teftiş yaparken aynı zamanda İstanbul ve
Ankara'da at yarışlarını murakabe cdivor gibi

'gösterilerek beher yarış için 50 şer liradan hi1-âJfj hakikat beyan ve haksız iktisab olarak
7 100 lira almıştır. Bu vaziyet Tahkik Heyeti
Başkanlığı 2ı6 . 2 .1962 tarih ve 1€ sayılı yazıla
rı ile sabittir.
2 nci prensip ihtilâfı ise Sümerbank Genel
Müdürü Selâhattin Akyol'un vazifesinden uzak
laştırılmasına dair Bakan tarafımdan verilen
kanunsuz emrin ifa edilmemiş olması ile alâ
kalıdır.
Hâdise şöyle cereyan etmiştir :
27 Mayıs İnkılâbından sonra birçok daire
âmiri gibi, Selâhattin Akyol hakkında da im
zasız ve tarihsiz bir iihbar mektubu Başjbakanlık
İcanaliyle Sanayi Bakanlığına gelmiştir. Baş
bakanlığın bir tamimine göre, üzerinde muhbi
rin imzası ve sarih adresi bulunmıyan ihbar
ve şikâyet mektuplarımın muamele mevkiine
konulmaması' emredil eliğinden, o tarihlerde Sa
nayi Bakanı olan İhsan Soyak tarafından, Se
lâhattin Akytol hakkındaki mektup da uzun
müddet alâkalı daireye havale edilmiyerek,
kendi masalarında saklanmıştır. Ancak Başba
kanlıkça tamime rağmen, bu mektup üzerine
yapılan tahkikat neticesi tekiden sorulması
üzerine, ihbar konularının hakikat derecesi ve
mahiyeti teshil edilmek üzere, tahkik safhası
na. geçmeden önce, evvelâ bu işin tetkikine bir
müfettiş memur edilmiştir. 22 m/addeden iba
ret olan bıı ihbar ve şikâyet konularının tet
kiki donunda müfettiş taraflından tanzim edi
len raporda, ancak 4 maddenin tahkikine lü
zum .gösterilmiş, diğer 18 madde hakkında mu
amele tâyinıine mahal olmadığı belirtilmiştir.
Müfettişin bu raporu üzerine, Teftiş Heyeti
Reisi Naci Gürol durumu aynen belirten
bir mucip hazırlıyarak, mukteza tâyini için
10.10.1961 tarihinde dosyayı o tarihte Sanayi
Bakanı olan Saym İhsan Soyak'a takdim et
miştir. Fakat, Bakan tarafından, 15 Ekim
c i m l e r i n d e n ısıonra, yattıi 5 gün sonra yerine ge
lecek Bakan tarafından gerekli muamelenin
yapılmasına intizaren dosya üzerine, hicjbir
muamele yapılmamış ve 1 nci Koalisyon Kabine
sinde Samıaıyi Bakanı olan Sayın Fatihi Çeliklbaş'a
dosya aynen devredilmiştir. Bu iıhibar mektubu
üzerime Bagbalkainlıfctan tefeiltler yine devam et
miştir. Teftiş Heyeti Reisi Naei Gürol bu tekit
ler geldikçe Bakam, muktaza tâyini için, zaman
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zaman' ikaz etmişse de Oelikbaş o tarihle ede
.Sümerbank Genel Müdürü Selâhattin Akyol ile
münasebetleri henüz 'bozulmamış, (hattâ çok
iyi olduğu için Naci Gürol'u 'bunlar usulden
dir gibi sudan cevaplarla oyahlar.ak, Başba
kanlığın tekitlerini cevapsız bırakmış ve dosyayı tam üç ay masasında bekletmişti]'. Artık,
!bu sıralarda bâzı prensip anlaşmazlıkları ve
'Bakanın bâzı kanunsuz ve yolsuz emir ve tek
liflerinin Selâhattin Akyol tarafımdan yerine
•getirilmemesi selbebiyle ara'ları açılmaya başla
mıştı]'.
25 Şubat 1962 günü Millet Meclisinde Sa
nayi Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında
:
bir Maraş Milletvekili tarafından kendisinin
'şiddetle tenkid edilmesine mukabil, SümeHbank
hizmetlerinin övülmesi üzerine ertesi gün Sa
yın Oelikbaş üçibınçuk ay bekletilen dosyaları
derhal oltaya çıkararak tahkikata geçilmesi
için Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol'a mnir
vermiştir.
Mevzuun ehemmiyetine ve müfettişlerin iş
durumlarına göre vazife taksimi, Teftiş Heyeti
Reisinin takdiri • ve yetkisi dâhilinde bulunan
Ibir keyfiyet olduğu halde, Fethi Çelikbaş, Se
lâhattin Akyol hakkmda'ki 'bu tahkikata ismen
hemşehrisi Burdurlu Ra'hmi Tunçağıl ile biraz
•önce yolsuzluğundan ve haksız iktisabından
bahsettiğim haksız iktisa'bi' bulunan müfetti
şin memur edilmesini istiyor. NTaci Gürol Baka
nın emrini kendilerine aynı gün tebliğ ediyor.
Fakat ertesi gün sahaıhı ( 1 . o. 19)82 de) Rahmi
Tunçağıl, Çelikbaş'm evine telefon ederek o
gün saat 12 ye kadar Selâhattin Akyol'un va
zifesinden uzaklaştırılmasına dair teklifte bu
lu nm al arını emrettiğini bu selbeple hazırladık
ları bir yazıyı riyasete tevdi ettiklerini Naci
Gürol'a bildirir.
Yani l)ir gün. önce tahkikat edilmesi için iki
müfettişe lıavale edilen bu dosyalar, daha tet
kik edilmeden o gece 'böyle (bir emir verilerek
kendisinin işinden atılması için böyle 'bir tek
lif getirilmesi 'bildiriliyor ve dosyalar tetkik
edilmeden köyle Ibir teklif de getiriliyor. De
ğil tetkikata, dosyayı 'okuyacak kadar zaman
geçmeden. 24 saat içinde itoöyle Ibir teklifle 'bu
lunmalarının çok acele olduğu, ,bu hareketin'bakanı da z'or duruma düşürebileceği Naci Gü
rol tarafından kendilerine yani müfettişlere
bildirilmekle beraber, .müfettişlerin mezkûr ya- j
ÖTBTS

zıh tekliflerini aynen aksettiren, fakat Riyase
tin her hangi ıbir kanaat ve mütalâası m ihtiva.
e km iyen 1 . o . 19(12 tarihli 'bir 'mucip Naci Gü
rol tarafından her şeye rağmen hazırlanarak
maka-ma takdim edilmiştir. (Ek : 1.)
Bütün bunların dosyasında ek - 1 ; ek - 2;
ek - 3 diye İçendi esas özetleri ve kopyaları
vardır. Bunları çok vaktinizi almamak için
okumuyorum, Fakat icabederse onları da oku
maya 'hazırım.
Ancak Bakan Oelikibaş'ın Riyasetin mütalâ
asını da taleibetmesi üzerine 2 . ".'> . 'li)f,:2 günü
hazırlanan ikinci mııeipnamede 'müfettişlerin
tekliflerinin
(Ook acele 'bir karar ve tedbir
olarak telâkki) olunduğu ketiıtilerek iştirak
edilmemiştir. Ek : 2)
Yani Naei Gürol, müfettişlerin getirmiş ol
duğu teklife kendisi iştirak' etmeden, bunun
çok acele bir tedbir olduğunu .bildirerek Ba
kanlığa ikinci mueipnameyi sunuyor. Ve Sayın
Bakan 'bu suretle kalalı bir idari tasarruftan
korunmak istenmiştir. Ancak, 'bir 'Teftiş He
yeti Reisinin kanuni ve vicdani vazifesi 'olan
bu uyarına. Sayın Oelikfbaş tarafından yanlış
ve ters karşılanarak emirleri ve isteklerine ay
nen itaaii edilmediği hattâ d allı a önemlisi gayrika n uıü tasarruf! a r ı nm mesuliyeti der ahte
edilmediği için Naei Gürol eeza.landinl.mn cihe
tine gidilerek meslekî ve ifıtısasiyle asla alâka
sı bulunmıyan ve sınıf muadeleti de gözetil
meden tamamiyle Ibir ihtisas yeri olan Enerji
Dairesi. Uzmanlığına tâyin edilmiştir.
Bnerji
Dairesi uzmanlığında bir yüksek elektrik mü
hendisinin yahutta her '.hangi 'bir mühendisin
bulunması şarttır. .Sayın arkadaşların:, Sayın
Bakanın 'burada bir hukukçu, bir mülkiyelinin
bulunmasının çok faydalı •olduğunu söylediler,
Fakat her yerde ihtısaslanmaya doğru gidildi
ği bit- sırada böyle .1)1 r mevkie, k'öyle 'bir tek
nik bilgiye sa'lıibolunması ieaibeden bir yere
kendisinin köyle .'bir kimseyi tâyin etmesinin
kat iyen d oğrıı < dm ıy ac a ğı k a n a ati n e i ey im
BAŞKAN - - Bir dakika .Sayın Akarca. Ko
nuşmanız devam edecek.mi efendini?
İçtüzüğün 155 nei maddesine göre, sözlü
sorular üzerinde sayın üyelerin konuşma müd
detleri kesin olarak 15 dakikadır. Sayın Akar
canın 15 dakikası da dolmuştur. Ar.eak Sa
vın Bakan nzun konuşmuş -ve soru da ır^nn ol-
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yet acıktır. Bakan; bu tasarruf ile 'bir taraf
dıığıı için Sayın Akarca'nm konuşmasının ibu
tan boşalan Teftiş Heyeti Reisliği kadrosuna
155 nci maddenin son fıkrası 'hükümlerine 'bağ
hemşehrisi Müfettiş Rahmi Tımeağıl'ı getirmek
lı olmaması hususunu [oylarınıza arz ediyorum.
Kalbul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. ve diğer taraftan da Danıştay m evvelce ver
miş olduğu tehiri icra kararını hükümden ıskat
Buyurun efendim, devam edin.
etmektir. Ve nitekim, Naci Gürol'a Bakan
MUALLÂ AKAKÇA. (Davamla) — Teşek
lık emrine alnıma kararı 10 . 9 . 1962 tarihinde
kür ederim...
tebliğ edilir edilmez, Rahmi Tunçağıl'm da
Tâyin kararnamesi, ameliyatlı olarak An
bu makama tâyini hakkındaki kararname ay
kara Hastanesinde yatmakta iken, adlî 'tdblinı
'gün Başbakanlığa sevk olunmuş ve elde tagat hükümlerine göre usulsüz 'olarak tedıliğ
(
kilbedilen
bu kararname üç gün içinde, yani
edilmiştir. Maci Gürol, aynı gün, Danıştaya
14.9.1962 tarihinde Yüksek tasdikten çıka
iptal dâvası açarak, kanunsuz tasarrufun dâva
rılmıştır. Raıhmi Tun çağıl Teftiş Heyetinin
sonuna kadar durdurulmasını talebetmiştir.
en zayıf ve kıdemsiz Ibir .müfettişidir.
Danıştay ilk tedbir olarak kanunsuz ve y'olsuz
bulduğu bu tâyin kararını, Bakanlığın birinci
Sayın Çelikbag kıdeme, tecrübeye ve ehliyete
savunması gelinceye kadar durdurmuştur. Bu
asla kıymet vermediği için, teftiş heyetinde
na ait tehiri icra kararı Sanayi Bakanlığına
10 - 15 sene kıdem yapmış tecrübe sahibi
20 Nisan 19'62 tarihinde tebliğ olunduktan son
olmuş başmüfettiş ve müfettişler dururken, Na
ra, tâyin muameMsini ıgüya yapılmakta olan
ci Gürol'un 1958 yılında 1957 yılında değil,
birtakım tahkiklerle ilgili imiş gibi göstermek
1958 yılında Sanayi Dairesi Raportörlüğünden
maksadiyle, Teftiş Heyetindeki dosyalar ale
Teftiş Heyetine Müfettiş olarak getirdiği, bina
lacele karıştırılmış ve Danıştayca hepsi hak
enaleyh, henüz üç buçuk sene müfettişlik tec
kında meni muhakeme kararı verilmiş olan
rübesi dahi olmıyan hemşehrisi Rahmi Tunç
ve suç değil, kusur ibile sayılın ıyacak bir kısım
ağıl'ı bu makama getirmekten tereddüt etme
muameleler öne sürülerek, hakanldoa tehiri
miştir,
icra kararının kaldırılması tale-bedi!misse de,
bu müracaat da Danıştayca reddolu um ustur.
Muhterem arkadaşlarım, yüksek malûmunuz
Savın Bakanın borç para aldırı dediği Naci
olduğu üzere, 6435 sayılı Kanuna dayanarak
Gürol 29 sene bu memlekete hizmet etmiş as
haklarında Bakanlık emrine alma muamelesi
lan gibi evlâtlar yetiştirmiş ve hu evlâtları ye
tatbik olunan memurlar, kanunun 3 ncü mad
tiştirmek için de uzun müddet maaş almadan
desi hükmüne göre idari ve kazai mercilere baş
yarı maaşla ev idare 'etmek durumunda kaldı
vurmadıkları için ki, Sayın Bakan (bu nokta
ğı için teftiş heyetindeki çok yakın .müfettiş
üzerinde durmaktadır. Anayasaya aykırı ve
arkadaşlarından (birkaç gün, ay sonuna kadar
antidemokratik bir hükmü ihtiva etmekte idi.
idare edebilmek için ıborç alıp ödemiş oluduğu
Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol 10 . 9 . 1962 ta
paralardır. Bundan kendisini sadece Ih aksız
rihinde Bakanlık emrine alınınca, Danıştaya iki
idari dâva daha açmış ve tehiri icra talebinde
çıkarmak için değil Bakanın bunu söylemesi
ibulunmuştur. Bunlardan biri Anyaısaya aykırı
için utanması lâzım.
ve antidemokratik bir hükme dayanılarak hak
BAŞKAN — Şahsiyat yapmayın efendim.
kında uygulanan Bakanlık emrine alınma mu
MUALLÂ AKARCA (Devamla) — Sayın
amelesinin iptaline, diğeri de Rahmi Tunçağıl'm
Senatörler; işte, bu tehiri icra kararı devanı
Teftiş
Heyeti Reisliğine kanunsuz olarak yapı
ederken ve Danıştayca tâyin muamelesinin ip
lan
tâyin
muamelesinin iptaline taallûk etmek
taline dair dâva henüz nihai bir karara bağ
tedir. Danıştay 5 nci Dairesi bu kanunun 3 ncü
lanmamış iken, önce Danış t ay m sem i itibara
maddesi
hükmü muvacehesinde vazifesi şümulü
almadığı ta'hkik mevzuları yine birer büyük
'dışında
gördüğü
bu dâva ile ilgili olarak evvel
suç olarak vasıflandırmak ve gerekçe olarak
ce
ittihaz
ettiği
Tehiri
icra Kararının 27.9.1962
öne sürülmek suretiyle Başbakanlığa sevk olu
tarihinde
kaldırılmasına
karar vermiş olmakla
nan /bir kararname ile, 6435 sayılı Kanuna müs
beraber,
mezkûr
kanun
maddesi
hükmünü Anateniden, Naci Gürol hu defa da Bakanlık em
yasaytt.
aykırı
bularak,
maddenin
iptali talebiyrine alınmıştır. Bundaki maksat ve gaye ga-
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Je dosyayı Anayasa Mahkemesine sevk etmiştir. !
Netice: Bu tehiri icra kararı ile Naci Gü
Anayasa Mahkemesinde de Anayasaya aykırı
rol eski vazifesi olan Teftiş Heyeti Reisliğini
görülen bu maddenin 14 . 11 . 1962 tarihinde
uhdesinde hukukan muhafaza ettiği halde Sa
iptali ve dosyanın Danıştaya iadesi üzerine Na
yın Çelikbaş tarafından, Anayasamızın 132 nci
ci Gürol gerek hakkındaki Bakanlık emrine alın
maddesinin sarih hükmüne aykırı olarak, bu
mam ile ilgili tasarrufun ve gerek RaJhmi Tunçkararlar tatbik edilememekte ve kendisine beş
ağıü'ın Teftiş Heyeti Reisliğine 'tâyini muame
aydan beri yarım açık maaş, verilmektedir. Da
lesinin durdurulması için tekrar müracaat et
nıştayca tâyin kararnamesi tehiri icra karariymiş ve Danıştayca 13 . 12 . 1962 tarihinde veri
le keza durdurulmuş ve bu karar kendisine teb
len iki karar ile her iki muamelenin icrası dur
liğ edilmiş olan Rahmi Tun çağıl ise, vu vazife
durulmuştur. Yani Bakanlık emrine alınması
ile hukukan hiçbir irtibatı kalmamış olmasına
nın kendi tasarrufları dâhilinde bulunduğunu
rağmen, el'an dahi vu vazifeyi ifa etmekte ve
söylemekle beraber Danıştay, Anayasa Mahke
bu kadrodan maaş almaktadır.
mesine müracaat ederek bu maddeyi iptal et
Sadece doğru yolu göstermekten, vicdani
tirmiştir.
fikir ve kanaatlerini ifade etmekten başka bir
'kusuru 'bulunnıryan Naci Gürol hakkında Ba
Naci Gürol bu kararlara istinaden vazifeye
kan Çelikbaş tarafından insaf ve merhamet öl
J8 . 12 . 1962 tarihinde (başlıyacağım 17.12.1962
çüleri dışında tatbik olunan bu muameleyi,
tarihli bir dilekçe ile Bakanlığa bildirmiş ise
profesörlük payesine erişmiş bir devlet adamı
de aynı gün cevaben kendisine çekilen acele
na yakıştıramıyor, bu davranışını hak ve ada
bir telgrafta Danıştay Kararlarının incelenmek
let duygulariyle 'bağdaştıranuyoruz.
te olduğu, sonucun ayrıca bildirileceği tebliğ
olunmuştur.
Sayın Bakanı, Naci Gürol'un birtakım «uç
larından
dolayı, hakkında tahkikat yapıldığını
Sayın senatörler, Danıştayın kararı kesindir.
ifade
etti.
Daha evvel de arz ettiğim gibi, bun
Hiçbir zaman bir Bakanlık Danıştay kararını
lar Enerji Dairesi Uzmanlığına nakli sırasın
inceleme yetkisine haiz değildir.
da mevcut değildi. Tâyin muamelesinin dur
Danıştay kararlarının incelenmesi ne demek
durulmasına dair Danıştayca verilen tehiri ic
tir? Anayasamızın 132 nci maddesiyle; kendi
ra kararı üzerine tertiplenmiş fiillerdir. Hep
sine sadece uygulama ve infaz mecburiyeti yük
si
hakkında da meni muhakeme kararlan veril
lenen idareye, (mahkeme kararlarını incelemesi
miş ve bu kararlar kesinleşmiştir.
diye hukukta bir hak tanınmış mıdır? İşte Sa
nayi Bakanlığı kendisinde bu hakkı da görerek
Danıştay kararlarını 'dinlememek suretiyle
Danıştay kararlarının incelenmekte olduğunu
7 aydan beri Anayasayı ihlâl suçunu işlemekte
telgrafla bildirmek gibi acayip bir muameleye
ısrarla devam eden Sayın Çelikbaş; vazife ve
de tevessül etmiştir.
mesuliyetini müdrik, Devlete ve millete hizmet
ten başka bir emel ve gayeleri olmıyan memur
Naci Gürol, hukuk anlayışiyle ve bugünkü
ların şeref ve haysiyetleri ile oynıyacağma, ev
hukuk nizamımızla bağdaştıramadığı bu cevaba
velâ kendi falsolu davranışlarını ıslah etmesi
karşı vazifeye başlatılması için üç müracaat
ve Bakanlığındaki huzursuzluğun izalesine ça
daha yapmış, durumunu Sayın Başbakana da
lışması lâzımdır.
bir telgrafla bildirmiş, fakat cevap alamamış
Sayın senatörler, huzurunuzdan
ayrılma
tır. Bu arada, Sanayi Bakanlığı, gerek Rahımi
dan önce 1953 senesinde meşhur 39 ncıı madde
TunçağıPm, tâyini hakkındaki Tehiri îcra Ka
müdafii ve o zamanın Ekonomi va Ticaret Ba
rarının ve gerek Naci Gürol'un Bakanlık emrine
kanı Fethi Çelikbaş'm Millet Meclisi kürsüsün
alınma 'kararının durdurulmasına dair Tehiri
den yapmış oldukları 'konuşmalarından bâzı kı
îcra Kararının kaldırılmasını iki defa talebetsımları okumama müsaadelerinizi rica edeceğim.
miş ise de, Danıştayca her iki talep de reddolunmuştur. Kararların ne suretle uygulanacağı
Tutanak Dergisi cilt ; 24 sayfa 336, 337. 356
hakkında vâki tavzih ve mütalâa müracaatı da,
dan pasajlar,
kararların izahtan vareste 'bulunduğu gerek«Devlet Şûrasından çıkan her ilâm bizim
çesi ile Danıştayca reddedilmiştir.
için muhteremdir, ve yerine getirilir.
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Hükümetin kaza ınercilerinden ezcümle Dev
let Şûrasından sâdır olacak ilâmların yerine
getirilmesi kadar tabiî bir şey olmadığını bir
kere daha ifade etmek isterim.^
Yine aynı birleşimde C. H. P. Grupu adına
konuşan Sayın Barutçu'ya verdiği cevapta ise
Çjelikbaş şöyle demektedir : «Sanki bütün me
mur zümresinin müdafii imiş gibi C. H. P. nin,
işi politik izaha intikal ettirmesi havsalasının
alacağı bir şey değildir. 3 yıl içinde demokrasi
mevzuunda katetmiş oldukları mesafe cidden
şayanı şükrandır.» Ama bu sözlerin vicdanları
nın kanaati neticesi olmadığını kendilerine ifa
de etmek isterim, iyi kanunlar kötü ellerde
müspet netice vermez, fakat kanunlar kötü .
dahi olsa iyi ellerde müspet netice verebilir.
Onun için bu kanunları tatbik eden insanların
zihniyeti ile alâkalıdır.
Sayın senatörler, Sayın Çelikbaş'm parti
leri değişmiş ,işgal ettiği bakanlıklar değiş
miş, fakat 'zihniyeti değişmemiştir.
Senatomuzca yapılacak her hangi bir işlem
olmadığı cihetle kendilerine en halisane tavsi
yem bu makamı iyi zihniyetli kimselere bırak
ması ve istifa etmesidir. Hürmetlerimle. (Sağ
dan alkışlar.)
(BAŞKAN — Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELIKBAŞ (Bur
dur Milletvekili) —• Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Senato üyesi Muallâ Akarca'nın, daha ön
ceden, vereceğim cevapların ne olduğunu bil
meden hazırlanmış olan bir metni okuması kar
şısında benim cevaplarım bu metinde bahse
dilen hususlara aidolacak fakat benim şahsımla
ilgili bâzı kısımlar da bulunduğu için onları
da cevaplandırmak mecburiyetinde bulunaca
ğım. Bu sebepten sizlerden özür dilerim.
Huzurunuzda konuşan arkadaşınız biraz yak^n tarihten ders alan insanların nazarında Sa
yın Akarca'nın tenkidlerine mu'hatabolacak ar
kadaş değildir. Eğer bizim iddia ettiğimiz isti
kamette çalışmalar yapılmış olsaydı Türkiye'
nin durumu bugün böyle değildi. Bu itibarla
biz mesuliyet deruhde ettiğimiz sıralarda ta
rih şuuru altında işleri yürütmeye çalışır,
ıgünlük meseleleri tarih içerisinde değerlendir
meye, gayret etmeye çalışır. Olaylar bizim gö
rüşlerimizi haklı çıkarmıştır, Sayın Muallâ
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Akarca gibi düşünenleri de tarih huzurunda
haksız çıkarmıştır. Benim işgal ettiğim ma
kamda 'mesuliyetime tevdi edilen emaneti geretkiği şekilde ifa 'etmemi bana itham eden
sadece yetişme tarzım değildir. Anayasanın sa
rih bir hükmüdür. Filhakika bugünkü Anaya
samızda açık bir hüküm, bakanları maiyetin
deki memurların efali hareketinden de ayrıca
mesul tutmaktadır. Bilmiyorum Sayın Akarca.
Bakanı tenkid ederken bu hükmü ne şekilde
mânalandırmaktadır.
105 nci madde sarihtir. «Görev ve siyasi
sorumluluk.
Madde 105. — Başbakan, Bakanlar Kum
lunun Başkanı
olarak,
bakanlıklararasmda
iş birliğini sağlar ve Hükümetin genel siyase
tinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu,
bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu
dur.
Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden
ayrıca sorumludur.»
İkinci fıkrayı Anayasa hukukunun anladığı
mânada değerlendiren mesul siyaset adam
ları daima tasarruflarının hesabını açık alınla
•vermişlerdir. Ama bunu ters bir görüşle anlıyan ve tatbikata koyanlar daima bu tasarruf
larının hüsranı ile karşı - karşıya gelmişlerdir.
Ben 1954 yılında bakanlıktan istifa ettiril
medim, ben istifa ettim. Siyasi ihtilâflara,
prensip ihtilâflarına düşerek ayrılanlar baka
nın düştüğünü telâkki edemezler, ayrıldım ve
o tarihlerde mevzuübahsedilen prensipler üze
rinde mücadeleye girdim. O mücadeleye bera
berimde arkadaşlarımı alarak girdim. Eğer biz
tarih şuuru içinde hareket etmemiş olsaydık
hiçbir hata etmemek mümkün ama tarihî kıy
met ifa edilmez. 1950 yılı seçiminden itibaren
o tarihte iki endişe iktidar sahiplerini bilhassa
meşgul etmiştir.
1. Cumhuriyet Halk Partisini tasfiye et
mek,
2. Cumhuriyet Halk Partisi liderini siyaset
ten tasfiye etmek.
Biz kendimiz yara alarak, ama milletin men
faatlerini, demokratik idarede, çok partili ha*
yatta ve dünya tarihinde emsaline raslanmıyan
bir şekilde, yıllarca tek parti iktidarı devrinde
istediği ıgibi kanun değiştiriyor, parti kurdum*
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yor, seçim yapıyor namuskârane iktidarı tevdi
ediyor. Böyle bir parti dünyada yok. Böyle bir
partinin yaşamasını millî menfaatlerimize uy
gun görerek kendimiz yara almak pahasına
muayyen bir noktaya kadar orada faaliyette bu
lunduk. Ne zaman ayrıldık? Umumi efkârla bir
likte mücadele etmenin imkânı olduğunu gördü
ğümüz anda ayrıldık ve muvaffak olduk. Tarih
öyle yazacaktır. Burada inkâr ediniz. Garp mem
leketlerinde eli kalem tutan Türk, tarihi yazan
insanlar bizim yaptığımız hizmeti övmektedir.
Bu, benim için sadece şereftir, ne dün, ne bugün,
ne yarın üzerime aldığum hizmetlerin sadece hiz
metkârı olarak çalışmak benim şiarım olmuş ve
olacaktır. Asla ve asla sandalyeye bağlı kalarak
çalışmadım ve çalışmıyacağım. Şimdi soruyorum,
arkadaşlar, yuvarlak konuşarak dikkati dağıt
mak, tek tek sorulan suallere cevap vermekte
midir, bu cevapları aldıktan sonra o tek itok so
rulanı sualleri bir köşeye iterek önceden yazıl
mış yuvarlak metni okumak mıdır? insaf, idrak
ve mantık sahibi herkes teslim eder ki tek tek
sorulan suallere cevap vermek dikkati dağıtmak
değil, sorular istikametinde mecrasında işi yü
rütmek demektir. Ama o soruların cevabını bir
köşeye itip önceden yazılan bir metni okumak
ise hakikaten dikkati dağıtmak demektir. Bilmi
yorum Sayın Akarca arkadaşım liselerin en ba
sit bir mantık kaidesinden, kuralından kendisi
ni nasıl yoksun addedilecek şekilde burada teker
teker sual sorup cevapla.rmı aldıktan sonra bun
ları bir köşeye itip yazılı metni okuyabilmekte
dir, hayret ediyorum.
Bendenizin takibettiğim metot, kendilerinin
talebettikleri fakat haksız oldukları için cevabı
ma karşı cevap verirken bu mantıkî yoldan in
hiraf ederek umumi hir konuşma ile yetindikleri
bir konu haline getirmişlerdir.
[Kendilerinden şunu sormuştum. Fakat ce
vap vermediler. Hangi yolsuz ve gayrikanuni
emrimi ifa etmediği için Teftiş Heyeti Reisli
ğinden en iyi uzmanlığına naklettim. Bunu açık
lasın, arkadaşlar. Bakın, sarih sual sordum.
Hakkım. Gayrikanuni ve yolsuz bir emri tatbik
etmediği için değil, Hayır arkadaşlar, o merte
belerde mesuliyet deruhde eden insanlar, teşriki
mesai ettikleri arkadaşlarının haklı uyarmaların
dan ancak istifade ederler. Ama haksız birtakım
davranışların sahibi olduklarını gördüğü andan

itibaren mesuliyet duygusuna sahipse bir cerrahi
operasyonla onu mesuliyet makamından ve teş
riki mesai 'mevkiinden ayırmak daha üst bir so
rumluluk taşıyan insanın ilk vazifesidir. Hâdise
ler nasıl geçmiştir, şimdi bunu izah edeceğim.
Ben Teftiş Heyeti eski Reisi Naci Gürol'u eski
den tanırım, evime gelir, gider, bu doğrudur.
Ama bendeniz âmme hizmetinden, hususi müna
sebetleri ayırırım, âmme hizmeti ayrı, ITUÎUSİ mü
nasebetler ayrıdır. Âmme hizmeti görürken hu
susi münasebetlerin tesiri altında bulunanlar o
hizmetin ifasında muvaffak olamazlar. Yalnız
şurasını söyliyeyim ki kendilerini hiçbir zaman
siyasi hayata katmak istememişimdir. Sebebi si
yasi hayatın o tarihlerde ne kadar muhataralı
olduğunu tbildiğim için hiçbir memur arkadaşa
siyasete katılması için telkinde bulunmamışızdır.
1960 dan evvel de vatan cephelerine girmeleri
söyleniyordu. Gelin partizanlık yapmayın. Çare
siz, rızıkla, ekmekle oynamak benim usulüm de
ğildir. Yaptığım nakillerde dahi müktesep hakları
ihlâl edilmemek kaydiyle yapmaktayım. Ama bir
memur haksız muameleye mâruz kaldığı kanaatin
de olur, ben tasarrufumda, haklı olduğuma ina
nırsam, elbette daha üst mesuliyet taşıyan insan
sıfatiyle kendi tasarrufum istikametinde merhale
kat'ederim. Ama buraya çıkıp bir jüri âzası gibi
Muhterem Heyetinizin dikkatini çekerek, gaddar
bir insan gibi göstermek; bunların yeri burası
değildir, arkadaşlar. Bunlar mahkemelerde, jüri
lerde ileri sürülecek birtakım mütalâa olabilir.
Ama burada bir bakan itham edilirken o itham
istikametinde konuşmak, asgari, Parlâmentonun
bir dürüstlük icabı sayılmak lâzımdır, kanaatin
deyim. O halde, sayın soru sahibi, bilâkis soru
larının istikametinden kaçmış ve Muhterem He
yetinizi sorularla hiç alâkası olmıyan mevzulara
götürmek istemiştir. Ve ne talihsizliktir ki, o mev
zularda da kendisi haksızdır. Çünkü, kendisine
verilen doneler tek taraflıdır. Kendisini müdafaa
ettirmek istiyen nazarlarında mağdur olan bu
memur ne verdiyse kendisi onu okumuştur ve bu
suretle büyük hataya düşmüştür. Sümerbank eski
Umum Müdürünü bu maddelerden hakkında tah
kikat açılması lüzumuna dair dosyayı bana geti
ren, benden evvel Bakana tevdi eden Teftiş Heye
ti Reisi Naci Gürol'du. Naci Gürol'un yazısında
Millet Meclisinde okudum, zabıtlara geçti - tops
meselesi de vardır. Bir bakan teferruata girmez,
| arkadaşlar, thtiyaç duyduğu zaman teferrnata gi-
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rebilir. Ama ihtiyaç duyuneaya kadar teferruatla
meşgul olmaz. O, Bakanlık yapamaz o zaman Naci
Gürol'un imzası ile sevk edilen onuncu ayın, onun
cu günü 1961 de tops meselesinden de hakkında
tahkikat açılması lâzımgeliyor demektedir. Ve
Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol önüme gelmiş bir
mevzudur. Burada şu, o beyanda bulunmuş, şu
rada bu beyanda bulunmuş. Bunların aslı yok,
ama arkadaşlar bu tarz Parlâmento mesaisiyle
Parlâmentoyu lüzumsuz yere işgal etmek istiyen
bir zümre çıkmaktadır. Kimdir bunlar?. Kendi
lerini mağdur göstererek olur olmaz meseleleri
uzatmak istiyenlerdir. Muhterem Heyetinizden
her hangi bir kimse bir Bakandan sual sormak
istediği zaman vekâletin kapısı her zaman kendi
lerine açıktır. Hataya sevk etmek ve bu suretle bu
kürsüleri vatandaş nazarında haksız birtakım id
diaların, tek taraflı iddiaların savunuculrı tara
fından işgal etmek gibi bir tutum yerine memle
ketin çok daha mühim meselelerinin müzakere
edildiği forumlar, heyetler haline getirmeli. Bu
mevzuda arkadaşların dikkatli bulunması taşıdığı
mesuliyetin icabıdır. Arkadaşımız gelmemiştir,
tek taraflı olarak, ne bilgi verilmişse sadece bun
ları burada dile getirmiş ve büyük hata işlemiş
tir.
Hâdise şöyle başlamıştır: Ben vekâlet mesuli
yetini deruhde ettiğim zaman Sayın Soyak mem
leket dışında vazifede bulunuyordu. Avdetinde
bir gün telefon etti. Bir haksız tasarrufta bulu
nabileceğini, bulunabilmiş olmasının muhtemel ol
duğunu, Müfettiş Cahit Oğuz isminde bir arkada
şının bir memurunun müdafaası alınmadan, Tef
tiş Heyeti Reisinin gösterdiği lüzum üzerine mü
fettişlikten alınmasına dair bir kararname sevk
ettiğini izah etti. Bu hususu tetkik etmemi rica
etti.
İhsan Sbyak sağ, gider soror'sınız. Meşgul
oldum. O da Siyasal Bilgilerden, eski talebelerinıdendir. İhtilâf buradan çıkmış : Teftiş He
yeti Reisi ile arasında, Şeker Şirketi Umum Mü
dürlerinden Buharah, Mithat Buharalı ,Umum
Müdür muavini, mal beyannamesi kendisinden
istensin demiş, 1959 yılında. Ve daha evvel
Naci Gürol, kendisi hakkında, ceza mahkeme
sinde, yeminli şahadette bulunmuş, aleyhinde.
Nihayet mal beyannamesi sırasında, kendisinin
ıgayrikanuni bir iktisabı olmadığı kanaatiyle
bir rapor tanzim etmiş fakat kendisine Teftiş

Heyeti Reisi, Cahit Oğuz'a daha evvel yeminli
hir beyanıyla 'haksız iktisabı olacağını ceza
mahkemesinde ifade ettiği için o istikamette
bir rapor vermeye zorlamış. Müfettiş ve teftiş
heyeti kabul etmemiş, müfettişi değiştirmiş.
Onun da raporu var. O müfettiş de arzuya uy
gun 'bir rapor yazmış. Ama ne oldu arkadaşlar
neticede bilininsiniz ? Cahit Oğuz'un yazdığı
şekilde, yani gayrimeşru bir iktisabı olmadığı
na dair mahkeme karar verdi, İteniyiz tasdik
etti. Cahit Oğuz'un hazırlamış olduğu rapor
istikametinde, kaza mercilerinden karar çıkdı,
arzuya uygun rapor vermemekten mütevellit daha evvel yeminli bir şahadette de bulunduğu
için - gayrimeşru iktisabı var diye, hu istika
mette rapor alamadığı için ona muğber olarak
kendisini, Teftiş Heyetindeki müfettişlik vazi
fesinden, küeülk sanaitlkârlarda bir vaızifeye nak
line dair bir kararname çıkıyor. Bu husustaki
kararnameyi mevkii tatbika koymadım, ihsan
Soyak'ın bu talebi üzerine raporları getirttim,
bizzat tetkik edip o'kudum. Hakikaten şayanı
dikkat mübayenetler gördüm. Calhiz Oğuz'u
kendi çıkartmış olduğu kar armam e gereğince
Teftiş Heyetindeki müfettişliğimden uzaklaştırnıaylp yeni bir kararname ile eski vazifesine
iade etmiş olmam kendisinde, Teftiş Heyeti
Reisinde 'bir infial yaratmıştır.
Bu kâfi değil. Yalnız 'bununla da iş yap
mam. Onu da arz edeyim. Vekil olduktan
belki 15 - 20 gün sonra kendisi geldi. Eskiden
'beri tanıyorum. Teftiş Heyeti Reisi 'müfettiş
lerden daha az ücret alıyor. Elime geçen pa
ra az. Bu sebeple hakanlar her ay, beni 10 12 - 15 gün Istanhul'a geçici ıgörevle gönderir
ler. Bu suretle aradaki farkı telâfi ederim.
(Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol) dedi. Peki
dedim neden? Rızk ile oynamak aklımdan
geçmez eskiden eline ne para geçiyorsa
o para geçsin madem (böyle hır
tatbi
kat varmış usuli imiş gibi, gelir dedim ve >ondan sonra '2 - 3 ay hep gitmiş. Tahakkuk eden
paraları almış. Bu hâdiselerden sonra /ben her
defasında Ibir izin alacak diye beklerken, bir
kere söylemiş, her ay kendisi tatbika koymuşNühayet Vekâlet'te ek görev alınmasının da hır
pnolblem haline geldiğini duydum. Zatisi erin
den ek görevlerle ilgili (bir liste istedim. Liste
içerisinde Teftiş Heyeti, Naci Gürol'un Maden
Tetkik Arama Enstitüsünde veya Elektrik îş-
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leri Etüt İdaresinde 900 küsur lirayla murakıp
olduğunu da öğrendim. Muhterem arkadaş
lar, 'bir 'Bakan Jbıı derece iyi niyetle 112 15 gün
giderini telafi edeyim diye bir Teftiş Heyeti
Reisi doğrudan doğruya Bakana ibağn bir be
yanda bulunsun. Bakan inanır ve fakat so
nunda böyle 'bir vazifenin kendisinde •olduğu
nu saklar, artık ibu mesuliyet, duygusu dan bir'
Bakanın .'Teftiş, Heyeti Reisi olarak
vazife
gördüreceği arkadaş 'olmaktan çıkar, arkadaş
lar. Burada bunun aldığı paralar da var. Ken
disine dedim ki, «siz Ibenden 'bunu sakladınız.
Teessüf ederim.» İvip kırmızı oldu. Fakat «'ben,
benim murakaıbeme tali.)i Ibir müessesede Tef
tiş Heyeti Başkanına murakıplık
vazifesini
yaptırmanı.» dedim. Orada ,'bir tahkikat yapı
lacak 'olsa kime 'havale edeceğim? Teftiş He
yeti Reisine. Reis orada murakıp... Böyle şey
olmaz. «Efendim, Maliyede de var.» dfdi Ola
bilir, beni ilgilendirmez dedim. Ve nihayet,
bana doğruyu söylem ediniz; yalan söylediniz,
sizinle teşriki mesai yapamam, diyerek ve ni
hayet kendisini Teftiş Heyeti Reisliğimden
müktesep Ih a ki arına riayetkar olmak şartiyle
nakletmek lüzumunu duydum. Enerji Dairesi
Reisliğine naklettim. Bu arada kendisi rapor
aldı. Hepsi 'bir yana, Devlet Şûrasından alın
mış olan tehiri icra kararı hot behot bir me
murun, alayı vâlâ ile, mühalbirleri yarına toplıyarak gidip .makamında mevkiini işgal etme
si hakkını vermez. Arkadaşlar, 'Bakanlık va
zifenize başlayın diye tebligat yatpın. Naci (lürol, 29 küsur yıl esbabı uıuhaffife değil esba'bı 'müşeddededir. «ağırlaştırıcı selbep» 9A) kü
sur yıl Ibunca mühim mevkilerde vazife gör
müş bir kimsenin en son Teftiş Heyeti Reisli
ğinde vazife gören bir kimsenin Devlet Şûra
sından aldığı tehiri icra kararma dayanarak,
gidip, fotoğrafçılarla makamında resim çektir
mesini nasıl ,'tasvibeder? Parlâmentoda kanun
tatbikatını murakahe etmek durumunda olan
bir arkadaş,.. Havsalanı almıyor
arkadaşlar.
Benim ne idare, ne politika ne 'memur, ne va
tandaş 'olarak böyle şeye aklım ermez arka-:
daşlar. Anarşik gidişin tutumudur 'bu. Böy
le memur »olmaz. Her işini Ibir yana bıraktım.
Oünkü çok iş var, ta'hrif etmeye tenezzül et
mem arkadaşlar. Eşkali (harekâtının ter noksının hesabını 'vermek itiyadında olan insanlar
kolav kolav tahrif etmek lüzumunu hissetmez. '

Tahrifi iki taraflı 'hâdiseleri tahkik etmeden
tek taraflı dokümanlarda konuşmak zarure
tinde kalanlar yaparlar. Bizim öyle bir du
rumumuz yok.
Devlet Şûrasının kararı, profesör şunu de
miş,
bunu demiş hürmet
ederim.
Kâfi
derecede verilere sahip olmadan çok şeyler
yazıldı. Memurların kaza merciine müracaat
la rnıa mâni olan bir kanun vardır. Bunun ip
tali için Danıştaya müracaat etti. Danıştay Ana
yasa Mahkemesine gönderdi. Anayasa Mahke
mesi Kanunu iptal etmedi. Kaza merciine mü
racaat hakkına mâni olan maddeyi iptal etti.
Vekâlet emrine alınma müessesesi baki. Her
kes ertesi gün gazetelerde, «Efendim... .Fethi
'Oelişbaş'jin falan kanun gereğince Vak'âlet em
rine aldığı Naci Oürol dol ay isiyle kanunu,
Anayasa Mahkemesi iptal etti diye yazalar geç
ti. Hayır arkadaşlar. Bu derece ince lıukukiyat içinde yürüyen mevzularda verilerin hiçbi
risine vâkıf olmak tamamiyle mesnetsiz hüküm
ler vermeye hukukta kâfi gelir, arkadaşlar.
Bu bakımdan Devlet Şûrasının tehiri icra ka
rarlanırım verildiğini ve Bakanlığa teJbliğ edil
diği tarihte icrası tehir edilecek muamele kal
maz arkadaşlar. Yok böyle şey, yok böyle
'bir muamele. Karar iptal kararı değil tehiri
icra kararıdır. Ben de hukuk okudum. Benim
bile'bildiğim nisbetto te'hiri icra kararı muame
leyi olduğu yerde durdurur. Makabline gide
rek kökünden muameleyi yok etmez arkadaşlar.
Eğer yeni bir do'ktirin teessüs etmişse, bundan
malûmatlım yok. Ama Türkiye'deki tatbikat
bendenizin arz ettiğini merkezdedir. Ve dokt
rinle tatbikat ihtilâfa düşünce, içtihat karar
ları, tatbikatte yov alıncaya ıdek tatbikat yürür
arkadaşlar. Doktrin henüz bir kaza içtihadına
mevzu teşkil etmemişse, tatbikatın yerini al
maz. Hukukçu arkadaşlar bunu ;gayet iyi bi
lirler. Bu 'bakımdan tasarrufumuzda 1950 kü
sur yıllarındaki Danıştay kararlarının tatbika
tı ile alâkalı; beyanlarımız tamamen doğrudur
ve icraat Sorumluluğunu taşıyanlar, kaza mer
cilerinin kararlarını tatbik etmekten küçülmez
arkadaşlar. Bulgünkü kanaatini de bııdıır. Bun
dan şeref duyarım. Ama kararın tatbik kabili
yetini haiz olması lâzımgelcn bir karar oldu
ğunu da araştırmak lüzumundadır. Çünkü da
llı a evvelki bir tasarruf, o da hu'kukî bir neti
ce tevlideder. Her tasarru'f hukukî bir neti-
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reya müncer olur. Bunla?' arasında ihtilâfa
düşüldüğünde tatbiki hukukan mümkün olan
bir kararı ortada olmak lâzımdır. Halbuki, Daıı ustayı ıı tehiri icra kararları-, tatbik kabil iye
o İm uyan bir karardır.
Arkadaşımız buyuruyorlar ki, bu Danıştay
kararları tatbik edilmek için bir idari merciin
tasvibine mezun olur. Yok ki. böyle bir şey.
Bunu istiyen Naci Gürol'du. Biz istemedik.
Biz karanımızın doğru olduğuna inandık. Ama,
kendisi aksi kanaatte olduğu için müracaat etti.
Kendisine o cevap verildi ve Bakanlık Muhasebesiyle muhabere cereyan ettiği için Bakanlık
Muhasebesine o cevap (gönderildi.
Biz hiçbir zaman Danıştay karai'inın bir ida
ri ınei'cie sorulması lüzumuna dair bir teşeb
büste 'bulunmadık. Ancak, Danıştay kararının
tatbik kabiliyetinden mahrum olduğunu gördü
ğümüzde bir tavzih talebinde1 bulunduk. Ama,
Danıştay tavzihe muhtaç bir şey yok diye, hü
küm fıkrasını beyan ederek gösterdi. Bununla
da kâfi gelmedi. Danıştayıu Parlâmentoya karşı
mesuliyetini taşıyan Devlet Bakanına dununu
intikal ettirdim. Nasıl tatbikatta bulunacağız
diye Danıştay Başkanından alıntın cevabı bize
gönderdi. Bunun cevabı da aynen Maliye
Bakanının cevabı gibi, türlü ahvalde tatbikat
istikametinde yürünür demek oldu. Daha iyi
Biz çaba gösterdik. Bu bakımdan ben arkada
şımın evvelâ «Danıştay kararları tatbik edilmeıniştıiı-» sözünü bu hukukî mesnetlere dayana
rak tashih etmek istedim. Aksi takdirde Iraiîgi
noktada ne ile anlaşmamız mümkün olacaktır?
Kendileri iddia ediyorlar ki, Damştayın ka
rarına riayet edilmiyor; ben de diyorum ki, işte
vesikalar ediliyor. Ama arkadaşım bu vesika
lar? cerheden her hangi bir mukabil vesika gös
termiyor. Sağda solda neşredilen yazılar, tasar
ruflarla alâkalı bütün delillere vâkıf olmamak
tan mütevellit, el'ö her ne geçerse onu yazmak
suretiyle yazılmış olan birtakım yazılardır.
Yoksa bütün doneleı- elde bulunduktan sonra,
bu mevzu ile uzaktan yakından ilgisi olan bir
hukukçunun vereceği hüküm aynı olmak iktiza
e d e /, kanaatindeyim.
Ben. huzurunuzdan ayrılacağım, Fakat .12
sualinden, sayın arkadaşımızın bu 12 sualin
den - vaktinizi fazla işgal 'ötmemiz bakımın
dan - hangi suallerine tatminkâr cevap vereme-

mişsem onları g'Öz önünde bulundurarak ve be
nini bu izahatım karşısında konuşmasını rica
edeceğim. Aksi takdirde bu kadar genişliyebilen bir mevzuu, daha fazla genişletirsek müza
kereyi genişletmiş vo yeni yeni mevzular da getir
mek suretiyle boş yere huzurlarınızı da işgal
vtmiş olacağız. Bendeniz bu şekildeki bir çalış
manın ne Parlâmento için, ne do başka kimse
için bir kıymet taşıyacağına kaani değilim.
Bâzı tashihatda bulunayım; notumu hazır
layıp verdikleri zaman da beş aydan beri Naci
Oürol belki vekâlet emri maaşı almakta idi. Bu
gün beş aydan çok fazladır; 8 - 9 ay olmuş
tur. Her defasında kendim mesuliyetimi deTuhde ederek kendisi maaş alabilmektedir. Beş
ay değildir. Bunu lütfen tashih etsinler. Ka
nunda öyle vekâlet emrinde olan bir memur ya
nın maaş alır. diye bir madde vardır. Bunu
tashih buyurun, tamamen verelim arkadaşlar..
Bir şeyi kendilerine hiç yakıştıramadım; ya
ni Bakanın utanmasını gerektirecek bir tasar
ruf görmüyorum. Eğer, bütün bu konuşmalar
dan çıkarılan bir netice varsa, bunu belki
bundan sonraki konuşmasından öğreneceğiz;
utananın kim olması lâzımgeldiği sarahaten
ortaya çıkacaktır.
Fakat, demin sorduğum bir suale simdi ben
kendim eavap vererek huzurunuzdan ayrılaca
ğım. Benim tâyin ettiğim Teftiş Heyeti Reisi,
ihtilâlden sonra Türkiye'deki bütün müfettiş
lerle birlikte, tabi olduğu bir muamelede fazla,
istihkakı aldı iddiası ile teşrih edilmek isten
mektedir. Muamele tahkik ile vazifelendirilen
bütün müfettişlere şâmil bir muameledir. Kendi
yazısını da huzurunuzda okudum. Ben vekâle
timin içindeki müesseseleri tahkik ettim, (işle
rini buradan istihkakımı alıyorum. Ayrıca bir
istihkaka lüzum yoktur, diyecek şekilde bir yazı
yazıyor.
Beri tarafta ise, eski Teftiş Heyeti Reisi
Vekilinden.... mağduriyetine sebebiyet verme
mek maksadiyle daha evvelki \ r ekiller zama
nında tatbik edilen usule uyularak 10 - 15 gün
İstanbul'a vazife ile gönderilmesi iktiza et
tiği zaman bir vazifesini vekilinden saklıyor.
Bu da kâfi gelmiyor, kendisine vazifesinden
uzaklaştırılması tebliğ edildiği, tarihten iti
baren çek ile...
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BAŞKAN — Bunun bu mesele ile ilgisi yok
tur. Kendisini burada müdafa'a etmek imkânı
ol mı yun bir şahısı hırpalamamak lâzım.
SANAYİ BAKANI F E T H t ÇELTKB.AŞ (De
vamla) — Arkadaşım bu soruyu sevk. ettiği için,
mecburiyet duyduğum için ifade 'ediyorum. Çek
ile çekilen meblâğdan istihkakı olmadan, çek
tiği için, bu sorunun sorulduğu zamanki ta
rihte; (şimdiki durumu bilmiyorum); 2 500
Tim fazla çekmiş oluyor. Bunun da iadesi için
kendisine tebligatta bulunulmuştur. Mukaye
seler yapıldığı takdirde sayın arkadaşımız,
hangi yönden konu ela alınırsa alınsın orada
hu kukan,, ahlaken daha haksız durunra düşe
cektir.
Arkadaşlarım
huzurunuzdan şimdilik bu
izahatımla ayrılacağını. Çok temenni ederim ki,
soru sahibi Parlâmentodaki soru usullerine ve
bendenizin >-ermiş olduğum izahata da sadık
kalarak 'La 12 sualin hangi suulTeri üzerinde
durmak istiyorlarsa onun üzerinde konuşsun
lar. Ve bendenizi de huzurunuzda mevzuu geniş
letmek zaruretinde bırakmasınlar. Teşekkür
ederim.
BAŞKAN —• Konuşmak istiyor musunuz1?
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun.
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; bir sözlü soru ile bu ka
dar uzun 'bir .müddet, huzurunuzu işgal etmek
ten üzüntü duymaktayım. Burada gayemiz, bu
rada bir söz düellosu değildir. Bu mevzuda ben
uzun koııuşmı ya cağımı. İkinci bir noktayı da bil
hassa arz etmek isterim ki, gayem bir şahsı mü
dafaa etmek değildir. Bunun için Sayın Vekilin
burada söyledikleri gibi mahkemeler ve diğer
hukuk müesseseleri mevcuttur. Ben burada bir
zihniyet meselesi üzerinde durdum. Ve gayem
bu zihniyeti huzurunuza sermek ve bütün bun
lardan örnek, alınmasını mümkün kılmak içindi.
^Şûrayı Devletin verdiği kararlar kendisinin
haksız olduğunu. Bakanlığın haksız olduğunun
en güzel delilidir.
(Bunlun tatbik etmemek için Şûrayı Devlet
ten tavzihi istenmiştir. Şûrayı Devlet bu karar
ların her türlü izahtan vareste olduğu tavzihe
de lüzum olmadığını bildirmiştir. Ve 'bunu res
men yazı ile .bildirmiştir. Sayın .Bakan diyorlar

ki, Efendim ben hukukî tasarrufum dahilinde
dir ve Şûrayı Devletin vermişi olduğu kararla
rın tatbikine imkân yoktur. Demek ki, Devletin
en yüksek hukukî müessesi olan Şûrayı Devletin.
kararları tatbik imkânı vermiyen kararlardır.
Bundan ne kasdettiklerini anlıyamadım. Sonra
sayın basında da sağda solda neşredilen yazılar
diyorlar. Sonra kendisine tek taraflı verilmiş
olan 'bilgi diyorlar. Bana tek taraflı bilgi veril
im iş değildir'. iB^n Naci Cürol'u bugüne kadar bir
defa gördüm, hiç tanımıyorum. Dosyamda Şû
rayı Devletin 'Kararları, büyük hukukçuların
görüşleri ve Bakanlıkla yapılan muhaberelerin
hepsinin sureti mevcuttur. Tek taraflı bir karar
değildir. Huzurunuza tek taraflı bir kararla gelnıiyecek kadar izan sahibi bir kimseyim. Sağda
solda neşredilen yazılar dediği bu memleket in.
mukadderatında mühim rol oynayan, bu m emleketin değerli kalem sahipleridirler. Bunu da hu
zurunuzda tavzih etmek islerim. Fazla söyliyecek bir şey yok. Kendilerinin Naci Gürol hak
kında söyledikleri sözlere cevap vermek istemi
yorum. Çünkü, ben peşinen de arz ettim. Naci
Gürol'un müdafaasını yapmıyorum. Sadece bir
zihniyeti bir Bakanlığın zihniyetini önünüze ge
tirmek istedim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN -• Buyurunuz Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANI F E T H İ CELlKBAŞ
• (B urdu r Mi İlet veki 11) — Muh t erern. arkadaşlarıni; mâruzâtım çok kısa olacaktır. «Şûrayı Dev
let kararının tatbik kabiliyeti yoktur» derken,
mevzua tatbik kabiliyeti kalmamıştır. Bu çeşit
kararları olur. Sayın arkadaşlarımızın hukukla
ilgisi, ne nisbette vardır, bilmiyorum. Her hangi
bir konuda verilmiş olan kararın, bâzı ahvalde
o konuda tatbik kabiliyeti kalmıyabilir. Hukuk
çu arkadaşlara sorduğunda pekâlâ bunu öğren
mesi mümkündür. Yoksa, bendeniz umumi ola
rak «Şûrayı Devletin karanımı tatbik ka'biliyeti
yoktur» diye bir umumi hüküm ifade etmedim.
Bu hususta görüşümü bilhassa tavzih etmek isti
yorum.
Zihniyet meselesinde ise; murakabe etmek va
zifesine sahvbolan bir .Sayın 'Senatörle tasarruf
larının hesabını verme durumunda olan bir Ba
kanın izahatı, herkesin ne çeşit zihniyete sahibolduğunun açık delilidir. Benim de mâruzâtım bun
dan ibarettir.
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
9. — Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, Plân irin sarf edilen para
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192)
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine?. Buradalar.
Hükümet adına cevap verecek Bakan?... Yok. Ge
lecek birleşime bırakılmıştır.
10. — Cumhuriyet
Senatosu Hatay Üyesi
Sabahattin Adalı'nm;
Hatay'ın Reyhanlı, Kı
rıkhan Antik Ovasında fazla miktarda
yağan
yağmur sebebiyle buğday mahsulünün
tama
men yok olduğuna dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/193)
BAŞKAN — Sayın Adalı?.. Yok. Bir defaya
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır.
11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde
öğretmenler için uygulanan tenzilli tarife ile
dergi'ıfe kitaplarından alınan posta ücretlerine
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/194)
BAŞKAN — Sayın Ege?... Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır.
12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne, dair Bayındırlık
ve Tarım
bakanlarından sözlü sorusu (6/195)
BAŞKAN — Sayın Ege yoklar. Bir defaya
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır.
13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M.
Hilmi Onat'ın, toprak gıdalama konusunda ne
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu ve Tarım Ba
kanı Mehmet tzmen'in cevabı (6/197)
BAŞKAN — Sayın Onat?... Burada. Tarım
Bakam burada, soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın ilgili Bakan tarafından
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sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi
arz ve rica ederim.
13 Haziranl963
C. Senatosu izmir Üyesi
Hilmi Onat
1. Toprak gıdalama konusunda ne düşünül
mektedir?.
2. Bu yıl suni gübre ithalâtı yapılmış mıdır
ve hangi devletten yapılmıştır?.
3. Suni gübre ithalâtı yapılmamış veya
(Mevsim icabına göre) geç yapılmış ise müsebbip
leri kimlerdir?.
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gire
sun) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sayın Hilmi
Onat arkadaşımızın sorularına cevaplarımı arz
ediyorum.
Topraklarımızın yetiştirme gücünü artırmak,
fizikî ve kimyevi bünyesini ıslah yönünde Bakan
lığımızca şu tedbirler alınmaktadır :
Her bölgede ve çeşitli mahsuller üzerinde de
nemeler yapılmakta, istihsal olunan neticeler demonstrasyonlar yapılmak suretiyle çiftçiye intikal
ettirilmekte ve bu meyanda gübrenin ve gübrele
menin faydaları halkımıza öğretilmektedir. Mem
leket toprakları etüde ve tahlile tabi tutularak
detaylı haritalar hazırlanmaktadır. Sulama, güb
releme ve toprak ıslahı maksadiyle bu malûmatı
hazırladığımız tarihe kadar üçyüz bin aded top
rak numunesi tahlil edilmiştir. Halen 11 bölgede
toprak lâboratuvarlarımız faaliyette bulunmakta
dır. Bu lâboratuvarlarm sayısını yıl sonuna ka
dar 15 e çıkarmak imkânları üzerinde çalışmak
tayız.
Asitli toprakların kireçlenmek suretiyle-ıslahı
çeltik, hububat, yonga, tütün ve pamuk gübre
lemesi konularında yapılan çalışmaların teknik
neticeleri muhtelif vasıtalarla çiftçiye intikal et
tirilmekte, ayrıca çiftlik gübrelerinin toprağa in
tikal etmesi için de umumi mahiyette çalışmalar
yapılmaktadır. 1963 yılı uygulama programı yani
5 Yıllık Plânın 1963 yılma taallûk eden uygula
ma plânı, muhtelif cinsten 466 bin ton gübrenin
kullanılmasını derpiş etmektedir. Zirai Donatım
Kurumu mevcut stoku ile ve Türkiye içinde imal
eden fabrikalarla yapmış bulunduğu anlaşmalar
la bu miktarı karşıladıktan sonra 1964 yılma da
150 bin tonluk bir miktar gübre, 1964 yılı prog
ramında kullanılmak üzere devredecek durum
dadır. 5 bin tonu Devlet Üretme Çiftlikleri, lıesa^
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bina olmak üzere Portekiz ve Tunus'dan 20 bin
ton Krıklâ fosfat sipariş edilmiş ve bir kısmı
memleketimize gelmiştir. Mâruzâtımdan da anla
şılacağı üzere 1963 yılı ekim mevsimi kimyevi
gübre ihtiyacının temininde eksiklik vâki olma
mıştır. Bu itibarla her hangi bir sorumluluk da
m o vzuubahsolamaz.
Sorularına bu suretle cevaplarımı arz etmiş
olduğumu zannediyorum.. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat.
HlLMl ONAT (izmir) — Sayın Başkan,
aziz senatörler, birçok arkadaşlarım Genel Büt
çe müzakerelerinde Tarım Bakanlığının bu der
di üzerine ışık tuttular. Bendeniz de özel olarak
gübre ihtiyacı hakkında vatandaşlarımın şikâ
yetlerine muvazi olarak yaptığım incelemeleri
huzurunuzda .açıklamak isterim. Bakamdan
işittiğim şu tedbirleri de duymakla büyük teşek
kürlerimi kendisine arz ederek sözlerime baş
larım.
Evvelâ Tarım Bakanlığının toprak gıdalama konusunda sehebolduğu mühim 'bir aksak
lığı anlatmak mecburiyetindeyim. Verimi ar
tırmak yolunda topraklarıınıızın nasıl aç bulun
duğunu ve bunun Türkiyenin zirai ürünlerinin
istihsalini nasıl -azalttığını bilmem tekrara lü
zum var mı? Bu yıl Ege üzüm istihsalinin her
yıl 85 bin ton iken, bu yıl suni gübre alamaması
sebebiyle rekoltenin 20 bin ton düşük olarak,
65 bin tona düştüğünü de sizlere anlatmak
isterim.
Dünya devletleri toprak veriminin artırıl
masında sulama ve bakımla birlikte, gübrele
menin atbaşı gittiğine kaanidirler. işte oran
tıları :
Ekili toprakların 'beher hektarı için suni güb
re sarfiyatı, Holânda'da 467 kg. Belçika'da
350 kg. Almanya'da 222 kg. Danimarka'da
155 'kg. Avusturya'da 108 ikg. italya'da 55 kg.
Yunanistan'da 27 kg. Türkiye'de ise beher
hektara düşen suni gübre miktarı 800 gramdır.
Evet hektar ibaşma 800 gramdır. Bu gülünç,
rakam kargısında Tarım Bakanlığı gübre istih
lâkinin en az 20 misline çıkarılmasına karar
vermiştir. Ve çiftçiler bundan memnundurlar.
Çiftçilere her gün suni gübrenin istihsalimizi
artırma bakımından nasıl bir fayda sağlandığı
anlatılmaktadır. Ve bu şayanı memnuniyettir.
Fakat gübre temin edilememektedir. Tarım
Bakanlığı; Sanayi Bakanlığı Teşkilâtı içinde
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bulunan Azot Sanayii Fabrikası ile bu ihtiyacı
karşılıyamıyacağına kaanidir. Derhal suni gübre
ithaline girişilmiştir ve 'bu hususta bir müddet
önce ilân verilmiştir. Artırma, Eksiltme Kanu
nuna göre kapalı zarf usulü ile yapılan eksilt
mede en az fiyatı bir ingiliz firması vermiştir.
Tarım Bakanlığı her nedense bu fiyata iltifat
etmemiştir, çok bulmuş ve mubayaadan vazgeç
miştir. Olur ya. Sonra Türk Şeker Şirketi bu
işe tâlibolmuş ve bir İtalyan firması adına ka
bullenmiştir. italyan firmasına Şeker Şirketi
bu kabul ettiği fiyatı bildirmiştir, italyanlar,
biz bu fiyata suni gübre veremeyiz deyince, bir
hafta sonra da Şeker Şirketi Vekâlete müra
caatla «aman biz yanlış hesabetmişiz, veremi
yoruz» deyip bu işten affını talebetmiştir. Bu
cevap üzerine Vekâlet evvelce talibolan ingiliz
şirketine tekrar müracaat ediyor. Aldığı cevap:
«Biz şimdi o fiyattan 15 cent fazlasına verebi
liriz, aksi halde veremeyiz.»
Şimdi işler karışıyor ve ibu kere mubayaa
ingiliz ve bir Rus firması adına da bir vatan
daş iştirak ediyor ve pey akçesini de yatırıyor.
Bu firmanın vereceği amonyum sülfat yani
gübre isveç malı olacaktır. Yalnız Ruslar asla
analiz kalbul etmemektedirler, ikmali de Kös
tence Limanından yapılacaktır. Fakat bu defa
büyük bir problem ortaya çıkıyor. Yani dolar
karşılığı muamele yapılamıyor. Ne yapalım?
Tekrar ingiliz firmasına başvuralım. Vuruyo
ruz. Bu sözlü soruyu verdiğim zaman henüz ne
tice alınmamış idi.
Aziz arkadaşlarım, sonbahar bitti kış da geç
ti, yaz zaten gübrelemeye müsait olmıyan bir
mevsim, o da geçti. Böylece bu yıl mahsul gülbrelenmekten müstağni kaldı. Esasen gelse idi
dahi yaz aylarında bu sülfatların Karadeniz
iskelelerine nakli, iskeleden Zirai Donatım de
polarına; Zirai Donatım depolarından müstah
silin eline, tüccarın eline, oradan da müstahsıla
geçinciye kadar geçecek zamanı sizlerin takdi
rine bırakıyorum. Ve bundan dolayı da mem
leketin zirai ürünlerindeki noksanlığı sizlerin
takdirinize arz ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (Gi
resun) — Muhterem senatör arkadaşlarım, muh
terem arkadaşımızın beyanları üzerine tekrar
huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde kal
dığım için özür dilerim.
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Kendilerinin de beyan buyurdukları gibi,
Hfükümet ve Tarım Bakanlığı memleketimizin
tarım veriminin birinci derecede yükseltilme
sinde âmil olan gübre konusuna hususi bir
ehemmiyet vermiştir. Bunu bir politika olarak
yerleştirmiş ve tatbikatına geçmiştir. Tatbika
tından da ilk senede müsbet neticeler almış
tır. Değerli arkadaşımız da bâzı cümlelerle bu
hususa işaret etmiş bulunuyorlar.
Şunu arz edeyim ki, kendilerinin de ifade
ettiği gibi, Türkiye tarımının geıi kalması se
beplerinden birisi de, topraklarının bilgisiz ola
rak kötü metotlarla aşırı derecede kullanılmış
olması ve bu kullanma şeklinin de asırlar bo
yunca devam etmiş bulunması sebebiyle, top
raklarımızın verimlilik kabiliyetinin azalması,
hattâ verimsiz bir hale gelmiş olması ve tafbiri
caiz ise, suni gıdalar ile kuvvetinin iade edil
miş olmasından ileri gelmiştir. Yani başlıca se
beplerinden birisi de budur. Bu hususu göz
önünde tutan Hükümetimiz, vazifeye başladığım
günden itibaren gübre mevzuunu ele alarak
bunu bir rejime bağlamıştır. Ve hakikaten bu
yurdukları gibi Türkiye'de dekar başına düşen
gübre miktarı, Yunanistan'da 30 kiloya muka
bil 1 kiloyu bulmaktadır. Biz gübre mevzuunu
çeşitli vesile ile muhterem heyetinizin ıttılaına
vâsıl olduğu üzere, bir rejime bağladık. Bu re
jimin icabı kısaca şudur: Suni gübre Zirai
Donatum Kurumu tarafından tedarik edilecek
tir. Tedarik içerde imâl eden fabrikalardan alı
nacak, yetişmediği takdirde eksiği dışarıdan ge
tirilecektir. Bu suretle tedarik edilen gübre,
zamanında memleketimizin her yerinde bir ne
vi tekel maddesi gibi tek fiyatla vatandaşa sa
tılacaktır. Bu suretle tevzie amade bulunan
gübreler vatandaşlar tarafından kolaylıkla te
min edilmek üzere kredi ile verilecektir. Bu
maksatla da Ziraat Bankası nezdinde müstah
silimizin bu rejimin ihdasına kadar mevcut olan
kredilerine ek bir kredi şeklinde 150 milyon
liralık bir fonla desteklenecektir.
Ana 'hatlarını böylece arz ettiğim gübre
tatbikatımıza, bu yılfbaşmdan itibaren başla
dık. Ve biraz övvel rakam olarak arz ettiğim
gibi, plânın ilk yılı 'olan 1963 yılı programında
406 bin ton olarak derpiş edilen gübre prog
ramı tahakkuk etmektedir. Yine biraz evvel
arz ettiğim, gibi, gübre bugün mevcuttur. Ya
ni, programın tahakkukundan başka 1964 yı-
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İma devredilecek gübre miktarı da mevcuttur.
Arkadaşımın ifade buyurdukları gibi, bir
alım münasebetiyle, şu veya bu şekilde bir mu
amele olmuş, bu muamele zımnında lehte veya
aleyhte bâzı zararlar tevellüdetmişse onları Iher
zaman tetkike amade bulunduğumuzu söyle
meye lüzum yoktur. Yalnı/z memleketimizin
gübre meselesi müemmendir. Demin söyledi
ğim rejim tahtında istimali kolaydır.
Gübre politikamız, yıldan yıla artmak su
retiyle, beş yıllık devrenin sonunda 1 milyon
2 yüz bin tona çıkarılacaktır/Yani 1964 yılın.
da 600 bin ton, 196'5 yılında şu kadar ve saire
lolacaktı; şimdi bununla ilgili bütün senelik
rakamlar hatırımda değil. Fakat ilk rakam
466 bin tondan başlıyan ıgübre istihsali, 19;67
yılı sonunda 1 milyon 2 yüz bin tion olacak ve
memleketimizin ziraatinin verimliliğine tahsis
edilecektir. İlâveten arz ederim, hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.
14. — Cumhuriyet
Senatosu İzmir
Vyesi
M. Hilmi Onat'ın, Orman Genel Müdürlüğü teş
kilâtı hakkında sözlü sorusu ve Tarım Bakanı
Mehmet îzmen'in cevabı (6/198)
BAŞKAN — iSoru sahibi burada. Bakan bu
rada. 'Soruyu 'okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu1 Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim.
13 Haziran 1963
İzmir C. Senatosu Üyesi
M. H. Onat
1. — Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtın
dan, beklenen hizmeti .görebilmesi için ibir tev
sii teşkilât düşünülmekte midir1?
2. — Bu hususta Ormancılık Hizmetleri Şû
rasını teşkil eden Fakülte Profesörlerinin gö
rüşleri nedir?
3. — Orman Fakültesinde bir ihlısaslaştırıima düşünülmekte midir1?
4. — Orman Mühendislik branşı ile Teknik
Üniversite birleşmeli midir1? Bu husus dü^ünül'iruüş müdür1?
BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Bakan.
TARIM BAKANI MEHMET tZMEN (Gi
resun) — Muhterem üyeler, Hilmi Onat arka

— 855 —

O. Senatosu B : 99 20 . 8 .1963

0:1

lâalarını soruyorlar. Zaman zaman orman teş
kilâtının müstakil bir vekâlet haline getirilmesi
hakkında mütalâaları mevcuttur, bu toplan
tılarda da bu mütalâaları ileri sürenler olmuş
tur. ıSonradan yapılan hazırlılkları kendilerine
intikâl ettirip mütalâalarını) sorduğumuz za
man, aynı 'heyet mensupları, başka bir şekil
tavsiye etmek mümkündür, gibi yani henüz
nihai olmıyaıı birtakım mütalâalar ileri sür
mektedirler.

dağımızın- Orman Umum Müdürlüğüne m'ütaallik sorularına (cevaplarımı arz ediyorum.
Orman Umum Müdürlüğü Teşkilâtı takri
ben 2l5 yıl önce o zamanki İhtiyarlara göre ku
rulmuş bir teşkilâttır. O tarihten bu yana iş
lerin genişlemesi, ınıaftıiyetînde busule gelen de
ğişiklik ve bilhassa ormanlarımızın bozuk vas
fının ıslahı, eksilen ormanlarıımızm tabiî iklim
icaplarına igöre normal haddine iblâğı 'gibi çe
şitli sebeplerden dolayı orman 'hizmetlerinin
icabı ile bugünkü teşkilât arasında husule ge
len intibaksızlık sebebiyle orman hizmetleri
teşkilâtının yeniden gözden geçirilmesi lüzu
muna kaani olunmuş ve bu uğurda bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmaya memleketimizin ta
nınmış profesörleri, İhtisas erbabı davet edil
miş, iştirak ettirilmiştir.
Ayrıca bu 'vesile ile arz edeyim ki, Tarım
Bakanlığının diğer servislerinin teşkilâtımın da
yenilenmesine lüzum "hâsıl olmuştur. Bu mak
satla, bütün tarım teşkilâtını esasımdan tetkik
etmek ve çeşitli mucip sebeplere dayanılarak
buıgürikü ihtiyaçlara, Tarım Bakanlığının bu
gün deruhte etmesi lâzımıgelen fonksiyonuna
uygun bir teşkilâtın icaplarını tetkik etmek
nzere, geniş ölçüde memleketimizin üniversite
lerinden, tam inmiş ilim adamlarımdan:, tanınmış
ve tecrübe sahibi adamlardan ve idare adam
larından müteşekkil bir heyetin teşkili husu
sunda bir kararname Tarım Bakanlığınca çı
karılmış ve bu kararname gereğince de bir he
yet teşkil edilmiştir. Bu heyet, bir taraftan
veteriner hizmetlerin ne gibi bir teşkilâta bağ
lanması lâzmıgel eliğini, bir taraftan
ziraat
hizmetlerinin ne gibi düzene konulması icabettiğini ve diğer taraftan da, orman hizmetleri
nin - muhterem arkadaşımızın işaret buyurmuş
olduğu üzere - bugünkü ihtiyaçlara cevap ve
recek şe'kilde nasıl ayarlanması lâzumgekliğini
etüt edecek; netlice itibariyle bir tertip yapa
rak bir teşkilât tasarısı meydana 'getirecektir.
Bu teşkilât tasarısı sonunda Büyük ıMillet Mec
lisi, Tarım Bakanlığının ve Tarım Bakanlığı
teşkilâtınım bünyesine dâbil bulunan ana hiz
met teşkilâtının ahenkli şekilde, birbiri ile mütevazin, birbirini tamamlayıcı1 şekilde bir te§«
k;'â,fa. kavuşturulmasını elbette sağlııyacafktır.
Bu konuda, yani orman teşkilâtı konusunda,
Orman Şûrasını teşikil eden profesörlerin müita-

Biraz evvel de arz ettiğim gibi yapmakta
bulunduğumuz esaslı tetkikatrn sonunda bu mü
esseselerin, bu teşkilâtın nasıl bir düzene
tabi tutulması adeta kendiliğinden ortaya çıka
cak ve sözlerimin arasında da arz ettiğim .gibi
en doğru şeklini, memlekete en faydalı şeklini
Büyük Millet Meclisi, sunacağımız Teşkilât
Kanunu ile neticelendirecektir. Arz ederim
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Onat buyurun.
HİLMİ ONAT (izmir) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar; memleketin en büyük
dâvalarının başında orman dâvasının geldiği
malûmuâlinizdir. Bu defaki gezilerimizde Selçulv'a 'gittik, karşımıza bir 'heyet çıktı, orman
dan şikâyet etti. Tire'ye /gittik, ormandan şi
kâyet. Kemalpaşa'ya ıgittik, yine orman dâivası. Velhasıl nereye gitsek bir »vatandaş grupu
onmandan, orman dâvasından şikâyetçi. Şikâ
yetleri de, acaba politik mi, acaba haksız ını
diye dinlemek mecburiyetinde kaldık. Dinle
dik, baklılar. Bundan da anlıyoruz ki orman
dâvası memleketimizde ıslalhına en çok ihtiyaç
dulyulan bir dâvadır. Tapulu, 50, 100 senedir
babasından kalma tapulu malı, burası orman
sahasıdır denmiş, elinden alınmış; vatandaşın
arazisi Hükümetin emrine geçmiş. Hukuk mev
zuu olmuş, nihayet yazışmalar ve kai-âr: (Bu
rası orman safhasıdır... Şimdi, bu vatandaş
toprağını elinden kaptırmış, elini böğrüne da
yamış, bekliyor.
Orman dâvası (hususunda hafızalarımızı bi
raz tazeliyelim; Orman Umum »Müdürlüsünün
tevsii! teşkilâta tabi tutulup tutuimryacağı
hakkında da kendiliğimizden bir fikir sahibi
oluruz.
Türkiye topraklarının % 12 si ormandır.
Kapalı saha 10 milyon 584 bin nektardır, Her
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yıl 2111 680 ftıektar arazi kaçak kesim ve yan
gınlarla 'heba olup gitmektedir. Bu gidişle de
hesaplara göre 50 yıl sonra Türkiye'de orman
diye bir dâva kalmuyacak ve >çöl ^olacaktır.
Ormanın azalması erozyonu çoğaltmakta
dır ve bu mevzuda bir gerileme müşahade edil
mektedir. Her yıl ormanlarımızdan 2 milyon
metreküp odun alınmaktadır. (Bunun 6 mil
yon metreküp olması gerekmektedir. Kaçakçı
lık vardır; 4 milyon metreküp odun kaçırıl
maktadır. Ormanlar içinde 7 - 8 milyon insan
yaşamaktadır, yakacağını ormanlardan çıkar
maktadır. 10 milyon kişiye karşı tedbir alına
mamaktadır. Teşkilâta gelince 15 Orman Baş
müdürlüğü 25 orman fidanlığı, 12 Orman Arejman Heyet Reisliği 15 Orman Tahdit Kbmisyon Reisliği, 11 Kereste Fabrika Müdürlüğü,
l ö l Devlet Orman işletme Müdürlüğü ve 756
Orman Bölge Şefliği ımevcudoldu'ğu halde bu
umum müdürlük (bu kadar (geniş bir teşkilâta
maalesef, kanaatimizce, Ihukmedememektedir.
Binaenaleyh, her yıl alınacak tedJbirierin Zi
raat Vekâletince aldırılması hususunda /bir ka
rarnamenin hazırlandığını Sayın Bakandan
işitmekle büyük bir sevinç duydum, kendisi
ne teşekkür ederim. Ben sözlü soruır a verdi
ğim zamanki orman dâvasında durum (bu idi.
İnşallah bundan sonra tbu dâva ortadan kal
kar. Kendilerine teşekkür ederim.
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.
İ5.
Hilmi
okuyan
Tarım

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M.
Onat'm,
Veteriner Fakültesinde
halen
talebe miktarına dair sözlü sorusu ve
Bakanı Mehmet îzmen'in cevabı (6/199)

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat burada Sa
yın Bakan burada. Soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ve rica ederim.
13 Haziran 1963
C. Senatosu İzmir Üyesi
M. H. Onat
' 1. — Veteriner Fakültesindeki halen okuyan
talebe miktarı nedir?
2. — Eğer Veteriner Fakültesindeki talebe
miktarı fazla ise ne gibi tedbir düşünülmekte
dir?
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BAŞKAN — Sayın Bakan.
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gi
resun) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Onat ar
kadaşımızın diğer bir sorusuna cevaplarımı arz
ediyorum.
1961 yılma kadar Ankara Üniversitesi Vete
riner Fakültesi kontenjanı Millî Savunma Ba
kanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında karşılıklı
olarak tesbit edilmekte idi. Bu suretle ilk sınıf
kontenjanı 150 öğrenci olarak tesbit edilmiştir.
1961 yılından itibaren Fakültenin öğrenci kon
tenjanı 70 e indirilmiştir. Tek fakültemiz olan
Ankara Veteriner Fakültesinde hâlen 32 kız,
396 erkek olmak üzere 428 öğrenci mevcuttur.
Bunlardan 38 öğrenci de yabancı memleket uy
rukludur. Bu fakültenin öğrenci sayısını tahdi
de zorlıyan mucip sebeplerin başında, fakültenin
her sınıfında adet olarak normalin çok üstünde
öğrenci bulunması gelmektedir. Fazla mevcutlu
sınıflarda öğrencilerin lâyıkı ile yetiştirilmeleri
için fakültenin öğretim araçları, hasta hayvan
materyali ve l&bora'tuvar tatbikatı imkânlarının
kifayetsizliği gibi sebepler göz önünde tutularak
Beynelmilel Gıda ve Tarım Teşkilâtı, kısa adı
ile F." A. O. teşkilâtının sınıf mevcutlarının, ya
ni F. A. O. teşkilâtına dâhil memleketlerdeki
veteriner fakültesinin sınıf mevcutlarının 30
öğrenciye düşürülmesi üzerinde ısrarlı tavsiye
leri mevcuttur. Veteriner fakültesi olan başka
memleketlerle bu sayılar 20 ilâ 10 arasındadır.
Bugün yine Yüksek Heyetinizin huzurunda bir
sözlü soru münasebetiyle arz ettiğim gibi, mem
leketimizin daha 2-3 veteriner fakültesine asga
ri 1-2 veteriner fakültesine ihtiyacı vardır. Bu
fakültelerin açılması mevzuundaki temennileri
mizi ve gördüğümüz zarureti bir vesile ifade et
miştim. Bu gim, arz ettiğim sebepler muvacehe
sinde arzu edilen seviyede öğrenci yetiştiremiyen fakültelerin çoğaltılması, diğer taraftan da
esasen memleketimizin hayvan varlığına cevap
veremiyen veteriner hekim sayısının çoğaltılma
sı mevzuunda çalışmakta bulunduğumuzu arz et
miştim. Bu sıkışıklığın da bu suretle izale edile
ceğini sözlerime ilâveten arz ederim. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Sayın Onat.
HÎDMÎ ONAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, huzurunuzu sık sıık işgal ettim, affınızı dilerim. Ben veteriner konusunda uzun
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konuşacak değilim. Yalnız umumi olarak bir
şişkinliğin mevcudolduğunu belirtmek maksa
dı ile bu suali sordum,. Türkiye'de 1 262 vete
riner var. .Maalesef yüzde 80 i o hizmette kul
lanılmamakta ve ihtisas dışı vazifeler almakta
dır. Birçok arkadaşım var, Amerikan Piekslerinde, iktisadi Devlet Teşekküllerinin muhaselbe işlerinde filân, kullanılmaktadır. Bir ve
teriner hekimin nasıl yetiştiğini ve memleketin,
hayvancı ve ziraat memleketi olan Türkiye'nin
veterinere ne kadar ihtiyacı olduğu her zaman
belirtiğimiz Ihalde, elimizde mevcut eşhastan
faydalanmamak büyük ölçüde üzüntümüzü mucibolmaktadır.
Şu sayacağım devletler bizden da'ha az mı
sanayide ileridirler? Fakat bunlar hayvancı
lıklarını ve hayvancılıktaki çalışmalarını da
ima muhafaza etmektedirler.
Meselâ A. B. D. inde mevcut 20 100 veteri
nerinin 20 100 nü de kullanmaktadır. Japon
ya'da 18 375 veterinerin hepsi kullanılmakta
dır. ispanya'da, Yugoslavya'da Batı Alman
ya, Hattâ Holânda mevcut 1 242 veterinerin
hepsi kullanılmaktadır. Bizde 1 262 veterine
rin % 80 i kullanılmamaktadır.
Türkiye'de bir tek fakülte mevcuttur. Bu
fakültenin kontenjanı Sayın Vekilin de söyle
dikleri gibi 160 dir. Bunap mukabil Amerika
Birleşik Devletlerinde 17 veteriner fakültesi
meveudolup kontenjan 30 - 50 arasında değiş
mektedir. Çünkü kadrolarını fakülteye alaca
ğı miktara uydurmuştur, Bizde de bunu yap
mak mümkündür. Demek isterim ki, Türkiye'
de mevcut veteriner hizmetlerinin kadroları ma
lûmdur. O halde bu kadroların icabı olan
zayiat da düşülmek suretiyle, nasıl askere alma
mevzuunda önceden hesaplamak mümkün ise,
bu kadroları da hesaplamak gayet basit bir
iştir. Hindistan'da 14 fakülte mevcut, konten
janı 60. Japonya'da 14 fakülte var, kontenjanı
50. İspanya'da 4 fakülte var, kontenjanı 20.
Bizim bir kafültemiz mevcut, maalesef kon
tenjanı 150 kişi idi. Şimdi Vekil Beyin beyan
ettiklerine göre, 70 e düşürdük diyorlar ki, bu
'gayet memnuniyeti mucip. O halde bu husus
ta da bir çalışma müşahede edilmektedir. Ba
kana teşekkürlerimi arz eder, bu hususta çalış
malarımı. esirgememesini temenni ederim.
I
BAŞKAN — ıSayın Bakan,

TAKIM BAKANI MEHMET tZMEN (Gire
sun) — Efendim, ikinci defa aynı mevzuda
huzurunuzu işgal ediyorum. Muhterem arkada
şımın beyanlariyle memleketimizdeki veteri
nerlerin yüzde 80 inin çalışmadığı, yahut Dev
let teşkilâtında çalışmadığı gibi bir mâna tesbit etmiş bulunuyorum. Bakamlar sarahaten
aklımda değil. Bugün Devlet teşkilâtında 1 226
veteriner hekim vazife görmektedir. Veteriner
kadrolarınım, yani Devlet sahasındaki veteri
ner kadrolarının, veteriner hekim' arkadaşları
mıza temin 'ettiği menfaatlerin kifayet derece
sinde 'bulunmaması sebebiyle veteriner saha
sındaki hizmetlere hasrı mesai edilmemesi gibi
bir çekingenlik mevcuttur. Veteriner hizmet
lerinin daha cazip Ibir hale getirilmesi mevzu
unda da tamamlayıcı, rağbeti artırıcı çalışma
larımız mevcuttur. Biz memlekette veteriner
hizmetlerinin hususi sektöre intikal ettirilmesi
yoluyla, ancak veteriner hekimlerden bekledi
ğimiz hakiki faydayı istihsal edeceğimiz kana
atindeyiz. Bu itibarla sadece Devlet kadrosu
nu cazip hale 'getirmekle yetinmiyoruz. Ve
teriner hizmetlerinin hususi sektöre yani ye
tiştiriciler sahasına yayılması için de tedbirler
alıyoruz. Bu itibarla bir taraftan Devlet kadro
larının diğer benzeri seviyedeki kadrolar ile
ahenkli bir haile getirilmesi için çalışmalar ya
pılırken, diğer taraftan da yetiştiricilerin ve
teriner hizmetlerine rağbet etmesi için gerekli
tedbirleri ve sebepleri hazırlıyoruz. Bu iti
barla veteriner hizmetlerinin bundan sonra alı
nacak umumi tedbirlerle daha inkişaf edeceği,
daha çok rağbet göreceği kanısındayım, ilâve
ten arz ederim.
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.
16. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Yusuf Bemirdağ'ın,
Diyanet İşleri
Teşkilâtı
kanun tasarısı ile köylerdeki camilerin durum
ları ve dinî personelin ücretleri hakkındaki DeV'
let Bakanından sözlü sorusu (6/200)
BAŞKAN — Soru saMbi? Burada. Devlet
Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bıraikılimı^tır.
17. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'ın millî eğitim
rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu
(6/201)
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ÖAŞKAN — Sayın Baltan? Burada. Millî I 1582 baş hayvan öldüğü, belediye rayiçlerine
göre bunların değerinin 576 360 lira olduğu,
Eğitim Balkanı? Yok. Gelecek Birleşimle bırakıl
hastalığın zuhuru, sirayeti ve tevlidettiği hay
mıştır.
van telefatının Manyas Panayırı ile münasebeti
18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
bulunmadığı, mahallinde bu sorular üzerine gön
Rifat öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler
derdiği bir müfettiş vasıtasiyle yaptırdığım
\ Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil tetkikat neticesinde anlaşılmış bulunmaktadır.
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
Arz ederim.
sorum (6/202)
BAŞKAN — Sayın Türker.
HASAN ALI TÜRKER (Balıkesir) — Sayın
BAŞKAN — Sayın ösrtünkçine? Burada.
Başkan,
muhterem arkadaşlarım, Şap hastalığı
'Millî EğMim Bakana? Yiok. Mecek Birlenme
hakkında
bir parça Tarım Bakanlığının dikkati
îbırakılmııgtır.
ni çekmek için bir soru sordum. Bunda Manyası
19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
ünite olarak almamın sebebi; Manyas Türkiye'
Hasan Ali Türker'in, Manyas ilçesi hudutları
nin diğer kazalarına nazaran hayvancılık bakı
dahilindeki hayvan şap hastalığına dair sözlü so mından çok ileri bir durumdadır. Çünkü, uzun
rusu ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in cevabı yıllardan beri tatbik edilen suni tohumlama ile
(6/203)
I bugün sığırcılıkda birinci derecede bulunmakta
dır. Keza diğer hayvan nevileri de ıslah edilmiş
BAŞKAN — Soru sahibi? Buradalar Tarım
verimli bir haldedir. Burada yapılan zayiat mem
Bakanı? Burada Soruyu okutuyorum.
leketin diğer köşelerine nazaran, hayvan bedeli
24 Haziran 1963
bakımından çok fark gösterdiği için Manyas'ı he
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
def tuttum. Yoksa bu soruyu aslında Türkiye'de
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından
ki şap durumu olarak sormak daha faydalı olur
C. Senatosunda sözlü olarak cevaplandırılma
du/
sına tavassutunuzu saygiyle arz ve rica ederim.
Benim hedefimde, Manyas'ı ünite olarak alıp
Cumhuriyet Senatosu
Türkiye'de Şap hastalığının yaptığı tahribatı bir
Balıkesir Üyesi
parça açığa çıkarmaktan ibaretti. Bâzılarının yan
Hasan Ali Türker
lış tefsir ettiği gibi, Manyas kendi vilâyetimin
bölgesinde bir kaza olduğu için şahsi ve mahallî
1. Manyas İlçesi hudutlara dâhilinde şap
bir yatırımdan uzak olarak yalnız memleketin ikti
hastalığı hangi tarihte çıkmış ve Manyas hay
sadi
bakımından ne kadar ağır bir zarara uğradı
van ve emtia panayırı ne zaman açılmıştır?
I
ğını ifade etmek isterim. Sayın Bakanın zaruret
2. 24 Mayıs 1963 tarihinden bugüne
; (24 . 6 . 1963) kadar Manyas ve köylerinde şap ler icabı diyeceğim, biraz geç olan verdiği cevaba
teşekkür etmekle beraber, bu zararın yalnız 570
hastalığından ölen hayvan miktarı ve •maddi
küsur bin lirada kalmadığını ifade etmek isterim.
zarar nedir?
Şöyle ki; Balıkesir Veteriner Müdürünün yaptı
BAŞKAN — Sayın Bakan ıbuyurun.
ğı bir basın toplantısında verdiği ifadeye göre,
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (Gi Manyas ilçesinin 32 köyünde görülen hastalık;
resun) — Sayın Hasan Ali Türker arkadaşımı
7 835 sığır, 6 087 manda, 59 336 koyun da tesbit
zın sorularına cevaplarımı arz ediyorum:
edilmiştir. Bu hastalıklı tesbit edilen hayvan mik
Manyas ilçesinde ilk şap vakası, 2 Haziran tarıdır. ölen miktarı, Sayın Bakanın verdiği ra
kamları aşağı - yukarı tutmaktadır. Üç aşağı beş
1963 günü ihbar üzerine Yeniköyde tesbit edilj mistir. Manyas emtia ve hayvan panayırı 3 Ha- yukarı bunun pek önemi yoktur.
Iziran 1963 tarihinde açılmış 6 Haziran 1963 ta- I
Şap hastalığı hayvana intikal ettiği zaman,
irininde kapatılmış ve 3 gün devam etmiştir.
I yalnız öldürmesi sebebiyle verdiği zararla kalmaz.
Hastalığın tesbitinden 24 Haziran 1963 ta
(Hayvan tabiî, iktisadi bakımdan istihsal mevzuu
rihine kadar Manyas ilçesinde şap çıkan merkez
dur.) istihsali de önler. Yani en az 15 gün, 1 ay
ve köylerde şap hastalığından 176 sığır, 219 da
hayvandan istihsali durdurur. Koşum hayvanı
na, 503 manda, 684 malak olmak üzere cem'an ise koşumdan, verim hayvanı ile, süt, et ve yün

— 8W

C. Senatosu B : 99 20 . 8 .1963 O : 1
bakımından verimden düşer. Bu verimlerin asga
ri hesaplarla, fazla zaman geciktiği için, teferruat
üzerinde rakam rakam durmıyaeağım. Yalnız
Manyas kazasında bu sene hastalanan ve ölenler
den mütevellit asgari rakamlarla Sayın Bakan
yalnız ölenlerin değerini almak gibi bir hesap ol
maz. Çünkü hayvan iktisadi kaynaktır. Zararı
hesabetmek lâzım. Şöyle bir hesabettiğimiz zaman,
asgari hesaplarla Manyasta bu sene, yalnız Manyas kazasında şap hastalığının verdiği zarar 4
milyonun üzerindedir. îşte Sayın Balıkesir Vete
riner Müdürünün verdiği rakamlar. Bu rakam
lar benim mahallinde yaptığım yahut çevresinde
yaptığım tetkiklere (hattâ ölen hayvan miktarı
Sayın Bakanın verdiği rakamlardır.) uymakta
dır. Bu rakamlarla yani verilen rakamlarla hesabedüdiği takdirde asgari zarar dört milyonun
üstündedir.
Şimdi. Tarım Bakanlığının şap hakkında
hazırladığı bir rapor var. Yani, 1957 de Şap
hastalığının Türkiye'de yaptığı zararı gösteren
bizzat Bakanın hazırlattığı bir rapor var,
oradan sizlere bir cümle ile malûmat arz edece
ğim :
Nitekim, 1957 yılında hayvancılığımız bu
yüzden, yani Şap hastalığı yüzünden büyük
zararlara uğramış, 8 503 mihrakda; mihrak köy
sayısı, mahalle sayısı yani, hastalığın tesbit
edildiği mahalidir; 1957 de 8 503 mihrakta
10 858 646 hayvan hastalanmış ve bunlardan
25*3 bin 667 si ölmüştür.
Buraya dikkatinizi istirham edeceğim; bu
rakamlar, teşkilâtımızın resmen tesbit ettiği
olup, yani Tarım Bakanlığına bağlı veteriner
ve sağlık memurlarının (mahalline gidip tesbit
ettiği rakamlar olup, köylünün ihbar etmediği
vakalar da ilâve edilirse zayiat yekûnu belki
iki misline ulaşacaktır. Bu rapor, Tarım Ba
kanlığının hakkında 1957 yılına ait hazırla
dığı bir rapordur. Şimdi bu duruma göre Sa
yın Bakanın verdiği rakamları mukayese ede
cek olursak, asgari iki misli zayiat vardır, bir
kazada.
Yalnız Manyas'ın Salur köyünü alalım. Bu
rası büyük bir köydür, teşkilâtlıdır, muntazamdır. Har türlü istatistiğin sağlam tutar. Ora
da zayiat 400 ün üstüne çıkmıştır. 32 köyü de
buna katmak ieabeder. Gerçi hepsinde Salur
kadar olmamıştır. Meselâ Bandırma'nm 12 kö-
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yünde çıkmış Manyas kadar olmamıştır. Çünkü
demin arz ettiğim kültür ırklarında bu hasta
lık çok zarar verir. Hele bu seneki hastalık
Afrika tipi «Şak bir» denilen hastalıktır, öldü
rücüdür. Onun için kültür ırklarına zararı
fazladır. Manyas'ın zayiatı her taraftan daha
çok olmuştur. Bu bakımdan Manyas'ın zararı
4 milyonun üstündedir. 576 000 lira ile halle
dilecek bir iş değildir. Sayın Bakanın söylediği
doğrudur. Yani ölenleri hesaba katar da on
ları mahallî rayice alırsak çok doğrudur. Fa
kat asıl hastalığa tutulmak dolayısiyle mey
dana gelen iktisadi zararı da bir parça göze
alırsak zarar milyonları buluyor. Yalnız bu
soruya geç cevap verilmesine rağmen bende
niz şahsan bu soruyu sormaktan mütevellit
müthiş bir haz içerisindeyim. Sebebi; Manyas'da
hastalık çıktı. Yalnız Sayın Bakanın söy
lediği bir söze iştirak edemiyeceğim. 2 Hazi
randa Manyas'ın bir köyünde şap hastalığı
çıktı, 3 Haziranda Manyas Panayırı açıldı
buyurdular. Halbuki gerek yakınlarında, çev
relerinde gerek daha evvel bir soruyu sordu
ğum zaman edindiğim malûmat şudur; belki
de yanlış öğrenmişimdir. Manyas'ın Yeni kö
yünde 24 Mayısta hastalık çıktı, Manyas kaza
sında 3 Haziranda panayır açıldı çok istirham
edeceğim, bu Türk veteriner tarihinde ilk defa
vukua gelmiş bir meseledir. Çünkü şap gibi
virüsü bulaşıcı uçan kuşlarla bile bir köyden
bir köye uçar gibi giden bir hastalık. Bir ka
zanın bir köyünde hastalık çıkarken Man
yas'ta belediyeye 3 - 5 kuruş panayırdan hay
van alım satımından emtia alım satımından
bir karşılık gelecek diye panayır açılması hiçbir
surette affedilir bir durum değildir. Hastalık
velev ki, 2 Haziranda çıkmış, 3 Haziranda da
panayır açılmış dahi olsa bu yine böyledir.
Çünkü kanun der ki, 1234 sayılı Kanun ve bu
nun nizamnamesi der k i ; şap hastalığı çıkar
çıkmaz orada pazarlar ve panayırlar kapatı
lır. Hayvan hareketi durdurulur. Hastalık çok
tehlikelidir, çok sâridir. Nitekim çok genişle
miştir. Manyas'ta, Bandırma'da, Gönen'de Erdekte (ki bu hastalık için teşkilâtı çok sıkı tedrbirler alındığından pek yayılamamıştır.) Ayrı
ca Susurluk'da bu hastalık yayılmıştır. Zayiatı
çoktur. Onun için panayırın açılmasını, ma-

O. Senatosu B : 99 20.8.1963
ztır görsünler Sayın Bakan, ben hiçbir türlü
kftlben affedemiyor ve hoş göremiyorum.
Bu soruyu sorduktan sonra Balıkesir'de
hastalık çıkan bölgelerde birdenbire tedbir alı
nır, derhal Fransa'dan ve bâzı diğer memleket
lerden, menşeini pek bilmiyorum, getirilen aşı
lar, hastalık çıkmıyan bölgelerde tatbik edilmiye başlanır. Hastalığın çıktığı bölgelerde
tat'bikmda fayda yoktur, virüsün girdiği yerde
a$ı yaptınız mı hayvanı derhal öldürürsünüz.
Bu bakımdan hastalığın çıkmadığı yerlerde
aşıyı tatbik ettiler. Erdek, Susurluk, Gönen
ve bâzı hayvancılık bölgelerinde bu çok fayda
sağlamıştır. Sorumun faydasının hen burada
gördüm. Bizim Balıkesir valisi dedi ki, demek
hu aşı daha evvel de yapılabilirmiş.
. Mahallî gazetelerin yazdıkları çok geniştir.
Belki mübalâğalı, belki doğrudur. Onu bil
miyorum. Her halde Vekil Bey tetkik ettirmiş
tir. Onun için fazla zamanızı almıyacağım.
Yalnız mahallî gazeteleri birer birer tetkik 'et
tiğimiz zurnan, dahi soruyu sormazdan evvelki
feci manzara ile soru sorulduktan sonra alman
tedbirler inşirah verici neticelerini 'görmek
mümkündür. Müsterihim. Bakana da alâka
sından dolayı teşekkür ederim.
Yalnız şunu ifade edeyim ki, bugün üzerinde
ehemmiyetle tekrar durulmıyan şap hastalığı
nın memlekete verdiği zarar, üzerinde çok du
rulan maviküf hastalığından aşağı değildir.
Bunun sebeplerini biraz evvel kıymetli arkada
şımın sözlü sorusuna 'verdiği cevap vesilesiyle
belirtti. Veteriner teşkilâtı noksanlığı v. s.
Bunun uzun faktörleri 'vardır. Fakat is'tirihaım
ediyorum; ben bu vesileyle yani Maııyas'daki
şap hastalığı vesilesiyle sizleri sıkmadan tek
rar etmek istiyorum. İstirham ediyorum. Hü
kümetin dikkati fcu rioktaya çekilsin. Zarar
hafif değildir. Hürmetlerimle. (Sağdan alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Bakan.
; TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gireisun) — Efendim, işi uzattık, özür dilerim.
Muhterem arkadaşım 'bu soru münasebetiyle
konuşma fırsatı verdiği için kendisine teşek
kür ederim.
Şap mevzu hakikaten -memleketimizi yıllar
dan beri tehdideden, hayvan servetimizin ve
rimline menfi istikamette tesir eden üzücü bir
vakıadır.
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Manyas mevzuunda arz ettim, resmî (malû
mata istinaden arz ediyorum. Sorularını sorımaları üzerine (bir ımlüfettiş gönderdim. Şunu
arz edeyiım. ki, sorularının ervahının gecikmesi
bizim kusurumuzdan mütevellit değildir. Şim
diye kadar sıra 'gelmediği için arz edemedim.
ilk fırsatta cevap arz ediyorum.
İkincisi; Yeniköy'de hastalığı ihbar üzeri
ne tesbit ettik, 2 Haziran 1963 de. Kendileri
Veteriner oldukları için iyi bilirler ki, hasta
lık hemen -göründüğü 'gün 'vâki olmaz. Bu virüslü bir hastalıktır. Mütehassısların ifade et
tiklerine (g'öre virüs hayvanın üzerine konar
konmaz aktif olmaz, pasif 'vaziyette 'bekler. Bir
giriş kapısı, port antire bekler. Bu port antireyi buldu mu kana geçer, kana .geçtikten son
ra hastalık yapmaya başlar. İhtisas sahilbı oîmıyan kimselerin görmesine imkân yioktur.
Bunların ıgörülelbilmesi için en aşağı 10 - 1'2
gün beklemek lâzımdır. '2 Haziranda Yeni
köy'de hastalık ihbar üzerine tesbit ediliyor.
Demek ki 2 Haziranda teshit edildiğine göre
her halde Mayısın 20 sinde filân hastalık ora
da 'vâki olmuştur. Binaenaleyh kendilerinin
ifade 'buyurdukları gîbi, eğer daıha evvel ya
ni Manyas Panayırının açılmasına izin veril
mesinden daha evvel vâki olsaydı, orada vazi
feli hulunan veteriner arkadaşlar ıbunları (bil
dikleri için her halde müsaade etmezlerdi.
Binaenaleyh, hen resmî .malûmatta bir hata
yapıldığı kanaatinde değilim. Ancak kendileri
şurada haklı olabilirler. Virüslü hastalık sürat
li bir hastalıktır. Memleketin şurasında, (bu
rasında hayvan topluluklarına müsaade edil
memelidir. Burada haklı 'olaibilirler.
Bu noktaya işaret ettikten sonra şuna da
işaret edeyim ki, şap hastalığı 1926 yılı Hazi
ranından beri «Şok bir» denilen, başka tiplere
nazaran daha mortel, daha öldürücü, tipleri ile
memleketimizi tehdidetmektedir. Bu mevzuda,
tâbir caizse, dünya mücadelesi başlamıştır. Za
ten bu mücadelede Amerika istisna edilirse, bu
gün Avrupa'da, Rusya'da birçok memleketlerde
şap hastalığı o memleketlerin hayvan servetleri
ni tehdideder durumdadır. Biz de bu mevzuda
F.A.O. adiyle tanınan Beynelmilel Tarım Teşki
lâtına, birde Paris'te hayvan hastalıkları ile mü
cadele ofisi adı verilen milletlerarası teşekkül
vardır ki oraya başvurulmuştur. Hastalığın Tür
kiye'ye girmek üzere bulunduğu tarihten itiba-
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fen dikkatle taki'bedilmiş ve Tahran, Roma, Vi
yana, Paris ve Türkiye'de İstanbul'da Milletle
rarası toplantılar tertibedilımiştir. Memleketimiz
de durum Milletlerarası mücadele teşkilâtına in
tikal ettirmiş ve bilhassa iyi bir komşu olduğu
muzu da 'göstermek matosadiyle Türkiye'ye Av
rupa'dan, Avrupa hayvan servetine intikal et
mek üzere bulunduğu tehlikesine de işaret et
mek suretiyle, yardımlar istenilmiştir. Bu yar
dımlar maalesef arzu ettiğimiz süratte, arzu
ettiğimiz seviyede yapılamamıştır. Bugün kısa
ca, Muhterem Heyetinizi fazla yormamak için
şunu arz edeyim ki, Tarım Bakanlığı olarak,
Hükümet olarak, bu mevzuda arkadaşlarımızın
kadirşinas bir ifade ile belirttikleri gibi, elimiz
den geldiği kadar çalışmakta ve elimizden geleni
yapmaktayız. Bu vazifemizdir, çünkü bu mühim.
bir mevzua taallûk etmektedir. Bugün F.A.O.
teşkilâtı bize 40 küsur vasıta vermiştir. Şimdiye
kadar 466 bin doz aşı vermiştir. Etlik'deki lâboratuvarımızda aşı .imaline başlandığından, aşı
imalini süratlendirmek ve miktarını çoğaltmak
için ihtiyaç duyulan alet ve malzemeyi vermeyi
kabul etmiştir. Bunlar peyderpey verilmektedir.
Bugün 750 bin doz aşı imal edilmekte olan bu
lâboratuvarımızda, bu cihaz ile cihazlandıktan
sonra senede 2 milyon doz aşı imal edilecektir.
Diğer taraftan bir kanunu mahsusla Ankara'
da Şap Enstitüsü inşaatına başlanmıştır. Bu
enstitünün 1964 yılı içinde faaliyete gireceğini
tahmin ediyoruz. Bu enstitü yılda 15 - 20 milyon
doz şap aşısı imal edecektir. Bu enstitünün alet
ve edevatı, biraz evvel isminden bahsettiğim
F.A.O Teşkilâtı tarafından temin edilmiştir.
Bu suretle bir taraftan memleketimizde sıhhi
pravantif tedbirler alınırken, diğer taraftan da
aşı imal kapasitemizi çoğaltmak, bunları aşıla
yıcı elemanları çoğaltmak, vasıtaları tedarik
etmek suretiyle bu uğurda müessir mücadelede
bulunduğumuzu ve gayretimizin mütezaiden
devam ettiğini ilâveten Heyetinize arz ederim.
hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, bugünkü maarif rejimi-
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mizin 1950 yılından evvelki mihrakına oturtul
maya çalışıldığı hakkında basında yayınlanan
beyanattan ne kasdedildiğine dair, Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/204)
BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
da. Millî Eğitim Bakanı yok. Gelecek Birleşime
bırakılmıştır.
21. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/205)
BAŞKAN — Soru sahibi Fethi Tevetoğlu ar
kadaşımız burada. Devlet Bakanı yok. Soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır.
22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözMi
sorusu (6/206)
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, burada. Ma
liye Bakanı yok. Gelecek Birleşime bırakılmış
tır.
23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, 6371 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/207)
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, burada. Millî
Eğitim Bakanı, yok. Gelecek Birloşime bırakıl
mıştır.
24. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligü'in, öğretmenlik meslekinin
cazip bir hale, getirilebilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/208)
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, bura
da. Millî Eğitini Bakanı, yok. Gelecek Birleşime
bırakılmıştır.
Gündemimizde iki kanun tasarısı ile ölüm
cezalarının yerine getirilmesine dair kanun ta
sarıları var. Fakat vakit geç. Esasen ilgili Ko
misyon ve bakanlar da yoktur.
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4. — YOKLAMA
Şimdi yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — 22 Ağustos Perşem'be günü saat

15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
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Kapanma saati: 19,00
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMI
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BİRLEŞİM

20 . 8 . 1963 Salı
Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üni
versitelerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açıl
masına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/166)
2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu
(6/171)
3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligirin, Ziraat Bankası tarafından
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173)
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Ensti
tüsünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/182)
5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçügil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine
sorduğu sorulara dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/183)
6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi
Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs İnkilâbmdan
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188)
7. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü
sorusu (6/189)
8. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi
Malla Akarca'nın, Bakanlık Teftiş Heyeti Re
isi Naci Gürol ile Sümerbank eski Genel Mü

dürü Salâhattin Akyol hakkındaki bir emrin
yerine getirilmemesi sebebine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/191)
9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Oztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192)
10. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi
Sabahattin Adalı'nnı, Hatay'ın Reyhanlı, Kı
rıkhan Amik Ovasında fazla miktarda yağan
yağmur sebebiyle buğday mahsulünün tama
men yok olduğuna dair Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/193)
11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde
öğremeıüer için uygulanan tenzüli tarife ile
dergi ve kitaplarından alınan posta ücretleri
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/194)
12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi rtedbirler düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım
bakanlarından sözlü sorusu (6/195)
13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M.
Hilmi Onat'in, toprak gıdalama konusunda ne
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu (6/197)
14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M.
Hilmi Onat'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâ
tı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/198)
15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M.
Hilmi Onat'in, Veteriner Fakültesinde halen
okuyan talebe miktarına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/199)
16. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi
Yusuf Demirdağ'ın, Diyanet İşleri Teşkilâtı
kanun tasarısı ile köylerdeki camilerin durum
ları ve dinî personelin ücretleri hakkında Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/200)

17. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'm, Millî Eğitim rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/201)
18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/202)
19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Ali Türker'in, Manyas ilçesi hudutları
dahilindeki hayvan şap hastalığına dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/203)
20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, bugünkü maarif rejimi
mizin 1950 yılından evvelki mihrakına oturtul
maya çalışıldığı hakkında basında yayınlanan
beyanattan ne kasdedildiğine dair, Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/204)
21. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/205)
22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözlü
sorusu (3/206)
23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/207)
24. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik meslekinin
cazip bir hale getirilebilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/208)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER
X I . — 6785 sayılı İmar Kanununa geçici
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/65) (C.
Senatosu 2/95) (S. Sayısı : 226) [Dağıtma tari
hi : 22 . 7 . 1963]

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma
tarihi : 18 . 10 . 1962]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 sayılı
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/467, C. Senatosu 1/280) (S.
Sayısı : 233) [Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1963]
2. — Abdulcebbar Yıldırım (Abdullah Yıl
dırım) Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Meh
met Sıddık Çetin) hakkındaki ölüm cezasının
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/231; C. Senatosu 2/71) (S.
Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1963] .
3. — Hamza Gülmez hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/223; C. Senatosu 2/72)
(S. Sayısı : 217) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 .1963]
4. — Osman Taşdemir hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/437; C. Senato
su 2/73) (S. Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi :
18 . 7 . 1963]
5. — Bahittin Yazıcı (Bahattin Yazıcı) hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/19; C.
Senatosu 2/74) (S. Sayısı : 219) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 7.1963]
6. — Bekir Yılmaz hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/36; C. Senatosu 2/75)
(S. Sayısı • 220) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 .1963]

7. — Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/354; 0. Senato
su 2/86) (S. Sayısı : 221) [Dağıtma tarihi :
18 . 7 . 1963]
8. — Ali Kocatürk hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getrilmesine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/35; 0. Senatosu 2/92)
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 18 . 7 .1963]
9. — Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/483; C. Senato
su 2/90) (S. Sayısı : 223) [Dağıtma tarihi :
18 . 7 . 1963]

