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lifi kabil olmıyacak siyasi faaliyette bu
lunduğunun doğru olup olmadığına dair 
sorusuna Basın - Yayın ve Turizm Baka
nı Saihir Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı 
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Endik'in, 114 sayılı Kanunun t a$ l vf 
ilgasına lüzum hissedilip edilmedi$n£<ve/ 
buna ait yeni bir kanun tasarısı ^tfîa;-
nıp hazırlanmadığına dair Millî Efirtim 
Bakamımdan sözlü soruisu (6/5) 97 

5. -*- İzmir Milletvekili Xrif Ertun-
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bu mahsullerin değerlendirilmesi ile müs
tahsilin korunması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/6) . ' ' 97 
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I 13. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'

un, Midyat Ortaokulunun faaliyete geç
tiği tarihten bu yana okuyan öğrenci sa
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rarlaştırılan ortaokul ve sanat okulu bi
nalarının bu yıl yapılmasının düşünülüp 
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19. — Bolu Milletvekili Zeki Baîtacı-

oğlu'nun, siyasi partilerin vait ve taah
hütleri nazara alınarak arazi ve bina tah
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lam'm, 1961 yılında ne miktar tohumluk 
buğday ve arpa dağıtıldığına ve dağıtı
mın zamanında yapılıp yapılmadığına 
dair sorusuna Tarım Bakanı Osman To-
sun'un yazılı cevabı (7/3) 108 
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Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda Bütçe Komisyonundan maada diğer ko
misyonlara üye seçimi yapıldı. 

17 . 11 . 1961'Cuma günü T. B. M. M. Müş
terek toplantısını mütaakıp toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bolu 

Mekki Keskin Zeki Baltacıoğlu 
Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,37 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muş Milletvekilliğine seçilmiş bulanan 
Kuddûsi Aytaç 'm Milletvekilliği tutanağının 
iptal edildiği hakkında Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi (3/11) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Muş Milletvekilliğine seçilmiş bulunan Kud

dûsi Aytaç'm Milletvekilliği tutanağının iptali
ne ilişkin olmak üzere Kurulumuzca verilen 
11 . 11 . 1961 gün ve 390/197 sayılı Kararın 
onanlı bir örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim. 
Yüksek Seçim Kurulu 

Başkanı 
Recai Seçkin 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 
(«Karar da okunsun» sesleri) Şimdi Yüksek Se
çim Kumlunun kararını okutuyorum. 

T. C. 
Yüksek ıSeçim Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 

Karar No: 390 
İtiraz No: 197 

Yüksek ıSeoim Kurulu Başkanlığına 
'Muş ili C. H. P. il İdare Kurulu Başkanı Alb-

dülhadi Toplu, Kurulumuza gönderdiği 22.10. 
1961 günlü tel yazısı ile 23.10.1961 günlü di
lekçesinde Muş İli Yeni Türkiye Partisi millet
vekilleri adaylarından olup 15 .10.1961 günü 
yapılan milletvekilleri seçiminde Muş Milletve
killiğine seçilen Kuddûsi Aytaç'm, zimmet ve ir

tikâp suçlarından beş yıldan çok, ağır hapis ceza
sı ile mahkûm edildiğini, Muş Cumhuriyet Savcı
lığından ve adlî sicilden sorulduğunda bu iddia
sının doğruluğunun anlaşılacağını, Anayasanın 
68 nci maddesinin 2 nci fıkrası Mikmünce bu du
rumun milletvekilliğine seçilmeye engel olduğu
nu ileri sürerek Kuddusi Aytaç'm milletvekilli
ğinin iptaline karar verilmesini istemiştir. 

Kurulumuzun 23 . 10 . 1961 günlü ve 197 sa
yılı ve 1.11.1961 günlü ve 197 sayılı ara karar
ları ile 298 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasına göre savunmasını beş gün içinde 
bildirmesi için dilekçelerin Kuddusi Aytaç'a, teb
liğ olunmasına, adı geçenin geçmişteki suçluluk 
durumunu Adalet Bakanlığı Adlî Sicil Müdür
lüğünden sorulmasına, Muş Ağır Ceza Mahkeme
sinde bulunduğu öğrenilen zimmet suçu dosyası
nın mahkemeden alınarak Kurulumuza gönderil
mesi için Muş Cumhuriyet Savcılığına yazı ya
kılmasına karar verilmiştir. 

Kuddûsi Aytaç, süresi içinde Kurulumuza 
gönderdiği 31.10 .1961 günlü karşılık yazısında 
itiraza esas alman durumun adaylığı sırasında 
Muş İl Seçim Kuruluna ıbildirildiğini, Muş ti 
iSeçim Kurulunca bu itirazın reddolunarak aday
lığının kabul edildiğini ve girdiği milletvekili 
seçimini kazandığını, 1934 yılında 103 lira zim
met ile mahkûm edildiğini, cezasını çekerek 1941 

-yılında ceza evinden çıktığını, 1946 yılında Muş 
Ağır Ceza Mahkemesine başvurup memnu hakla
rının iadesini istemesi üzerine 22 . 6 .1946 gün 
ve 13 sayılı mahkeme kararı ile memnu hakları
nın iadesine karar verildiğini, 1946 yılında Muş 
Milletvekili seçimine girerek kazanamadığını, ay
nı yıl genel Meclis üyeliğine adaylığını koyarak 
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kazandığını ve 1954 yılma kadar Malazgirt ilçe
sini temsil edip, Genel Meclis üyesi olarak kamu 
hizmeti gördüğünü, 1956 ve 1957 yıllarında Ma
lazgirt Belediye Başkanlığına seçildiğini, 1957 
yılında Muş'ta milletvekilliği seçimine aday ola
rak girdiğini ve seçimi bir oyla kaybettiğini, 
Anayasanın 68 nci maddesi hükmünün affa iliş
kin bulunduğu ve memnu faklarının iadesine ka
rar verildiği cihetle itirazın kendisi ile ilgili 
olmaması gerektiğini ileri sürerek itirazın red
dine karar verilmesini istemiştir. 

Adalet Bakanlığı Adlî Sicil Müdürlüğünün 
27.10.1961 günlü ve 1552 sayılı karşılık ya
zısında Kuddûsi Aytaç'ın geçmiş suçu bulun
madığı bildirilmiştir. 

Muş ili Cumhuriyet Savcılığının 7 .11.1961 
günlü ve 813 sayılı yazısına bağlı olarak gön
derilen Kuddûsi Aytaç'a ait Muş Ağır Ceza 
Mahkemesinin 938/13 esas sayılı dâva dosya
sının ve eklerinin incelenmesinde : 

Malazgirt eski özel îdare Tahsildarı Kud
dûsi Aytaç'ın 103 lira 60 kuruşu zimmetine ih
tilas suretiyle geçirmesinden Türk Ceza Ka
nununun 203 ncü maddesi gereğince beş yıl 
ağır hapsine ve üç yıl memuriyetten mahrumi
yetine ve Türk Ceza Kanununun 80 nci mad
desi mucibince cezaların altıda biri artırılarak 
beş yıl on ay ağır hapsine ve üç yıl altı ay 
müddetle memuriyetten mahrumiyetine ve 
ölünceye kadar kamu hizmetlerinden mahrumi
yetine Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 25.8.1938 
günlü ve 938/13 sayılı karariyle karar veril
diği, bu kararın Yargıtayca onanarak kesin
leştiği, suçlunun ağır hapis cezasını çekerek 
1.2.1941 tarihinde ceza evinden çıktığı, 
7.6.1946 yılında memnu haklarının iadesi için 
Muş Ağır Ceza Mahkemesine başvurması üze
rine Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 22 . 6 .1946 
günlü ve 13 sayılı karariyle memnu haklarının 
iadesine karar verildiği anlaşılmıştır.* 

Kâğıtlar incelendi, gereği görüşülüp konu
şuldu : 

1. 334 sayılı Anayasanın 68 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında ( ağır hapis cezasını 
gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hü
küm giymiş olanlar ve - taksirli suçlar hariç ol
mak üzere - beş yıldan fazla hapis cezasiyle ve
ya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
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biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar af
fa uğramış olsalar da milletvekili seçilemezler.) 
ve Anayasanın geçici 11 nci maddesinde (yüz 
kızartıcı olmıyan bir suçtan kesin hüküm giy
dikten sonra, bu Anayasanın halkoyu ile ka
bulünden önce affedilmiş bulunan 68 nci mad
dedeki seçilme yasağına tâbi değildirler.) ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 
ncu maddesinin 7 nci fıkrasında zimmet, ihti
las, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile ke
sin olarak hüküm giymiş olanlar) ve aynı 
maddenin 9 ncu fıkrasında (5, 6 ve 7 nci fık
ralarda belirtilenler affedilmiş olsalar da mil
letvekili seçilemezler.) denilmiştir. 

Görülüyor ki milletvekilliğine seçilmiş bu
lunan Kuddûsi Aytaç'ın hükümlülüğü, Anaya
samızda ve Seçim Kanunumuzda açıkça be
lirtilen yüz kızartıcı bir suçtan ötürüdür. Yüz 
kızartıcı bir suçtan ötürü kesin olarak hüküm 
giymiş olanlar Anayasanın geçici 11 nci mad
desinden yararlanamıyacakları gibi 306 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasına gö
re de milletvekili seçilemezler. 

2. Tutanağının iptali istenilen Kuddûsi Ay
taç, mahkemece memnu haklarının iadesine ka
rar verilmesi sebelbiyi© milletvekilliğine seçilmeye 
engel bir hali bulunmadığını iddia etmektedir. 
Resmî Gazetenin 27 . 9 . 1961 günlü ve 10917 sa
yısında yayınlanmış bulunan kurulumuzun 24 . 
9 1961 günllü ve 170 sayılı ilk (kararının gerek
çesinin 3 ncü maddesinde'de açıklandığı gfilbi, 
memnu hakların iadesi, sadece çekiimiş ceza hü-
kümlüğünün kanun bakımından meydana getir
diği yoksunlukları ortadan kaldırmayı hedef tu
tarsa da suçu ve suçluluğu ortadan kaldırmaz. 
Bu bakımdan memnu hakların iadesi karariyle 
meydana gelen durumun suçlu üzerindeki huku
ki sonucu, genel af ile meydana gelen, sonuçtan 
daha hafiftir. Çünkü, genel af, (hem suçu hem de 
suçluluğu ortadan kaldırır. O halde kanun ko
yucunun genel affa uğramış olanların dahi seçil
me yeterliğinden yoksun kalacaklarını kabul et
mesi karşısında memnu hakların iadesi' kararı al
mış bulunan kimselerin seçilme yeterliğinden* ev-
ieviyetle yoksun sayılmaları gerekir. Şu hale gö
re milletvekilliğine seçilmiş bulunan Kuddûsi 
Aytaç'ın yüz kızartıcı bir suçtan ötürü kesim ola
rak hüküm giymiş olması yönünden milletvekilli-
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ğine seçilme yeterliği olmadığından miiletvekil-
lığu tutanağı iptal olunmalıdır. 

3. Öbür yandan 306 sayılı Kanunun 38 nci 
maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları hükmünce mil
letvekillerinden bir veya birkaçının - maddenin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki sebepler dışında -
tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde, 
tutanakları iptal olunan milletvekilleri yerine, 
•bağlı oldukları siyasi parti listesindeki sıraya ve
ya varsa tercih işareti sayısına göre belli olan 
sırada başta olaniara tutanak verilmesi ve sırada 
olanlar yetmed.ği takdirde açık kalan milletve
killikleri -için kanunun ara seçimi hakkında ka
bul ettiği hükümlere uyulması gerekir. Kuddû-
si Aytaç'in tutanağı seçilme yeterliği bulunma
masından dolayı iptal edilmiştir ki, bu sebep, 
sözü edilen maddenin 1 nci ye 2 nci fıkralarında 
sayılan hallerden değildir. Muş ilinde Yeni Tür
kiye Partisinin aday listesinde bulunan üç aday
dan üçü de milletvekili seçildiğine ve bu parti 
listesinde Kuddûsd Aytaç'ın tutanağının iptali 
üzerine açılan milletvekilliğine geçirilecek kimse 
6ulunmadığma göre açık kalan 'bir milletvekilli
ğinin yapılacak ara seçimlerinde göz önünde bu
lundurulması lâzım gelir. 

ıSonuç : Muş mıilletvekilliğine seçilmiş bulu
nan Kuddûsi Aytaç'ın milletvekilliği tutanağı
nın iptaline, Muş ilinde açık kalan bir milletve
kilinin kanuni süresinde yapılacak ara seçimlerin
de seçilmesi gerekeceğine, kararın birer örneğinin 
Millet Meclisi Başkanlığına ve Muş İl Seçim Ku
rulu Başkanlığına gönderilmesine, bu kararın 
298 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi hükmünce 
Resmî Gazetede yayınlanmasına, Kuddûsi Aytaç'a 
/t dâva dosyasının Muş C. Savcılığına geri gön

derilmesine 11 . 11 . 1961 gününde kesin olarak 
ve oy birliğiyle karar verildi. 

BAŞKAN — Yüksek Seçim Kurulu Başkan-
nğmm tezkeresi ve Yüksek Seçim Kurulunun 
iaran bilgilerinize arz edilmiş bulunuyor. 

Şimdi gelmiş tezkereler var, onları okutaca
ğım. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Selim Sarper'e, İçişleri Bakanı Nasır 
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Zeytinoğlu'nun ve Sanayi Bakanı İhsan Soyak*a , 
da Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli'nin vekillik 
edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı .tezkeresi 
(3/24) 

Millet Meclisi Başkanlığına * 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Selim Sarper ve Sanayi Bakanı ihsan Soyak'm 
dönüşlerine kadar, Dışişleri Bakanına İçişleri 
Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun, Sanayi Bakanına 
Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli'nin vekilik et
melerinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. • 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi (3/25) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş-
kamk Divanının 17 Kasım 1961 tarihli toplan
tısında karalaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Puad Sirmon 

Konya Milletvekili Kadircan Kaflı, 15 gün, 
hastalığına binaen, 6 Kasım. 1961 tarihinden 
itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Remzi Karakaşoğlu, 
15 gün, hastalığıma binaen, 25 Kasım 1961 tari
hinden itibaren. 

Konya Milletvekili Kadircan Kaflı, 15 gün, 
hastalığına binaen, 6 Kasımdan itibaren... 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Ramiz Karakaşoğlu, 
15 gün, hastalığına binaen, 25 Kasımdan itiba
ren... 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 
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3. — SEÇİMLER 

i, — Avrupa Konseyi Istişari Asamblesine 
Millet Meclisinden katılacak üyeler için seçim 
yapılması. 

BAŞKAN — Efendim, Avrupa Konseyi îsti-
şari Meclisine gönderilecek yedi kişiyi sözlü so
rulara geçmeden evvel seçelim. Bunun için de 
Başkanlığın bir sunuşu olacak. Her partinin 
temsil edilmesini istediğimiz için, partilerin Mec
listeki . oranlarına göre (3-2-1-1) şeklinde Baş
kanlık Divanı bir hazırlık yapmıztır. C.H.P. ve 
A.P. nin yekûnları aşağı - yukarı birbirine mü
savi olduğu için birinden iki, diğerinden üç ki
şi gitmesi lâzımdım. Bu defa iki kişi gönderen 
gelecek defa üç kişi gönderecek. Çektiğimiz 
kur'aya göre 

Cumhuriyet Halk Partisinden 3 
. Adalet Partisinden 2 

C.K.M. Partisinden , 1 
Y. T. Partisinden 1 

arkadaş katılacaktır. Bu husus Riyaset tarafın
dan parti gruplarına da arz edilmiş idi. Şimdi 
gruplardan gönderilen isimleri okutacağım. Not 
alırsınız diye, kolaylık olsun için asil ve yedek
ler ona göre Riyasette hazırlanmıştır. Takdir 
Yüksek Heyetindir. Evvelâ seçimi yapalım, on
dan sonra da sözlü sorulara geçelim. (Muvafık 
sesleri) îsimleri okutuyorum. 

Asıl Yedek 

Adalet Partisi 
Mehmet Yavaş 
Muzaffer Döşemeci 

C.H. Partisi 
Bülent Ecevit 
Kasım Gülek 
Oğuz Oran 

C.K.M. Partisi 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Y. T. Partisi 
Fahrettin Kerim 
Gökay 

Hurrem Kubat 
İhsan önal 

Fethi Ülkü 
İbrahim öktem 
Coşkun Kırca 

Sadrettin Tosbi 

İhsan Şeref Dura 

Partilerle temasımız neticesinde aldığımız 
adayları Yüksek Heyetinize sunmuş bulunuyo
ruz. Evvelâ asilleri, sonra da yedekleri yazmak 
suretiyle oylarınızı sepete atmanızı rica ediyo
rum. («Açık oyla yapılsın» sesleri) O halde açık 
oyla yapılmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etminyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arkadaşları teker teker isim olarak mı 
yoksa toptan mı oya koyalım? («toptan» sesleri) 
O halde okunan listeyi bu şekilde asil ve yedek
leri ile birlikte tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, Paris Basın Ataşesinin Devlet memurlu
ğu durumu ve statüsü ile telifi kabil olmıyacak 
siyasi faaliyette bulunduğunun doğru olup ol
madığına dair sorusuna Basın - Yayın ve Turizm 
Bakam Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/1) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen
dim? Burada, ilgili Bakan... Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Ankara, 2 Kasım 1961 
Millet Meclisi Muhterem Riyasetine 

Söylendiğine göre, Paris Basın Ataşemiz olan 
Aydemir Balkan, geçen gün Paris'te Basın Ata

şeliği binasında 14 1er tâbir edilen Hariciye Ve
kâleti mensuplarından bir kısmının toplantısını 
organize etmiş ve böylece bir Devlet memurluğu 
durumu ve statüsü ile kabili telif olmıyacak si
yasi faaliyetlere girişmiştir. 

1. Böyle bir halin vâki olup olmadığının, 
2. Vâki ise Ataşe hakkında şimdiye kadar 

idari bir karara varılıp varılmadığının, 
Sözlü olarak izahını Sayın Basın - Yayın ve 

Turizm Vekilinden rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN — Buyurun, Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı... 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANİ 
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SAHÎR KURUTLUOĞLU — Muhterem Başkan, 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Diyatibakır Milletvekili Alp Doğan Sen arka
daşımız tarafından Paris'te vukua gelen bir hâ
dise sebebiyle Paris Basın Ataşemiz .(hakkında 
her hangi bir muamele icra edilip edilmediği ve 
vâki ise, bu hareketinin memuriyetle kabili telif 
olup olmadığı hususunun, bir soru şeklinde ce
vaplandırılması için Riyasete tevdi buyurdukları 
sözlü soru Önergesi Bakanlığımca intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Hariciye Müşavirlerinden bâzı arkadaşlarca 
Paris Basın Ataşeliğimizde bir basın toplantısı 
yapıldığına dair olan havadisin gazete yolu ile ı( 
âmme efkârına intikal ettiği, arkadaşlarımızın da 
malûmudur. 

Bunun üzerinde Paris Basın Ataşeliğimiz ta
rafından Bakanlığımıza sadece gazetelerde çıkan 
havadisin tercümesi intikal etmiş ve not şeklinde 
yazının altına «Maslahatgüzardan izin alınmak 
suretiyle toplantının yapılmış olduğu» ilâve edil
miştir. Sadece tercümelere taallûk eyliyen ve al
tında malûmat ihtiva eyliyen yazının kifayetsiz 
olması dolayısiyle Paris Basın Ataşesinden mese
lenin tavzihan bakanlığa bildirilmesi istenmiş ve 
oradan gelen cevapla maslahatgüzardan alman 
cevaplar arasında birtakım tenakuz ve tefavut-
ler bulunması dolayısiyle Paris Basın Ataşesi, 
hakkında Memurin Kanunu gereğince yapılması 
(gereken muameleyi tâyin ve tesbit etmek için, 
»geri çağrılmış bulunmaktadır. Fakat henüz gel
memiştir. Geldiği zaman Memurin Kanunu icap
larına göre hareket edileceğini arz ederim. 

Hürmetlerimle. „ 
BAŞKAN — Buyurun, Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Sayın 

©akan arkadaşıma verdikleri cevaptan dolayı te
şekkür ederim. Kendilerinin-'feymetli vakitlerini 
işgal ettiğimi biliyorum, fakat bu mevzuda biraz 
titiz olmak lâzımıgeliyor, Bundan dolayıdır ki, 
(bu mevzuda görüşlerimi yüksek huzurunuzda arz 
etmeye çalışacağını. 

Yüksek malûmunaıaBdur ki, bizi dışarda temsil 
eden memurların hareketleri, icraatları bütün 
millet tarafından titizlikle takilbedilmektedir. Ya
bancı memleketlerde vaaife gören ve milletimizi 
temsil eden kimselerin tam mıânasiyle temsil et-
meleri ve Türk Devletinin vekanna yakışır şe
kilde hareket etmeleri ioaJbeder. Halbuki muhte
lif kimseler hakkında, bilhassa bu şahıs hakkında 

17 .11.1961 v 0 : İ 
bâzı şayialar duyuldu. Bu bakımdandır ki, üzül
dük ve zannediyorum ki, Sayın Bakan arkadaşı
mız, bu şahıs yurda geldiğinde hakkında gereken 
takibatı yapmış olacaktır. 

Çünkü bu şahsın hareketi, zannedersem, me
murlukla ve memleket bakımından, milleti temsil 
ötme bakımından bizim kanaatlerimizle uygun 
değildir. Çünkü kendisinin memuriyete başladı
ğından itibaren muhtelif hareketler yaptığını 
duymuş bulunuyoruz. Meselâ daha Paris Ataşesi 
olur olmaz, Paris'e adım atar atmaz, Cezayir me
selesine karışmıştır. Ondan sonra Tunus'a gitti
ğinde yanında Aslan Humıbaraeı gibi bir şahısla 
'beraber görünmüştür. Nihayet Hükümetin ve ve
kâletin emirlerine rağmen çıkan basın bültenle
rinde Devletin görüşünü hemen hemen bir tarafa 
bırakmış, şahsi mütalâalarını kendi imzasiyle neş-
retmiştir. Bu arada, bu şahıs Paris Radyosunda 
Pertev Naili Boratav gibi şahıslara konferans 
verdirmiştir. Nihayet bu ataşenin 2.7 Mayısın yıl 
dönümü dolayısiyle çıkardığı bir bülten vardır 
ki; bunda broşür, kapak resmi demirperde geri
sinde birinciliği kazanmış bir kompozisyondur ve 
galiba bu broşür dolayısiyle hakkında vekâlette 
bir tetkik yapılmıştır. Bu basın ataşesi, bunlar 
yetmiyormuş gibi, ayrıca Basın Ataşeliğini sol 
temayüllü şahısların kahvesi şekline döndürmüş
tür. Zannediyorum ki; 14 1er hakkında, M. B. 
Komitesinin çıkardığı bir beyan dolayısiyle; on
ların arkadaşları olduğu ve memlekete dönmeleri 
gerektiği beyanı karşısında bundan istifade et
mek, kendi hareketlerini kamufle etmek için der
hal bu toplantıyı ele almışlar ve bu toplantıyı ic
ra ederken tercümanlığı bizzat basın mensupla
rına kendisi yapmıştır. Yine işittiğime göre, yap
tığı tercümeler, söylenenler değil, doğrudan doğ
ruya kendi kanaatleri imiş. Bütün bu hâdiseler 
karşısında, hemen hemen sol temayüllü olarak gö
rünen bu şahsın Bakanlık kadrosunda bulunma
ması gerekir. 

Bakan arkadaşımızdan, bir an evvel bu şahsı 
davet ederek, hakkında gerekli muameleye teves
sül etmesini rica edeceğim. (Bravo, sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. İkinci 
soruya geçiyoruz. 

2, —" Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, pancar fiyatları tâyin edilirken istas
yonlara uzak kantarlar için yapılan indirimde 
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hangi esasın tatbik edildiğine dair Başbakandan 
sorusuna, Sanayi Bakanı Vekili Orhan Mersin-
li'nin sözlü cevabı (6/3) 

•BAŞKAN — Soru sahibi Mustafa Kemal Ka
ran? Buradar 

Alâkalı Vekil?.. Burada, 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı 
ile arz ederim. 

3 Kasım 1961 
Amasya Milletvekili 

Kemal Karan 

1. Pancar fiyatları tâyin edilirken istasyon
lara uzak kantarlar için yapılan indirimde hangi 
esas alınmıştır? 

2. Uzak kantar mıntakasmdaki çiftçi pan
carını daha yüksek fiyata vermek için istasyona 
teslim etmek isterse bu arzusu yerine getirilebi
lir mi? 

BAŞKAN — Alâkalı Bakan buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE SANAYİ BA-

KAN VEKİLİ ORHAN MERSİNLİ — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; adı geçen soru 
Başbakanlıkça cevaplandırılması isteğiyle Mec
lis Riyasetine verilmiştir., İlgisi itibariyle Baş
bakanlıktan Sanayi Bakanlığına intikal eden 
mevzuu, Sanayi Vekilinin seyahatte bulunması 
dolay isiyle kendisine bendeniz vekâlet ediyorum, 
bu sebeple soruyu cevaplandıracağım. Yalnız şu 
arz ettiğim sebepler dolayısiyle izahatımda ge
rekli bütün teferruat bulunmazsa çok sayın soru 
sahibinin müsamahasını rica edeceğim. 

Soru 2 bölümden ibarettir: Birincisi ve ikin
cisi birbirleriyle o şekilde, o derece ilgilidirler 
ki, vereceğim açıklamadan anlaşılacağı üzere, bi
risinin cevabı az çok diğerinin cevabım teşkil 
ve tesbit edecektir. 

Sorunun 1 nci bölümü : Pancar fiyatları tâ
yin edilirken istasyonlara uzak kantarlar için 
yapılan indirimde hangi esas alınmıştır? 

Pancar alım fiyatında yapılan indirim mem-, 
leketin şeker istihsal politikasının düzenlenme
siyle yakından ilgilidir. 

Memleketimizde mevcut 15 şeker fabrikası
nın yekûn istihsalinin memleket ekonomisine en 
uygun şekilde ayarlanabilmeği için, takriben 
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memleket istihlâkinin % 10 u fazlasiyle ayar
lanması yapılan uzun tetkikler ve çalışmalar ne
ticesinde faydalı ve lüzumlu mütalâa edilmiş
tir. İstihsali bu miktar civarında tutabilmek için 
pancar müstahsilinin istihsal edeceği yekûn pan
car miktarını ayarlayabilen bir mekanizma ih
das etmek lâzımdır. Bu mevzuda bütün dünya
da iki mekanizmanın mevcudiyeti bilinmektedir: 

1. — Takriben bu istihsali verecek şeker 
pancarı ziraat sahalarını tahdit etmek. 

Buna mütenazır ikinci bir düzenleme unsu
ru olarak da şeker pancarı alım fiyatını o şekil
de ayarlamaktır ki diğer müstahsil mîlletlerin 
fiyatları muvacehesinde müstahsil tarafından 
bir iş arzusu ve fazlası mahalline masruf olarak 
mevcut bulunsun. ıŞeker Şirketi, fiyatlar üzerin
de pancar zîraati ve alımı dolayısiyle eldeki ra
kamları muhafaza ederek bu 2 nci şeklin tatbi
kine tevessül etmiş, memleket ve piyasa şartla
rına göre bunun işlemesini uygun görmüştür. 
Bu, pancar müstahsılına gerektiği zamanlarda 
ve mevsimlerde intiml r ettirilmekte ve fiyatlar 
gerekli şekilde ayarlanmaktadır. İlgili indirim 
Devletçe ilân edilmiş, müstahsil a bildirilmiştir. 
Bunun ilk sonuçları 1961 yılı şeker kampanya
sında alınmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, şe
ker fabrikalarına istihsal sahası ne kadar uzak 
olursa pancarın nakil bedeli de o kadar fazla 
olacağı için, fabrikanın alacağı fiyat öyle ayar
lanmıştır ki, fabrikaya en yakın sahalara bir 
baş fiyat ve ondan sonra gittikçe uzaklaşan saha
lara nakil fiyatını itfa edecek bir fark tesbit edil
miştir. Böylece fabrikalara uzak sahalardaki 
pancar zîraatinin önlenmesi cihetine gidilmiştir. 
Binaenaleyh pancar fiyatı, ekildiği yerden fab
rikaya kadar taşıma bedeli de fabrika tarafın
dan ödendiği için bu ikisinin yekûnu mümkün 
olduğu kadar müsavi tutulmakta fakat muayyen 
bir mesafeden uzak olan sahalar için fiyatlar 
nisbeten aşağı tutulmaktadır. Buna rağmen, ge
çen yıl ilk defa tatbik edilen bü sisteme rağ
men, uzak olan bâzı bölgelerde ekimr yapılmış 
ve pancar müstahsili tarafından pancarlar tes
lim edilmiş bulunmaktadır'. 

Sprunun 2 nci bölümü : Uzak kantar mıntı-
kasındaki çiftçi, pancarını, daha yüksek fiyata 
vermek için istasyona teslim etmek isterse bu ar
zusu yerine getirilebilir mi? 

Şeker Şirketi tarafından'^pancar alımında, 
Devletin gerekli organları, yani Yüksek Mura-
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kabe Kurulu, Sanayi ve Maliye Bakanının ka-
tılmaaiyle bu şekilde politika tesbit edildikten 
sonra, müstahsıldan pancar alımında bu fiyat 
farkını tesbit etmek üzere pancarı, kantar yerine, 
fabrikaya daha yakın istasyonlarda almayı te
mine uğraşmak, takip edilmekte olan düzenleme 
veyahut istihsali ayarlama politikasını (bizatilhij 
köstekliyen bir taktik olurdu. 

ıŞu halde netice §u oluyor: Eğer nakliye bede
linden hâsıl olacak müspet farkı müstahsil elde 
etsin diye yakın istasyonlara teslimi kabul eder
sek fiyat ayarlamasının tesirleri bu şekilde izale 
edilmiş ve pancar istihsalinin düzenlemesi yapıl
mamış olacaktır. O vakit Ibirinci şıkka dönmek 
yani muayyen sahalarda bir tahdide 'gitmek ica-
bedecektir. Şimdiye kadar ilgililer böyle bir po
litikayı tatbik etmemiş, piyasa ve fiyat muvaze
nesi şekliyle mevzuu müstahsilin kendi takdirine 
ve ihtiyarına bırakmıştır. Bu şeklin ilk senesin
deki tatbiki, bunun müspet sonuçlar verdiğini 
göstermiştir, Bu sebepten, maJhsulü uzaktan ge
len zürra tarafından istasyonda pancar teslimi 
şartı aykırı düşmektedir ve bunun tatbiki müm
kün " görülmemektedir. 

(Maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — öoru 'sahibi. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) - -

Sayın Bakan, pancar politikası hakkında Devle
tin görüşünü ve şeker istihsal fiyatını azaltmak 
üzere pancar alımını taihdit etmek için, pancar 
fiyat politikasını öne aldıklarını açıkladılar. 

Ben iddia ediyorum ki, bu politika yanlıştır. 
Çünkü, bizim şeker fabrikalarımız sınai değil zi
rai karakteri haiz olmalıdır. 

Sonra pancar ziraatdnin memlekette ziraat 
faktörlerinin bir kısmına tesirleri vardır. Bu, 
unutulmasın, pancar ziraati buğday ziraatiyle-
alâkalı bir mevzudur. Yine .pancar hayvancılıkla 
alâkalı bir mevzudur. Pancar ekilen sahalarda 
ertesi senelerde yapılan buğday ziraati daima 
% 20, % 30 fazla verim veriyor. 

Sonra pancar artıkları bizde hayvan yemi ola
rak kullanılır. Bu sahada bir tahdide gitmekle 
hayvancılığa büyük bir darbe vurulmuş olur. Bu 
sene şarkta saman fiyatları yüz kuruşa kadar 
yükselme temayülündedir. Halbuki, hep biliyo
ruz, pancar küspesi çok iyi bir hayvan gıdasıdır. 
Avrupa'da pancar fazlası kurutma suretiyle hay
van yemi olarak kullanılır. Gıda bakımından ga-
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yet zayıf olan saman yerine ondan daha ucuz 
maliyeti olan pancar küspesini ikame etmek Tür
kiye hayvancılığına değer vermek demek olacak
tır. Halbuki, bir de ziraatte ikame kanunu var
dır. 

Zirai fiyat politikasiyle zürraın mağduriyeti
ni kaldıramazsınız. Nitekim Bakan da açıklama
sında müspet sonuç alındığını söylediler. 

Arkadaşlar, geçen yılki fiyatlara göre bu yıl-
ki fiyatlar düşüklük göstermemiştir. Şeker fab
rikaları bu yıl kampanya müddetini uzatmak zo
rundadırlar. Demek ki, çiftçi pancar ekiminden 
vazgeçmemiştir, ekecektir. 

Elimdeki istatistiklere göre dünyadaki pan
car fiyatları aynen şöyledir : 

Bugün Finlandiya'da Türk parasiyle pancar 
20 kuruş 70 santimdir. İspanya'da bu fiyat 20.96 
kuruştur. Bulgaristan'da 17,05, ingiltere'de 
16.46 dır. İsviçre'de 15.28, İrlanda'da 15.38, 
gibi" yüksek fiyatlardır. Bizde aksi oluyor; mem
lekette istihsal edilen «ekerin istüMâk edilememe
si yüzünden çiftçiye darbe vuruyoruz ve bu da on
ları mağdur ediyor. Bugün o mağdur edilen 
çiftçi Hazineye bu kanaldan 'her sene 250 milyon 
lira gelir sağlıyor. Çiftçiyi, maliyetinden daha 
aşağı pancar almak suretiyle mağdur 'etmek, bu 
Meclise ve bu Hükümete yakışmamak gerekir. 
Bunun için, hükümetlerin pancar politikasını ta
kipte, önce çiftçjiyi düşünmeleri ve onun kolun
dan tutmaları, yükü onun sırtına vermemeleri ge
rekir. 

Arkadaşlar, bugün, istatistiklere baktım, dün
ya ortalaması olarak şeker yiy'imi nüfus başına 
17 kilogramdır. Bu bizde 11 kilogramdır. İran'
daki bizden daha üstündür ve bu tutar 19 kilo
gramdır. Kanada'da nüfus başına ortalama şe
ker yeyimi 42, HoTândaVla 46, İngiltere'de 52 
kilogramdır. 

Biz nüfus başına günde on gram fazla şeker 
yedirebilirsek fazla istihsali bu suretle istih
lâk etmiş oluruz. Milletlerin şeker istihlâk 
miktarları o milletlerin refah seviyesiyle ilgi
lidir. Biz halka fazla şeker yediremiyoruz ve 
fazla da ihracatta bulunamıyoruz diye çiftçinin 
kolunu kanadını kırarsak bu doğru bir siya
set olmaz. Sayın Vekil, «Biz ihracatı artırıcı 
formüller arıyoruz ve bu yolla döviz elde 
edeceğiz.» deselerdi kendilerine daha çok teşek
kür ederdim. Ve Hükümetin bundan sonraki 
politikası böyle olmalıdır. Hürmetle selâmlarım. 

96 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE SANAYİ BA

KAN VEKÎLÎ ORHAN MERSİNLİ — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; maruzatımın ba
şında da arz ettiğim gibi, • bendeniz maruzatı
mın hududunu şu şekilde tâyin ve tesbit et
miştim : İlgili Bakanlık ve Devlet organları 
tarafından alınmış bir karar vardır, bu ka
rar, şeker istihsal sahasını istihlâk nisbetinden 
% 10 kadar fazla miktarda tesbit etmeye ça
lışmaktır. Bu miktar, yani % 10 fazla tarım 
imkânları ve hava şartlarına göre, lehte veya 
aleyhte bir temevvüç yapar. Bunun üzerinde 
konuştum ve bunun üzerinde maruzatta bu
lundum. 

Memleketin tarım politikası muhakkak çok 
daha geniş bir tartışma konusudur. Seke* is
tihlâkinin istihsalden ne kadar daha fazla ar
tacağı konusu daha ziyade bir Hükümet poli
tikası konusudur ve bu konunun tamamen dı
şındadır. Her halükârda bu konunun mey
dana getirilmesi zarureti hissedildiği anda bu 
da görüşülür. Şimdiye kadar istihlâkin fevkin
de istihsal edilmiş şekerlerin hepsini halka 
yedirmek mümkün olamamıştır, ihracatta hü
kümetler büyük zorluklarla karşılaşan Hazine 
istihsal fiyatından çok aşağı yapılan ihracat
tan dolayı büyük yükler altında kalmıştır. 

Maruzatımı şöyle hulâsa edeyim •. 
Ziraat politikası, şeker istihsali politikası 

bu sorunun çerçevesi içinde değildir. Bu daha 
geniş bir çerçeve içinde ele alınacak bir mev
zudur. Gerektiği zaman gereken çerçeve için
de bir karara bağlanır. Teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Arkadaşlar, ben de Sayın Bakandan hassaten 
bunu rica etmiştim, demiştim ki, bizde şeker 
politikası ele alındığı zaman, ilk darbeyi çift
çiye değil, piyasaya vuralım. Bugün Türki
ye'de 300 bin. ton şeker istihlâk ediliyor. Bu
nun yanında şeker istihsali 400 - 450 bin ton
dur. Yalnız, 1960 yılında bu tutar 600 bin to
na çıkmıştır. Bu buhran yılı istisna edilirse 
başka- bir buhran olmamıştır. Fakat, 1960 
yılındaki bu buhranı unutmuş ve tekrar dön
müş, çiftçiye baltayı vurmuşuz. Benim te
mennim odur ki; bundan sonraki hükümetler 
bu mevzularla karşılaştıkları zamanlar ilk dar-
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beyi çiftçiye değil piyasaya vursunlar. Bu te
menni ile huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Üçüncü soruya geçiyoruz. 

3. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, Amasya Lisesi öğretmen kadrosunu 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/4) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili Ba
kan yoktur. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

Dördüncü soruya geçiyoruz. 

4. — Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'-
in, 114 sayılı Kanunun tadil ve ilgasına lüzum 
hissedilip edilmediğine ve buna ait yeni bir ka
nun tasarısı hazırlanıp hazırlanmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

. BAŞKAN — Soru sahibi burada, Millî Eği
tim Bakanı yoktur. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

5. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
zeytin ve zeytin yağı istihsal rekoltesinin bu 
yılki tahminî miktarına ve bu mahsullerin de
ğerlendirilmesi ile müstahsilin korunması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Ba 
kanından sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Bu 5 nci sorunun cevaplandırıl
ması için biraz sonra gelmesi muhtemel olan 
ilgili Bakana intizaren fi ncı soruya-geçiyoruz 
efendim. 

6. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, bu sene liselerden mezun olup da kon
tenjan azlığı dolayısiyle üniversitelere giremi-
yen gençlerin üniversitelere alınmaları hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen
dimi Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7 nci soruya geçiyoruz. 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Devlet Demiryolları aiely eleri 
işçilerinden 700 isimli bir listenin tatbiki gaye
siyle bir kısım işçinin başka yerlere nakledilme-

- O T -
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leri sebebine dair sorusuna. Ulaştırma Bakamı 
Orhan Mersinlinin sözlü cevabı (6/8) 

BAŞKAN — Soru sahibi?. Burada, ilgili 
Bakan, burada, Soruyu okutuyoruz efendim. 

Sayın Millet Meclisi -Başkanlığına 
Eskişehir ' DDY atelyeleri işçilerinden, 700 

ismi taşıyan bir listenin yavaş yavaş tatbiki 
gayesiyle, bir kısmının başka yerlere nakil edil
dikleri öğrenilmiştii'. 

Bu nakiller hangi sebebe müstenittir? Böyle 
bir liste var mıdır? 

Lütfen Sayın Ulaştırma Vekili tarafından 
şifahi olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

5 . 11 . 1961 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN MER

SİNLİ — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım. 

Böyle bir mevzuu buraya getirip açıklan
masına imkân verdikleri için evvelâ soru sahi
bine teşekkür etmek isterim. Cevabım zannedi
yorum kısa ve sarih olacaktır. 

Eskişehir Demiryolları atölyelerinde nakil se
bebiyle hazırlanmış adı geçen yedi yüz kişilik 
bir liste yoktur. Daha çloğrusu böyle bir listo 
yoktur ve bu şekilde bir liste ile nakil yapıl
mamıştır. Son sene zarfında Demiryolları atel-
yelerinden onüç arkadaş yine Demiryollarının 
muhtelif iş yerlerine nakledilmişlerdir. Fakat se
bebi doğrudan doğruya iş icabıdır. Eskişehir 
DDY atelyeleri, DDY atelyelerinin şebekesi me
sabesindedir. Atelyelerde çalışan işçi sınıfının 
bu çalışmasını temin için Eskişehir DDY atel-
y el erini mütaaikıp iş sahası tesisi için, Sivas ve 
Adapazar'ı gibi atelyeler açılmıştır. Eskişehir 
DDY atölyelerinde yetişen işçilerin ihtisasları 
dolayısiyle, diğer şehirlerdeki atelyeleri takviye 
etmek düşüncesiyle atelyeler arasında 13 kişilik I 
bir nakil yapılmıştır. 700 kişilik bir liste söz 
konusu değildir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu. 
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar; hakikaten kıymetli bir zat 
olan Ulaştırma Bakanımıza, verdikleri izahat-
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I tan dolayı şükranlarımı arz ederim. Yalnız, bu 

yedi yüz kişilik isim listesi, belki bir şayia ola
bilir, esasen ben de bu şekilde bir söylenti 
vâki olduğundan bahsettim. Fakat şurası da 
muhakkak ki, son günlerde beş on arkadaşı-
mızıh Eskişehir'den başka yerlere naklolunduk
larını üzülerek duymuş bulunmaktayım. Bu ar
kadaşların nakillerinin bir partiye mensulbol-
duklarmdan dolayı vu'kubulduğu şüphesi de 
basma kadar aksetmiştir. Ben, alâkalılarla da 
görüştüm. Kendilerinin de son zamanlarda 
Devlet Demiryollarından hiç kimsenin emekli
ye sevk veya başka bir yere nakil, tâyin edil
memeleri hususunda bir tamimi olmasına rağ
men, kendilerine vereceğim isimleri tetkik bu
yursunlar, böyle bir durum varsa iade etsin
ler. Bu çok yerinde bir hareket olacaktır. Ar
kadaşımız bu nakilleri yani kendisine ait hu
susları benimsesinler. Bu şekilde kalacak olur-

[ sa içişlerimiz için çok büyük bir darbe olacak
tır. Onun için kendilerine vereceğim isimleri 
lütfen tetkik buyursunlar. Böyle bir şey var
sa tekrar rica ediyorum iade etsinler. Bundan 
dolayı mağdur olmuş arkadaşları da tatmin et
miş olurlar. Aynı zamanda, Yüksek Hakem He
yetinin bu hususta kararı vardır. DD iş veren
lerine aidolmamakla beraber, başka iş verenle
re aidolmak üzere Yüksek Hakem Heyetinin 
bir kJararı vardır ki, (işçinin muvafakati alın
madan işçi başka bir yere nakledilemez.), der. 
Devle|t Demiryolları da bu Yüksek Hakem He
yetinin kararma göre, muamele yapmalıdır. Di
ğer iş verenler gibi, onlar da bu kararı alabi
lirler.1 Nitekim, kendilerinin bu karara göre 
yaptıkları tamim çok güzeldir, tamamiyle ye
rindedir. 

Kendilerinden rica edeceğim, vereceğim isim
le r i tetkik buyururlar ve bu haksızlığı düzel
tirlerse çok iyi olacak. Verdikleri izahattan do
layı çok teşekkür ederim. Tamimleri ile/işçi
yi mağdur etmemek için, gösterdikleri anlayı
şa da ayrıca teşekkür eder, şükranlarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, okumak için üniversite hulamıyan gençler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/9) 
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ÖAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu arkadaşımız 

burada. 
ilgili bakan salonda bulunmadığı için soru

nun cevaplandırılması gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

9. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boz-
tepe'nin," üniversitelere gıremiyen lise mezun-
lan hakkında ne düşünüldüğüne dmr MÜlî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/10) 

BAŞKAN — Soru sahibi Hasan Fehmi Boz-
tepe arkadaşımız buradalar mı1? (Yok sesleri) 

Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya 
mahsus olmak üzere sorunun cevaplandırılması 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
2510 sayılı tskân Kanununa ek 105 sayılı Ka
nunun tatbikine devamda siyasi ve içtimai bir 
zaruret bulunup bulunmadığına ve bu kanunun 
kaldırılıp kaldırilmıyocağı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Adalet Bakan Vekili 
Sdhir Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı (6/11) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
dalar mı? (Burada sesleri) İlgili Bakan da bu
rada. Şimdi soruyu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

27 Mayıs 1960 ihtilâlinin tevlidettiği zaru
retler dolayısiyle çıkarılan ve 19 .10 .1960 ta
rihinde kabul edilen ve sadece Şark ve Güney -
Doğu vilâyetlerinin bir kısım sakinlerine tat
bik edilen 2510 sayılı iskân Kanununa eklenen 
ve yayım tarihinden meriyete giren: 

1. 105 sayılı Kanunun devamında siyasi ve 
içtimai bir zaruret bulunup bulunmadığı, 

2. Hukuk Devletinin nizam ve prensipleriy
le kabilitelif olmıyan 2510 sayılı Kanuna ekle
nen 105 sayılı Kanunun kaldırılıp kaldırılmı-
yacağı hakkında ne düşünüldüğünün Adliye 
Vekilinin şifahen cevaplandırmasını rica ede
rim. 

6 Kasım 1961 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Vekili. 
ADALET BAKANI VEKtLl SAHÎR KU-

RTJTLUOĞLU — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Mardin Milletvekili Sayın Talât Oğuz arkadaşı-

17 .11.1961 O : 1 
mız tarafından, Bakanlığımızca cevaplandırılma
sı isteğiyle sorulan soruda, 105 sayılı Kanunun 
devamında zaruret olup olmadığı ve Hukuki 
Devlet Nizamının ve prensiplerinin bu 105 sayı
lı Kanunla alâkası olup olmadığı ve bu kanu
nun kaldırılıp kaldırılmıyaeağı hakkında ne dü
şünüldüğü talebedilmektedir. Bu soruya cevap 
vermeden evvel, şu ciheti Muhterem Heyetinize 
arz etmek isterim ki, 2510 sayılı Kanuna eklen
miş bulunan 105 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin 5 nci fıkrası tetkik edildiği zaman görüle
cektir ki, nakli hususunda zaruret görülenlere 
esas olan noktai nazar tamamiyle valilerin ve 
emniyet müdürlerinin salâhiyeti dahilindedir. 
Kanunun ikinci maddesine göre nakil ve iskân
larına karar verilen kimselerin, içişleri, imar ve 
İskân bakanlıklarınca müştereken tesbit edilen 
mahallere nakilleri İçişleri Bakanlığı tarafın
dan, iskânları ise imâr ve iskân ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanlıklarınca yapılır. Bu hu
sus bir hüküm olarak yer almış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, gerek Riyaset Divanının yüksek 
müsamahalarına sığınarak ve gerekse soru sahi
bi arkadaşımızın müsamahasına güvenerek so
runun İmar ve iskân Bakanlığına ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına havale edilmesine 
müsaade etmelerini rica edeceğim. Bu bizim işti
gal mevzuumuz dışında bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendini; Muh

terem Adliye Vekilinin zahmet ihtiyar etmek 
suretiyle vermiş oldukları cevaplardan dolayı 
kendilerine teşekkür etmeyi bir vecibe addede
rim. Benim bu takriri verm emdeki gaye, hatı
rımda kaldığına göre, 24 veyahut 25 Ekimde 
basına intikal eden, antidemokratik kanunların 
kaldırılması hakkındaki haberin tatbikine ait
tir. Adliye Vekâletinde bu antidemokratik ka
nunların kaldırılması hakkında bir hazırlık ya
pıldığını da yine basından öğrenmiş bulunmak
tayım. Bu vaziyette, tahminime göre 82 aded ka
nunun kaldırılması babında isimlerin gönderil
diğini gazeteler yazmış bulunmaktadır. Bu ka
nunların kaldırılması, Devlet nizamının kurul
ması sırasında, tedvin edilmiş olan 334 sayılı 
Anayasanın da icabıdır. Bütün kanunlarımızı ve 
mevzuatımızı bu bünyeye uydurmak lüzumu kar
şısında hukuk devletinin bir idarecisi olan Muh
terem Adliye Vekiline bu suali tevcih etmek za
ruretini hissettim Temenni ederim ki, Muhte-
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rem Adliye Vekili tarafından kaldırılması iste
necek kanunlar grupu arasına bu kanunun da 
ithali ve eskisinin lağvı şerefi mutlak surette, 
İkinci Cumhuriyet Parlâmentosunu teşkil edecek 
sayın azalarına aidolacaktır. 

Hürmetlerimle. ! 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
4/8335 sayılı Kararnamenin yürürlüğe konma' 
sına dair olan 5 sayılı Tebliğin tatbikatına ve 
bu tebliğin meriyetten kaldırılması hakkında 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Baka
nı Nasır Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/12) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. İlgili ba
kan, burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Cenup vilâyetlerinde tatbik sahasına konan 
ve 4/8335 sayılı Kararnamenin yürürlüğe kon
masına dair 5 sayılı Tebliğin : 

1. — Hangi tarihte meriyete girdiğinin, 
2. — Meriyete girdiği tarihten bugüne ka

dar kaç hâdiseye tatbik edildiğinin, 
3. — Tatbik edilen, hâdiselerin hukuki neti

celerinin neden ibaret bulunduğunun, 
4. — Hukuki, iktisadi ve İçtimai netayiç iti

bariyle 5 sayılı Tebliğin tatbikatta temin ettiği 
faydaların 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun 
temin edip etmediğinin, 

5. — Mezkûr, tebliğin antidemokratik bir 
mahiyet taşıyıp taşımadığının, 

6. — Bunun meriyetten kaldırılması hakkın
da ne düşünüldüğünün Dâhiliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanlarının şifahen cevaplandırmalarını I 
rica ederim. 

6 Kasım 1961 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Buyurun, İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTİNOĞ-

LU — Muhterem arkadaşlarım, sözlü soru sahibi 
sayın Talât Oğuz'un sorularına sırası ile cevap 
veriyorum. 

Cenup vilâyetlerinde tatbik sahasına konan 
ve 4/8335 sayılı Kararnamenin yürürlüğe kon
masına dair (5) sayılı tebliğin, hangi tarihte me
riyete girdiğini soruyorlar. j 
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Beş sayılı tebliğ, 22 Kasım 1957 tarih ve 9S63 

sayılı Resmî Gazete ile neşredilmiştir. 
Bu tebliğ : Hakkâri vilâyetinde 19.12.. 1957, 

Mardin vilâyetinde 25 .12.1957, Urfa vilâyetin
de 29.11.1957, Gaziantep vilâyetinde 12. 2 . 
1958, Hatay vilâyetinde 21.1.1958 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

2. Meriyete girdiği tarihten bugüne ka
dar kaç hâdiseye tatbik edildiği? 

Cevabı : Beş sayılı tebliğ, meriyete girdiği ta
rihten 1 Kasım 1961 tarihine kadar Hatay, Gazi
antep, Urfa, Mardin, Hakkâri vilâyetleri bölge
sinde (435) hâdiseye tatbik edilmiştir. 

3. Tatbik edilen hâdiselerin hukuki neticele
rinin neden ibaret bulunduğu? 

Cevabı : Beş sayılı tebliğe muhalefetten dola
yı tesbit edilen olaylarda ele geçirilen hayvan ve 
maddeler, jandarma birliklerince mahallî güm
rük idarelerine teslim edilerek olay, gümrük ida
resinin müdahale müzekkeresiyle adalete intikal 
ettirilmekte olduğundan bu olayların hukuki ne
ticeleri, bugün için bakanlığımca bilinmemekte
dir. , 

Arz ettiğim gibi, İçişleri Bakanlığı, Adliye
ye intikal etmiş olan hâdiselerin neticelerini ta-
kibetmekten âcizdir. Maddeten buna imkân yok
tur. Onun için, burada sözlü soru sahibine katî 
bir cevap veremiyeceğimden dolayı hakikaten 
müteessirim. Yalnız Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğından bu soru münasebetiyle aldığımız malû
mata istinaden şu kadarını arz edebildim. 

Diğer kısmı ise, bu mezkûr tebliğin hudut 
köylerine tebliğ edilmediği, bu hususta şahit din
lemek suretiyle tebligat yapılmadığı tesbit edile
rek icra edilmekte olduğu ve emniyet bölgesi dâ
hilinde bir yerden bir yere gitmek suç teşkil et
mediği için beraet kararı ile neticelenmektedir. 
Biz de Temyiz Mahkemesinin bu kararını tatbik 
etmekteyiz. Netice olarak, bu hâdiselerin büyük 
(bir kısmı da beraetle neticelenmektedir. 

Sorunun dördüncü kısmını okuyorum : «Hu
kuki, iktisadi ve içtimai netayiç itibariyle 5 sa
yılı tebliğin tatbikatta temin ettiği faydaları 
1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun teinin edip et
mediğinin,» 

Şüphesiz bu husustaki takdir hakkı İçişleri 
Bakanlığına ait değildir. Fakat biz Bakanlık ola
rak Bakanlığın n'öktai nazarını şu şekilde izah 
edebiliriz : 

- 1 0 0 -
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Telbliğin şümulü Suriye ve Irak hududunu 

teşkil eden mıntakalardadır. Bu iki devletle Tür
kiye arasında ekonomi muvazenesizliği dolayısiy-
le; buralarda kaçakçılık canlı hayvanlarda çok 
yüksek seviyeye baliğ olmaktadır. Bugün vekâle
tin kanaati 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun 
Cenup bölgemizdeki kaçakçılığı önleyici kâfi bir 
tedbir olmadığı merkezindedir. 

5. Tebliğ antidemokratik bir mahiyet taşı
madığı için bu husus Dahiliye Vekâletinin takdir 
hakkı dışındadır. Biraz evvel de aynı soru sahi
binin bildirmiş olduğu gibi, bu hususun Adliye 
Vekâletinde hazırlanacak olan antidemokratik 
kanunların içine konmıyacağı Adliye Vekâletin
ce teemmül edilmiştir. 

6. Bunun meriyetten kaldırılması hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Dahiliye ve Gümrük Ba
kanlarından cevap verilmesi isteniyor. Bu tebliğ 
yeniden gözden geçirilebilir. Mahallin ihtiyaçla
rına, daha uygun bir şekilde tatlbik ve bilhassa 
ıbu sahalardaki vatandaşlara lüzumlu bir şekilde 
izah edilebilecek bir mahiyet verilmesi daha uy
gun olur, kanaatindeyim. 

İnşallah hizden sonra gelecek iktidarlar, bu 
meselelerin üstüne eğilir, daha iyi hizmet etme 
imkânını bulurlar. 

BAŞKAN — Buyurun, soru saihiîbi, 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlar, İçişleri Bakanının vermiş olduğu cevap
tan, sonra, kendilerine teşekkür etmeyi bir vecibe 
sayarım. 

Yalnız, vermiş olduğu cevaplarda, bu tebliğin 
antidemokratik bir mahiyet taşıyıp taşımadığını, 
Adliye Bakanlığından sormamı talebettiler. Ev
velemirde 4/8335 sayılı Kararı yürürlüğe koyan 
5 sayılı tebliği Gümrük ve Tekel Bakanlığı île, 
İçişleri Bakanlığı müştereken hazırlar ve müşte
reken ittihaz edilecek bir tebliğ ile meriyete ko
nulması için çalışmalarda bulunurlar. 

Bu bakımdan bu tebliğin memleketin bün
yesine uyup uymadığı, memleketin ihtiyaçla
rına cevap verip vermediği ve memleketin da
hilî, iktisadi ve ticari şartları ile kabili telif 
bulunup bulunmadığı hususunda, bu tebliği 
hazırlıyan ve bu tebliğ üzerinde mesai sarf eden 
İçişleri Bakanının yüksek huzurunuzda cevap 
vermesi icabederdi. Güney - Doğu vilâyetle
rinde tatbik sahasına konulan beş sayılı teb
liğ, izah ettikleri veçhile 1956 tarihinden iti
baren meriyete girmiş bulunmaktadır. Bu beş 
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sayılı tebliğ doğrudan doğruya emniyet böl
gesi sahasına giren ve 25 kilometrelik hudut 
içinde buludan küçük ve büyük baş hayvanla
rın ve hayvani maddelerinin beyannameyo tâbi 
tutulmasını âmirdir. Tatbikat ve mer'tyette 
bulunan 1918 sayılı Kaçakçılığın men'i hak
kındaki Kanuna rağmen, tevcih etmiş olduğu
muz sualde bu tebliğin Kaçakçılık Kanununun 
istihdaf ettiği hükümlerin tatbikına kâfi gel
mediği ve tedbirleri idi. Bu husus cevapsız 
kaldı. 5 sayılı tebliğin, meriyete konulmasın
daki gave kaçakçılığın Önlenmesi içindir. Ha
len tatbikatta 1918 savılı Kanun mevcudoldu-
ğuna göre, kanun hükmünde bu müeyyideyi 
vaz'eden hükmün meriyette kalması iktiza eder. 
Muayyen bir sahada tatbik edilen ve beyana 
tâbi tutulması iktiza eden vaziyette, değil Gü
ney - Doğu'nun içtimai ve iktisadi nizamını 
bozacağı, bâzı vakaları da içine alacalı tabiî
dir. Ben bu tebliğin tatbikatçısı olan bir .arka
dasınız sıfatiyle, Yüksek Heyetinize ifade ede
bilirim ki, 5 sayılı tebliğin tatbikatı aksi ne
ticeler vermiş, gayesine ulaşamamıştır. 5 sa
yılı tebliee göre, 10 - 25 kilometre içerisinde 
ikamet etmekte olan bir vatandasın bir koyu
nu ölse, bunu derhal beyanname ile göstermek 
mecburiyetindedir. Bu beyannameyi, mahallin 
en büyük mülkiye âmirine vermek iktiza eder. 

Bir hukuk Devletinde, Devletin kudreti 
sahasında bulunan bir vazife doğrudan doğru
ya, vatandaşa tahmil edilemez. Ancak Devlet
tir ki kaçakçılığı önliveeek kudreti haizdir, ka
çakçılığı alacağı tedbirlerle onun önlemesi 
ica'beder. Hâdisenin müeyyidesini, doğrudan 
doğruya Güney - Doğu vilâyetlerinde oturan 
vatandaşlara tahmil etmesi bir hukuk Devleti 
nizamı ile bağdaşamaz. 

Güney - Doğu halkının çok misafirperver 
olduğu hepinizce malûmdur. Beyannameye tâ
bi tuttuğu hayvanlarının azalmasında bir de
ğişiklik vâki olduğu takdirde bunu 48 saat 
zarfında en büyük mülkiye âmirine haber ver
mek mecburiyetinde bıraktırılmasmın o vatan
daşları günlerce, hattâ aylarca nahiye, kaza 
merkezlerinde bırakmaktan başka bir mükelle
fiyet tahmil etmiyeceği tabiîdir. Bu vatanda
şın ticari bakımdan inkişafını baltalar. İkti
sadi hayatın ve ticaretin devamı zaman ve me
kân ile mukayyet bulunduğuna göre, elinde 
çok miktarda koyunu, küçük ve büyük baş 
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hayvanı olan şahsın elinden bunları anide ve 
muayyen bir müddetle beyannameye tâbi tut-
maksızm çıkarmak hakkını Devlet haiz değil
dir. Bu bakımdan, Muhterem Adliye Veki
linden istirhamım bu tebliğin bir an evvel me
riyetten kaldırılması ve Güney - Doğu bölge
sindeki vatandaşların arzularının is'afı ile hu
zura kavuşturulmalarının teminidir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyuran içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTlNOĞLU -

Muhterem arkadaşlarım, sayın soru sahibinin 
Vekâletime tevcih etmiş olduğu soruda, bu
nun antidemokratik olup olmadığı soruluyordu. 
Ben de verdiğim karşılıkta, bunun takdir hak
kının içişleri Bakanlığına aidolmadığmı bildir
miştim. Bu sefer söz aldı, mademki, bu tebliği 
içişleri Bakanlığı yaptı, İçişleri Bakanınca kar
şılık vermesi lâzımgelir diyo ısrar ettiler. Hal
buki, konuşmasının bir yerinde, kendilerinin de 
ifade* ettikleri veçhiİe, bu tebliğ doğrudan 
doğruya bir kanun maddesine istinaden, içişleri 
Bakanlığınca çıkarılmıştır. Bu kanun, içişleri 
Bakanlığına başka türlü hareket edeceğine dair 
bir yetki vermiyor, sadece böyle bir tebliğin 
çıkarılması yetkisini veriyor. 

Biz 19.18 sayılı Kanunu tadil eden 6829 sa
yılı Kanuna ek 1 nci madde gereğince bu tebliği 
çıkarmış bulunuyoruz. Bunun tatbikat mevzuu 
olacağı hususunda doğrudan doğruya 1918 sa
yılı Kanuna ek olan 6829 sayılı Kanunun anti
demokratik olup olmadığı mevzuunun, da Ada
let Bakanlığı tarafından tatbik edilmesi icabe-
der : Malûmlarıdır ki, bu tebliğ bir Bakanlar 
Kurulu kararma istinaden çıkarılmıştır. Zanne
dersem bunun Dahiliyo Vekâletine aidoldıığunu 
iddia etmek pek de insaflı bir hareket olmaz 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, 1956 

nm resmi gazetesi elime geçmiş olsaydı, yüksek 
huzurunuzda bir değer ifade ederdi. Bu gazete 
4/8335 sayılı Kararnamenin tatbikatiylo ilgili, 
5 numaralı tebliğinden bahsetmektedir. 5 numa 
ralı tebliğin ınatlabmda, Gümrük ve inhisarlar 
Vekâletiyle Dahiliye Vekâleti tarafından ha
zırlanan ve müeyyidesini 1918 sayılı Kanuna 
bağhyan hükümler vardır. Yani bu tebliğ mu
halif hareket eden şahıslar için 1918 sayılı 
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Kanuna eklenen ikinci madde iie tavsiye edilen 
hüküm ile bu hükmü karıştırmamak ieabeder. 
Tebliğ Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve içişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanır vo müeyyidesi 
1918 sayılı Kanuna eklenen bir maddeyle gös
terilmiştir. Bu bakımdan tebliğ tanıamiyle İçiş
leri Bakanlığına ve Gümrük ve Tekel Bakan
lığına aittir, bu soruma lütfen kendilerinin ce
vap vermelerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN •- - Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTlN-

0(1 LU — Efendim, cevabım gayet kısa olacak. 
Kanunda, «Bu kararname İçişleri, Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarınca hazırlanır.» diyor, ha
zırlanabilir, demiyor. Hazırlanıp hazırlanmaması, 
bakanlıkların takdirine bırakılmış değildir. Biz 
bu tebliği hazırlamakla mükellefiz. Bunun an
tidemokratik olup olmadığı, biraz evvel de arz 
ettiğim kanuna şâmildir. 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi. Sorunuz iki 
bakanlıktan sorulmuştur, müşterektir. İçişleri Ba
kanının izahatından da anlaşılacağı gibi, soru
nun cevaplandırılmış olduğunu sanıyorum. Aca
ba siz, ayrıca' Gümrük ve Tekel Bakanını da 
dinlemek ister misiniz, arzu ediyor musunuz1!? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Müşterek bir 
soru idi. İçişleri Bakanı beni tatmin edemedi. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanından 
ela cevap istiyor musunuz: 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Müşterekti, is
temiyorum. 

BAŞKAN - - Sual cevaplandırılmıştır. 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat Belediyesinin malî durumuna dair so
rusuna İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nım 
sözlü cevabı (fi/13) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. İçişleri 
Bakanı? Burada. Soruyu okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Midyat Belediyesinin su ve elektrik tesisatı 
dolayısiyle istikraz ve fon yardımından : 

1. iller Bankasına borçlu olduğu meblâğın 
miktarının neden ibaret bulunduğu, 

2. Midyat Belediyesine kanunen sağlanılan 
ve başka gelir kaynaklarından temin edilen ge-

. İn* miktarının, 

— 10£ — 
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3. Her yıl ödenmesi icabeden taksitli borç 

miktarının neye baliğ olunduğunun, 
. 4. Gelir ve borç arasındaki muvazenenin ku

rulması için bu ana kadar her hangi bir ted
bir ittihaz edilip edilmediğinin, 

5. Belediye memur ve hizmetlilerinin beş 
aydan beri maaş ve ücretlerini alamamaları
nın, neden ileri geldiğinin belediye gelirlerinin 
borca mukabil kesilmesi sebebiyle malî müzaya
kada bulunan belediyenin malî durumunun ıs
lahı ve elemanlarına bir an önce maaş ve ücret
lerinin ödenmesi hususunda ne düşünüldüğünün 
ve bu hususta bir tedbir ittihazı cihetine gidilip 
gidilmediğinin Dahiliye Vekilinin sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

6 Kasım 1961 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN. — İlgili Bakan, Buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTÎNOÖ-

LU — Muhterem arkadaşlar. 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un Midyat 

Belediyesinin malî durumu ile ilgili sözlü soru 
önergesini cevaplandırıyorum. 

Mahallî valilikten alman yazıdan anlaşıldı
ğına göre Midyat Belediyesinin su ve elektrik 
tesisleri inşası dolayısiyle fon hesabına veya is
tikraz karşılığı mukabili olarak İller Bankasına 
5 003 402,92 lira borcu bulunmaktadır. 

Midyat Belediyesi 1961 malî yılı bütçesi mu
hammeni 210 000, bağlı isletmenin ise 129 000 
liraya baliğ olmaktadır .İller Bankasından bu 
belediyeye ekim gayesi itibariyle tefrik edilen 
hisse tutan 120 305.24 lira tutmakla beraber bu 
miktardan 105 395,24 lirası bankaca borç karşı
lığı olarak kesilmiş ve mezkûr belediyeye ancak 
15 000 lira gönderilebilmiştir. Yine ayni tarih 
itibariyle belediyece kendi kaynaklarından an
cak 32 886,65 lira sağlanabilmiştir. 

Her yıl ödenmesi gereken borç tutarı 156 300 
lirayı bulmaktadır. Bütçe yekunu nazarı itibara 
alınınca bu rakamın ifade ettiği mâna arzdan 
varestedir. 

Gelir ve borç arasındaki dengenin kurula
bilmesi için câri masrafların kısıntısı cihetine 
gidildiği gibi, İller Bankasına olan borçların te
cilinin, personel kadrolarında âzami tasarruf 
sağlanmasının ve imkân hâsıl olduğu takdirde 
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elektrik ücretlerine zam yapılmasının düşünül
düğü anlaşılmaktadır. 

Belediye personeline ödenemiyen istihkaklar 
konusu üzerinde durularak alınan veya alınacak 
bu tedbirler sayesinde bu işin kati surette halli
ne çalışıldığı belirtilmektedir. 

Birçok belediyelerimizin malî durumlarının 
bu yolda olduğu göz önünde tutularak Bakan
lığımızca Belediye gelirleri Kanununun yeniden 
tedvini üzerinde hassasiyetle durulmakta, bu 
husustaki çalışmalara büyük bir hız verilmiş 
bulunmaktadır. 

Efendim Midyat Belediyesine ait teknik 
malûmat verildikten sonra şu hususu Yüksek 
Heyetinize arz etmek isterim. Türkiye'deki bü
tün belediyelerin borçlan iki milyar lirayı bul
maktadır. Bunlann büyük bir kısmı da İller 
Bankasınadır. İller Bankası müstakbel 30 se
nelik kaynaklannı tüketmiş durumdadır. Bi
naenaleyh, belediyelerle Uler Bankası arasında
ki bu müşkilâtı belediyeler lehine halletme hu
susunda maalesef bütün Hükümetin mesaisi ne
tice vermemiştir. Yalnız bütün bu belediyeleri 
bu vazivette bırakmaya imkân olmadığından în-
kılât) Hükümeti tarafından hazırlanmış olxn bir 
kanun teklifi Temsilciler Meclisine sevk edilmiş
ti. Maalesef bu kanun teklifi kanunlaşamamıştır. 
E$er bu kanun meriyete girmiş olsavdı bütün 
belediyelerin borçlan Hazineve intikal etmiş ola
caktı ve bu şekilde bir tasfiye yoluna gidile
cekti. Maalesef bugün beledivelerin halen içeri
sinde bulundukları sıkıntılı dummml arına ken
dileri bir hal çaresi bulamamıştır. İnşallah bun
dan sonra bu belediyeler bu sıkıntılı durumdan 
kurtulabilir. 

Efendim, bu hususta verebileceğim izahat, 
maalesef bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Som.sahibi, buyurunuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, muh

terem Dahiliye Vekilinin cevanlarma teşekkür 
etmevi bîr vazife addederim. Yalnız muhterem 
Dahiliye Vekiline tevcih etmiş olduğum sualler 
arasında 5 - 6 aydan beri ödenmiyen memur ve 
hizmetlilere ait maaş ve ücretlerin ödenmemesi
ne ait hususlar vardır. Bu hususta bir cevap 
vermediler. Devlet, bir memuru ve bir hizmetli
yi çalıştırdığı zaman istihkak ettiği maaş veya 
ücretin mutlak surette ay sonunda ödenmesi, 
cemiyetimizin, Devlet nizamımızın esaslı pren
siplerindendir. 

— 103 — 
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Kendileri Midyat Belediyesinin borç duru

munu izah ettikleri için ben bunun üzerinde 
durmıyacağim. Bu broç yekûnu 5 milyonu geç
mektedir. Bu bir kaza belediyesi için muazzam 
bir borçtur. Bu borç dolayısiyle belediyenin 
gümrük ve diğer gelirlerinden bir kışımı kesil
diği için belediye âmme hizmetlerini görememek
tedir. 

5 - 6 aydan beri memur ve hizmetli maaşla
rının ödenmesi ve Midyat Belediyesine imkânlar 
sağlanmsaı için muhterem Dahiliye Vekilinin 
tedbir almasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTİNOĞ-

I/U — Muhterem arkadaşlarım, Dahiliye Vekâ
letinin belediyelerle olan alâkası, bugün beledi
ye reisliklerine vali ve kaymakamların bakma
sından ibarettir. Yoksa belediyelerin açıklarını 
mutlaka Dahiliye Vekâletinin kapayacağına dair 
mevzuat varsa bunu biz bilmiyoruz. Bankanın 
durumu bu kesintileri yapmamaya müsait de
ğildir ve bütün belediyeler İller Bankasına borç
ludur. 

Kendi memurlarının maaşını belediyeler ken
dileri düşünür. Dahiliye Vekâleti değil. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, beledi

yeler Dahilive Vekâletine bağlı bulundukların
dan dolavı borç ve gelirleri arasında muvazene 
kurmak, bu hususta tedbir ittihaz etmek Dahili
ye Vekiline racidir. Bütün arzumuz borç ve ge
lir arasında bir muvazene kurulması ve borç 
ödenmesi hususunda Midyat Beledivesine âzami 
imkânın bahsedilmesi ve gerekli tedbirlerinin it
tihazıdır. Hürmetlerimle^. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. •«— Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat Ortaokulunun faaliyete geçtiği tarihten 
bu yana-okuyan öğrenci sayısı ile öğretmen kad
rosuna ve inşası kararlaştırılan ortaokul ve sanat 
okulu binalarının bu yıl yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/14) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?.. Bura
da. İlgili Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. ~ Mardin Mületveküi Talât Oğuz'un, 
Nusaybin, Cizre, îdil, Süopi ve Kızıltepe kaza-

17.11.1961 O : 1 
lan hudutlarında Suriye - Irak hududundan iti
baren 350 metre derinliğindeki arazi ile bunun 
haricinde kalan başka arazilerin istimlâk edilip 
edilmediğine ve bu yerlerde yapılan istimlâk iş
lerine dair sorusuna İçişleri Bakanı Nazır Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/15) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. İçişleri 
Bakanı da burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi, Kızıltepe ka
zaları .hudutlarında Suriye - Irak hududundan 
itibaren Jandarma Umum Kumandanlığınca 
ihdas edilen 350 metre derinliğindeki arazilerin 
ve bu miktar haricinde kalan başka arazilerin 
istimlâk edilip edilmediği, 

1. İstimlâk edilmiş ise hangi tarihte is
timlâk edildiğinin, 

2. İstimlâke tâbi tutulan arazi sahiplerine 
istimlâk tarihinden bu yana ne kadar istimlâk 
parası ödendiğinin, bunlar arasında istimlâk 
parasını alanların sayısının neye baliğ bulun
duğunun ve ayrıca almıyanlann miktarının ne 
olduğunun, 

3. İstimlâk bedeli ödenmeme sebebinin ne 
olduğunun, 

4. Mayınsın olup da -istimlâke tâbi tutulup 
mülkiyet ve intifa hakkı ihlâl edilen arazi sa
hiplerinin istimlâk bedellerinin kac yıldan beri 
ödenmediğinin ve bu durumun mülkiyet hakkı
nın hukuki neticeleriyle kabilitelif olup ol
madığının, ödenmeme sebebinin neden ibaret 
bulunduğu ve ödenmeme yüzünden Vekâlet 
alevhme adlî mercilerde kaç dâva açıldığının 
Dahiliye Vekilinin şifahi olarak cevaplandır
masını rica ederim. 

6.11.1961 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTİNGĞLU 

— Muhterem arkadaşlarım, hudut emniyeti, 
kaçakçılığın meni ve takibi bakımından 6829 
sayılı Kanunun ek birinci maddesine istina-, 
den 26.12.1956 tarih ve 4/8510 sayılı Bakan
lar Kurulunun Kararnamesine göre Suriye hu
dut kesiminde, hudut hattından itibaren 500 
metre derinliğindeki arazi şeridi üzerinde ma
yın, tel engeli ve emsali engelleme tedbirleri-
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nin alınması karar altına alınmıştır. Bilâhara 
engellemede kullanılan mayının tesir sahası 
hesaplanarak 500 metre derinlik 350 metreye 
indirilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun 19.2.1957 tarih ve 
4/8698 sayılı Kararnamesi ile engelleme tedbir
lerinin alınmış olduğu sahaların, 6830 sayılı 
istimlâk Kanunu hükümlerince göre Devlet 
hükmi şahsiyeti lehine istimlâki kararlaştırıl
mıştır. 

İstimlâk işleri 6830 ve 122 sayılı Kanun hü
kümlerine göre yürütülmektedir. 

1. Mardin ili hudut ilçelerinde istimlâk iş
leri 1957 yılında başlamıştır. 

2. 1957 yılında 102 şahıstan 7 001 dönüm 
arazi istimlâk edilerek 826 015 lira, 

1958 yılında 107 şahıstan 5 356 dönüm ara
zi istimlâk edilerek 1 038 641 lira, 

1959 yılında 93 şahıstan 4 629 dönüm arazi 
istimlâk edilerek 1 583 567 lira, 

1960 yılında 249 şahıstan 14 155 dönüm ara
zi istimlâk edilerek 2 736 435 lira, 

1961 Eylül ayına kadar da 93 şahıstan 
2 548 dönüm arazi istimlâk edilerek 532 549 
lira ödenmiştir. 1957 yılından 1961 Eylül avı
na kadar Mardin ilinde 644 vatandaştan 33 689 
dönüm arazi istimlâk edilerek 6 717 207 lira 
ödenmiş bulunmaktadır. 

Halen Mardin Valiliği emrinde 1 380 000 
lira ödenek mevcudolup, kanun çerçevesi dâ
hilinde istimlâklere devam edilmektedir. 

3. İstimlâk bedeli ödenmeme sebepleri : 
a) Arazinin mülkiyetim belirten tapunun 

olmayışı, 
b) Arazinin şüyulu bulunması, 
c) Tapudaki miktar ile Tapu - Kadastro 

Genel Müdürlüğünce tanzim edilen yüzölçüm-
lerinde mübayenet bulunması, 

d) Arazi sahiplerinin fiyatı az bulmaları, 
e) istimlâk yapan dairenin fiyatı fazla bul

ması,... 
Bu gibi hallerde engellenen arazinin bedeli 

mal sahibi namına millî bankalardan birine 
yatırılarak kanunun aramış olduğu evraklar 
tekemmül ettikten sonra, şayet dâva ikame 
edilmiş ise- karardan sonra hak sahiplerine 
ödenmektedir. 

4. Mayınsız sahalar istimlâk edilmemek
tedir. Engel inşası ile beraber istimlâk işleri 
de yürütülmektedir, Engel inşa edilinceye ka-
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dar arazi sahipleri arazisinden istifade etmek
tedirler. Hiçbir vatandaşın arazisi istimlâk 
edilmeden tasarrufundan menedilmemektedir 
vevbu hususta da kendilerine tebligat yapıl
mamıştır. Arazisi mayınsız olup da tasarrufun
dan menedilmiş vatandaş olmadığı gibi Ba
kanlık aleyhine de açılmış bir dâva bulunma. 
maktadır. 

BAŞKAN ~ Soru sahibi. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, Dahi

liye Vekiline, izahatlarından dolayı teşekkür 
ederim. Yalnız benim suallerimde muhtelif 
bentler mevcuttu. Bunlardan bilhassa mayınlı ve 
mayınsız arazi hakkındaki bentlere Sayın-Ba
kan cevap vermedi. 

Ben bir tatbikatçı olarak arz edeyim ki, hu
dut bölgesinde, 350 metrelik şerit dâhilinde, 
mayınsız olduğu halde, sahipleri tarafından is
tifade edilemiyen araziler pek çoktur. Bu şekil
de arazisinden istifade edemiyen binlerce vatan
daş mevcuttur., Dahiliye Vekili arzu ederse ben
deniz hâdise, köy ve isim zikredebilirim. Mülki
yet ve intifa hakkı ihlâl edilen vatandaşlar çok
tur. Anayasanın teminatı altında bulunan mül
kiyet hakkına hürmet edelim, Vatandaşın mül
kiyet hakkı ihlâl edildiği müddetçe vatandaş 
huzur ve sükûn duymaz. Bu bakımdan Dahiliye 
Vekilinin vatandaşların istimlâke tâbi tutulup 
da mavınsız olan arazilerinden istifade ettikle
ri hakkındaki cevaplarını burada kabul etmi-
yeceğim. istifade etmemektedirler, hudut ram-
takası-jandarmaları tarafından bu araziye kim
se sokulmamaktadır. Mayınsız olup da emniyet 
şeridi dâhilinde bulunan arazi bedellerinin bir 
an evvel sahiplerine ödenmesi hususunda Muh
terem Dahiliye Vekilinin acilen yardımlarım is
tirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BARKAN — içişleri Bakam. 
ÎCtSLERl BAKANI NASIR ZEYTlNOĞLU 

— Efendim, muhterem soru sahibi; eğer hakika
ten istimlâk bedeli ödenmiyen, yani 6830 sayılı 
Kanunun hükümleri haricinde hakkı ihlâl edi
len vatandaşlar varsa bunların isimlerini ve ad
reslerini hâdiseler zikrederek bize bildirsin. Za
ten bunları takibetme'k bizim vekâletin vazife
sidir. Umumi olarak «vardır» şeklinde ve. delil 
vermeden konuşmak doğru olmaz, bu şekilde bu 
isin altından çıkamayız. Bize Jandarma D mum 
Kumandanlığı tarafından verilen bilgilere, isti
naden böyle "bir çey olmadığı belirtilmektedir. 
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îstimlâk bedellerinin ödenmesi hususuna ge

lince ; biraz evvel de arz ettiğim gibi, Mardin 
Valiliğinin elinde 1 380 000 lira ödenek mev
cuttur. Ama istimlâk muamelesine tâbi tutulan 
şahıslar eğer dâva açmışlarsa veya kanunen lâ-
zımgelen formaliteyi ikmal etmemişlerse bu pa
rayı alamazlar. Bunlar hakkında Dahiliye Ve
kâletinin yapacağı bir şey yoktur. Zira istim
lâk muamelelerinin devamı adlî mercilere ait
tir. .Dahiliye Vekâletinin bir usulsüzlüğü varsa 
lütfen delilleriyle söylesinler, lâzım geleni yapa
lım. 

Maymsız sahalar istimlâk edilmemektedir. 
1957 de bir miktar maymsız arazi istimlâk edil
miş ve bedeli ödenmiştir. Hattâ istimlâk edilmiş 
arazileri vatandaşların ekmesine ve ağaç dik
mesine müsaade edilmektedir. 

Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, vatan

daş hak ve hukukunu korumak bir milletveki
linin vazifesi ise de daha çok Dahiliye Vekili
nin vazifesidir. 

Sayın Vekil delil istiyorlar, Silopi'nin Bil-
mehmedî köyünde maymsız olup da sahiplerinin 
istifade edemediği arazi vardır. Cizre'nin, Telaf-
rît köyünde maymsız olduğu, istimlâk edilme
diği halde sahiplerinin istifade edemediği arazi
ler olduğu söylenmektedir. Buralarda vatanda
şın mülkiyet hakkı ihlâl edilmektedir. 3 - 4 se
nedir, vatandaş hudut emniyeti mülâhazası ile 
araziye sokulmamakta ve dolayısiyle araziden 
istifade edememektedir. Bu açık bir hakikattir. 
Efendim, size bir misal olarak arz edeyim : Meselâ, 
(Silopi'nin Bimehmedi köyü... (Başka, başka ses
leri) Arz edeyim efendim, yine Silopi'nin Telaf-
rit köyü. Buralarda istimlâk bedelleri ödenme
miştir. Dahiliye Vekilinin bu işle yakından alâ
kadar olması ve vatandaşın bir an evvel istimlâk 
(bedelini alması için gereken gayreti göstermesi 
iktiza eder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

İS. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicannğ-
lu'nun, yüksek okul ve fakültelere girememiş öğ
renciler hakkında ne düşünüldüğüne ve bunlar 
hakkında bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Mîllî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Millî 
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Eğitim Bakanı?.. Yok. Sorunun cevaplandırılma
sı gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Edirne Milletvekili Süleyman Bilgcn'-
in, üniversitelere giremiyen binlerce gencin istik-
baH hakkında ne düşünüldüğüne ve Edirne Üni
versitesinin gerçekleştirilmesi hakkında bir ted
bir alınıp alınmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/17) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Millî 
Eğitim Bakam bulunmadığı için sorunun cevap
landırılması gelecek oturuma bırakılmıştır. 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lunun, çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına olan bilûmum ve her şekildeki borçla
rının 10 sene taksitlere bağlanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/18) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Maliye 
Vekili?.. Yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

Vekiline intizaren geri bırakılmış olan 5 No.lu 
soru sahibi Arif Ertunga?.. Yok. Soru sahibi ol
madığından sorunun cevaplandırılmasını gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, çiftçilerin fennî gübre ve tohumluk be
delinden olan borçlarına yüklenen masraf ve 
faizlerin alınmaması ve bütün borçların tecili ile 
10 sene taksitlere bağlanması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Maliye 
Vekili?.. Yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

19. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun, 
siyasi partilerin vait ve taahhütleri nazara alına
rak arazi ve bina tahrirlerinin durdurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/20) 

BAŞKAN — Soru sahibi Divanda olduğu 
için sorunun cevaplandırılması gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

ASLM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş-
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lar, Meclislerin ve Senatonun içtüzükleri henüz 
tedvin edilmediği için eski İçtüzük esasları soru
lar hususunda da uygulanmaktadır. Bugün gö
rüşülen mevzular sırasında gerek Anayasa hü
kümleri, gerekse ahlâki esaslar gereğince bura
da mevzuubahsedilmemesi icabeden kişi özellik
lerine mütaallik hususları ifşa etmek, isnadet-
mek veya hariçte cereyan eden ve bizim için 
asli ve kesin bir hükme bağlanmadıkça, şayia 
kabilinden addedilmesi gereken sözler, bâzı 
devlet memuru şahıslar hakkında sarf edildi. 

"Biz kendimiz, teşriî masuniyet taşıdığımız hal
de şahıslarımız için içtüzükler ayrıca bizi koru
yan hükümlere maliktir. Meselâ bugün mer'i 
olan İçtüzüğün 95 nci maddesinde, «Zatı hak
kında taarruz vâki olan veyahut ileriye sürdü
ğü mütalâa hilâfında kendisine bir fikir isnad-
olunan mebus, her zaman söz istemek hakkına 
sahiptir.», denilmektedir. Keza hukukun umu
mi kaidesi ve Anayasanın yeni bir maddesi ge
reğince; yani 7, 13 ve 14 ncü maddeleri gere
ğince herkes, yetkili mahkeme önünde gerek 
dâvâlı ve gerekse davacı olsun iddiasını savu
nabilmekte ve bu hakka haiz bulunmaktadır. 
Kişi hürriyetinin dokunulmazlığı Anayasanın 
çok sağlam hükümleri meyamndadır. Misal ola
rak arz edeceğim, mevcudolan müzakereye esas 
olsun için almayacağım; işin esasının halledil
mesi, İçtüzüklerimizin ilerde tatbiki, yani Mec
lisi âlide, Cumhuriyet Senatosunda tatbiki sı
rasında adlî makamlardan deliller sabit olma
dıkça, yargı heyetine raci bulunan hükümler 
kesinleşmedikçe vatandaşların şereflerine taar
ruz teşkil edecek mahiyetteki beyanların ulu
orta sarf edilmesini önlemek maksadiyle mâru-* 
zatta bulunuyorum. 

Meselâ, ilgili Sayın Vekil gayet nazikâne 
olarak birinci suale verdikleri cevapta, mevzuu-
bahsolan Devlet memurunun leh ve aleyhinde 
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konuşarak cevap verdiler ve ayrıca delil der-
meyan ettiler. Şimdi bir Devlet memurunun 
leh ve aleyhinde bu şekilde konuşurken, her 
şeyden evvel bu kürsüde, adlî makamlardan 
kesin bir hüküm sâdır olmadan bir şahsı itham 
etmek, bir şahsın haysiyet ve şerefine taarruz 
etmek suretiyle, konuşmak hakkına sahip deği
liz. Yukarda da arz ettiğim gibi, bir Devlet me
muru, kesin bir hükümle mahkûm edilmeden 
şahsına ve kişi hürriyetine tecavüz mahiyetin
deki isnatlı beyanlar kanuna aykırıdır; her hal
de suçtur da. Bu itibarla bendeniz usul bakımın
dan şunu arz etmek istiyorum: Gerek tedvin 
edilecek olan içtüzüklerde, gerekse bu tüzük 
tedvin edilinceye kadar mevcut tüzüğe göre ya
pılan müzakerelerde henüz hiçbir zaman bir te
amül haline gelmemiş, kesbi katiyet etmemiş 
meselelerde vatandaşların, şahısların şereflerine 
dil uzatmıyalım. 

Burada soru müessesesi İçtüzüğün 149 - 156 
ya kadar olan maddelerinde tasrih etmiştir: Su
al sorar diyor, sualden maksat, sarih ve muay
yen maddeler hakkında malûmat istemekten 
ibarettir, diyor, sual soran Mebusun beyanı 15 
dakikayı geçemez diyor. 

Şu halde ne bir ithama ne de bir isnada 
hakkımız yoktur. Bu şekilde bir isnat ve itham 
yapmak hususunda ne Anayasada ve ne de İç
tüzükte hiçbir işaret yoktur. Bendeniz bunları 
geçen devirleri hatırlıyarak arz ediyorum. Bu 
müessesenin suiistimalini bugünden vaz'etmiye-
lim. Bu yüksek bilgilerinize arz etmek için söz 
almıştım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündemde konuşulaeak mev
zu, kalmadığından 20.11.1961 Pazartesi günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

^* 
Kapanma saati: 17,35 
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B) YAZİLİ SORU VE CEVABI 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'ın, 
1961 yilnda ne miktar tohumluk buğday ve ar-
pa dağıtıldığına ve dağıtımın zamanında yapı
lıp yapümadğına dair sorusuna Tarım Bakanı 
Osman Tosun'un yazılı cevabı (7/3) 

6 Kasım 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı 
saygılarımla arz ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam 

1. 1961 yılında ne miktar tohumluk buğ
day ve arpa dağıtılmıştır? 

2. Bu dağıtım ihtiyaçları karşılamış mıdır % 
8. Dağıtım zamanında yapılmış mıdır? 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 14 Kasım 1961 

Zi. İş. G. Müdürlüğü 
Şube : 13 

Umumi No. 07-001 
Hususi No. 2938/81784 

Hulâsa : Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam'ın 1961 yılında 
dağıtılan buğday ve arpa to
humlukları hakkındaki yazılı 
sorusu hakkında 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 9.11.1961 gün ve 7/3-85-279 sayılı 
yazL 

Tabiî âfetlerden zarar gören ve 5254 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tohumluk yardımı is-
tiyen j illerimize : 

I -1961 yılı yazlığı olarak 1540 ton buğday; 
1 871 ton arpa; 7,5 ton yulaf; 325 ton 965 Kg. 
pamuk tohumu tahsis edilmiştir. 

II - 1961 yılı güzlüğü için 5 254 sayılı Ka
nuna göre tohumluk talepleri, 

a) Ziraat Bankasında mevcut tohumluk 
devvar kredisi bakiyesi, 

b) Devlet Üretme Çiftlikleri istihsali to
humlukların miktarı, 

c) Tabiî âfetlere mâruz kalan Doğu ve Or
ta - Anadolu illerimizle diğer illerin durumları; 
göz önünde tutularak karşılanmaya çalışılmış 
elde mevcut bütün imkânlar kullanılarak 31 219 
ton buğday; 11 190 ton arpa tohumluğunun 
tahsis ve tevzii tamamlanmıştır. 

5254 sayılı Kanuna göre tohumluk yardım
larının münhasıran mahsulleri tabiî âfetlerden 
% 40 dan fazla hasar gören küçük çiftçilere ya
pılması icabeder. 

Bu itibarla mevcut imkânların haddi âzamisi 
kullanılmak suretiyle muhtaç çiftçilerin tohum
luk ihtiyaçlarının yeter nisbette karşlandığı ka
naatinde olduğumuzu Kayseri Milletvekili Meh
met Sağlam'ın verdiği 3 maddelik yazılı soru
suna cevap olarak arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Prof. Dr. Osman Tosun 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Bölge Genel Kurulu Başkanı Behçet 
Osmanoğlu'nun, Marmara ve Trakya Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalarının, bölge 

toplantısında ele aldıkları, iktisadi durumumu» 
hakkındaki görüş ve temennilerini belirten ya-
em. 


