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4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 858 
1. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-

yol'un, Başkanlık Divanı kürsüsünün ar
kasındaki duvara «Egemenlik Milletindir» 
ibaresini taşıyan bir levhanın asılması 
hakkındaki gündem dışı demecine Başkan
lığın cevabı 358:359 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-
un, T. B. M. Meclisinin bâzı üyelerinin 
genel af konusiyle ilgili sözlerine dair gün
dem dışı demeci ve' Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlu'nun ceva'bı 359:361 

3. -— Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/37) 

4. — Petrol Ofisin lağvı ve Satış Teşki
lâtı kurulması hakkındaki kanun tasarı
sının Bakanlar Kuruluna geriverilmesine 
dair Sânayi Komisyonu raporu (1/3) 

5. — Ankara Üniversitesi Sağlık" Bilim
leri ve Hemşirelik Yüksek Okulu kuruluş 

361: 
362 

362 

Sayfa 
kadroları kanunu tasarısının Bakanlar Ku
ruluna geriverilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonu raporu (1/1) 362:363 

5. — Sorular ve cevaplar 363 

a) Sözlü sorular ve cecapları 363 

1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok
un, Başın meslekinde çalışanlarla çalıştı 
ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkındaki 5953 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan 212 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği günden 
bugüne kadar tatbik edilmiyen maddeleri 
hakkında ne yapıldığına ve işer hale ge
tirilmesi için neler düşünüldüğüne dair 
Çalışma-Bakanından sözlü sorusu J 6/69) 363 

2. — Amasya Milletvekili Nevzat Şen
er'in, Başbakan ve Bakan makam arabala
rının kaldırılması hakkındaki kararın as
kerî ve mülki makamlara ait arabalara da 
teşmil edilip edilmiyeceğine dair Başbakan
dan sorusuna Devlet Bakanı Turhan Feyzi
oğlu'nun sözlü cevabı (6/77) 363,365:369 



Sayfa 
3. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke

mal Çilesizin, Karadeniz vilâyetlerine, bu 
meyanda Giresun, Ordu ve,Trabzon halkına 
ucuz ekmeklik hububat verilmesi. için ne 
düşünüldüğüne ve ne gibi tedbirler alın
dığına dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan 
Gürsan'un sözlü cevabı (6/78) 363:365 

4. — İzmir Milletvekili Osman Sabri 
Adal'ın, lüks otomobillerin satılarak yerle
rine ucuz ve küçük otomobiller alınmak 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sorusuna Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlu'nun sözlü cevabı (6/89) 365:369 

Sayfa 
5. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-

döğdu'nun, halka ucuz fiyatla ekmek te
mini için tatbik edilmekte olan usulden 
başka bir tedbirle fiyat indiriminin müm
kün olup olmadığına dair sorusuna Ticaret 
Bakanı îhsan Gürsan'ın sözlü cevabı 
(6/79) 369:372 

6. — Hatay Milletvekili Sekip İnal'in, 
mahallî seçimlerin gününe, beraber yapılıp 
yapılmıyacağma ve tatbik olunacak ka
nunlara dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/80) 372:373 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Müzakereye başlanabilmesi için yeter sayı 
olmadığından 22 . 12 . 1961 Cuma günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Malatya 

Fuad Sirmen Nurettin Akyurt 
Kâtip 
Van 

Muslin Görentaş 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-

in, memleketimizin içinde bulunduğu iktisadi 
durum karşısında taşıt kullanma konusunda her 
hangi bir formül veya 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun tadilinin düşünülmekte olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/109) 

2. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, sosyal alanda ve anlamda pek çok yönlerden 
faydalar sağlıyacak olan - Üniversite dâhil -
bütün talebelerin yeknesak üniforma giyme ge
leneğinin, birçok memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de açılması hususunda ne dü

şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/110) 

3. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra takibata uğnyan 
veya tutuklu bulunanlardan suçsuz oldukları 
bilâhara tesbit edilen veyahut beraet eden İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde ve benzeri mües
seselerde çalışan işçi ve personelin vazifelerine 
tekrar alınmamaları sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/111) 

4. •— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Aralık 
1961 tarihine kadar İktisadi Devlet Teşekkül
leri, Askerî ^ş yerleri, Belediyeler ve özel ida-
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^ relere bağlı iş yerlerinde işlerinden uzaklaştırı
lan, yerleri değiştirilen ve haklarında dâva açı
lanlarla beraet edenlerin miktarına dair sözlü 
soru önergesi Başbakanlığa' gönderilmiştir. 
(6/112) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
karşılığı ertesi yılın ürününden ayni olarak ge
ri alınmak suretiyle çiftçiye suni gübre temin 
edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi, Tarım ve Sanayi Bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/113) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
'Tekirdağ ilinde yapılmakta olan Namık Kemal 
Lisesi ile Çorlu'da yapılmakta bulunan Çorlu 
Lisesi binalarının 1962 yılında tamamlanıp ta-
mamlanamıyacağına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/114) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, Bonn,- Londra, Roma, Paris ve Washing
ton gibi şehirlere atanan büyükelçi ve elçilerin 
tâyinlerinde göz önüne alman hususlara ve bo
şalan elçilik ve büyükelçilik kadrolarının dol
durulması hususunda neler düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/115) ' 

Tasan 
1. —- 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet

lerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Be
yannamesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 
19 Mayıs 1960 tarihli ek Tüzüğün onaylanması 
hakkında kanun tasarısı (1/21) (Dışişleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat için 
yeniden üç aylık müddet verilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/41) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 3 ncü mad-

« desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/42) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

Yazık sorular 

,1. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Ara
zi ve Bina vergilerinin 1833, 1837, 206 ve 30Ö sa
yılı kanunlara göre tahakkuk eden miktarları
na ; 19 62- yılında kaldırılması kanunlaşan sabit 
tesislerin 1961 yılı vergi miktarına, vali konak
ları ile hizmet arabaları için 1959, 1960 yılların
da yapılan sarfiyata ve 1961 yılında ko
nulan tahsisat miktarına dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/13) 

2. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
27 Mayıs 1960 ihtilâli ve inkılâbından 15 Ekim 
1961 tarihine kadar, Devlet, özel idare, be
lediye ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile serma
yesinde Devletin iştiraki olan müesseselerde 
muhtelif sebeplerle uzaklaştırılanlara ve hakla
rında tahkikat yapılanlardan mahkûm olan ve 
beraet edenlerin miktarına ve henüz vazifeye 
alınmıyanlarla müddetlerini doldurmadan te
kaüde sevk edilen memurlar hakkında, emekli
lik, maaş ve ücret bakımından neler düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/14) 

4. — istanbul Milletvekili Vahyi özarar 
ve Sabri Vardarlı'nm, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanununun 17 nci maddesinin 
(C) fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi 
(2/43) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

5. — Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bil-
gisu ve iki arkadaşının, işçi Sigortaları Ku
rumundan sigortalı işçilere uzun vâde ve az 
faizle borç para verilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/44) (Çalışma Komisyonuna) 

6. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğ-
lu'nun, Adalet başkâtip, icra memuru, zabıt 
kâtibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/45) (Adalet ve Büt
çe komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Bina yapımını teşvik ve 
izinsiz yapılan binalar hakkındaki 6188 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi (2/46) (içişleri, Ba
yındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
8. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'in, 

2. — GELEN KAĞITLAR 

— 857 — 



M. Meclisi B : 25 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/39) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

9. — istanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/40) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. —• İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'm, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/41) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taç/m, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/42) (Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından 
Karma Komisyona) 

mürekkep 

Raporlar 
12. —• Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. üyeleri, Se
nato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkan-
vekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık 
Divanı Kâtipleri ve Bakanlar. Kurulu üyeleri
nin istihkakları hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (2/7) 
(Gündeme) 

13. —• Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/21) 
(Gündeme) 

B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Rafet Aksoy 
KATİPLER : Muslih Görentaş (Van), Nurettin Akyurt (Malatya) 

•BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Sinop milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN 
(başlıyoruz. 

Çoğunluk vardır, müzakereye 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoVun, 
Başkanlık Divanı kürsüsünün arkasındaki du
vara «Egemenlik milletindir-» ibaresini taşıyan 
bir levhanın asılması hakkındaki gündem dişi de
meci ve Başkanlığın cevabî 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Verilmiş 
olan önergeler hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlar, Meclisin ilk toplantı günü verdi
ğimiz bir önerge var idi. Bu mealde verilen daha. 
Ibirkaç önerge olmasına rağmen bir netice hâsıl 

olmamıştır. Bu önergelerle, Başkanlık Divanı 
üzerindeki saatin üst tarafına ufki şekilde kon
mak üzere (Hâkimiyet milletindir) ifadesinin 
dercedilmesi istenmiştir. Aradan iki aya yakın 
Ibir zaman geçmiş olmasına rağmen Heyeti Umu-
miyenin ıttılaına bugüne kadar bir şey arz edil
medi. Bu kadar zaman geçmesi ellbetteki zihinle
rimizde haklı bir endişe ve tereddüt doğurdu. 
Acaba, «Hâkimiyet milletindir» ibaresinin bu arz 
edilen yere vaz'edilmesi her hangi bir endişeyi 
mi muci'boluyor? Yoksa hâkimiyetin milletin ol
duğu hususunda tereddüt mü var. ( «Aaaa» ses
leri) Yahut da Başkanlığın bu hususta bir ça-
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lışmasi var da bize mi arz edilmedi? Bu hususta 
Başkanlık Divanının Heyeti Umumiyeyi tenvir 
etmesini istirham edeceğim. (Alkışlar) ' 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bahsettikleri hu
sus hakkında bize takrirleri var. Başkanlığın su
nuşları arasında olarak bu takrir okunacaktır. 
Takrirlerini burada sözle beyan etmiş bulunuyor-, 
lar. Başkanlık Divanı bu meseleyi görüşmüştür. 
Senato ile müştereken bu balısettikleri «Hâkimi
yet milletindir» levhasının asılması takarrür et
miştir, yalnız «Hâkimiyet milletindir» veya 
«Egemenlik milletindir» ibareleri üzerinde salâ-
hiyettar kimselerden bu hususta malûmat alın
ması ve estetik bakımdan münasibi hangi şekilde 
ise, o şekilde bunun üzerinde çalışılmaktadır. Bu 
çalışmalarımızın neticelerini imkân olduğu za
man göreceklerdir. (Alkışlar) 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Büyük Millet Meclisinin bâzı üyelerinin genel af 
konusiyle ilgili sözlerine dair gündem dışı demeci 
ve Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Buyuran Nurettin Bey, ne hu
susta konuşacaksınız1? 

NURETTİN OK (Çankırı) — Som beyan
larla Maili, gündem dışı konuşacağım. 

BAŞKAN •— Buyurun, gündem dışı... 
NURETTİN OK (Çankırı) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, huzurlarınızı gündem dışı bir ko
nuşmayla işgal ettiğim için peşinen özür dilerim. 

iki ayı aşan bir süreden beri milletvekili ola
rak Mecliste bulunuyoruz. Memleketin ve mille
tin kaderini seçimle Büyük Millet Meclisine tev
di eden ve bizlerin bu sıralara oturmasına fırsat 
hazırlamış bulunan M. B. K. ne ve onun Hükü
metine teşekkür ederim. 

Ancak bu iki ay içinde maalesef demokrasimi
zin üzerine gölge düşürebilecek mahiyette birçok 
olaylarla karşılaştığımızı da belirtmek mecburi
yetindeyim. Her geçen gün, millî iradenin tem
silcileri olarak, birçok yönlerden fedakârlıklar 
yaptığımız kanısındayım ve zannediyorum ki, ar
tık içinde bulunduğumuz sistemin adını koymak 
lâzımıgelmektedir. Eğer bu sistemin adı demok
rasi ise bizim bildiğimiz, buna göre millî irade-

' nin hakiki ve yegâne temsil edildiği yer T. B. M. -
Meclisi olduğu ve bu sistemde her şeyin sarih ve 
katî mahiyette yeni Anayasa ile tahtı emniyete 
alınmış bulunduğudur. 

Bizim Meclise gelişimiz bu fikre olan güveni-
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mize göre olmuştur. Af henüz ele alınması pek 
erken olan ve partizanca taktiklere alet edilmesi 
istenmiyen bir konu olabilir. Fakat henüz bu ko
nu Meclise dahi gelmediği bir anda bunun karşı
sına dikilen tehdit fikri, millî irade üzerine dü
şüreceği gölge bakımından, en az onun kadar ve 
hattâ ondan çok tehlikeli bir mahiyet arz etmek
tedir. Meclisçe ve Hükümetçe bu nokta üzerinde 
artık vazıh bir fikre varmak anı gelmiştir kanaa
tindeyim. 

Fakat bütün bunlara rağmen bu Mecliste bir 
gün bir C. H. P. li milletvekili çıkar, henüz Mec
lise intikal dahi etmemiş bir konu hakkında, kuv
vetini ve hızını nereden aldığı bilinmedik bir cü
retle, bizzat kendisinin de üyesi bulunduğu bir 
Meclisi tehdit eder mahiyette konuşur ve sözleri
ne destek olarak İran'da Musaddık devrini alır 
ve ağızlara benzin konularak yakıldığını misal 
olarak gösterir. 

Kem söz sahibine aittir. Bu sözlere mukabele 
etme hususundaki arzumuzu memlekette bir hu
zursuzluk yaratılması endişesiyle, haysiyetleri
mizden fedakârlık pahasına, içimizde boğarız. 

Diğer bir gün bir senatör bundan daha çok 
ağır ve bütün Meclisi tehdit eder mahiyette ver
diği bir beyanatla T. B. M. M. üzerinde âdeta bir 
korku, bir dehşet havası yaratır. 

MEHMET ALİ ARIKAN .(Mardin) — Ayıp, 
ayıp! Böyle konuşulmaz, in aşağı! (C. H. P. li 
milletvekillerinden gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

NURETTİN OK (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu şartlar muvacehesinde içinde bulunduğumuz 
sistemin evvelemirde adını koymak lâzımdır. 
Anayasanın verdiği haklar, salâhiyetler ve veci- >' 
(beler T. B. M. M. ve Hükümetçe garanti altına 
alınmalıdır. Ondan sonra buna göre Mecliste ka
lacaklar ve bu şekli kalbul edecekler ile gitmiye-
cekler ayrılmalıdır. 

Bir ayda alacağı 2 800 liraya şunun veya bu
nun fikrini şu veya bu teklife uşaklık mı yapaca
ğız? Yoksa, Türk milletinin meşru ve dürüst se
çimle gelmiş mümessilleri olarak yalnızca Anaya
saya ve vicdanlarımıza göre mi hareket edeceğiz? 

Evvelemirde bu meselenin katî bir şekilde 
halli icaibetmektedir. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sataş
mıştır. İçtüzük sarihtir. Söz istiyorum. (Gü
rültüler, masa kapaklarına vurmalar) 
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M. Meclisi B : 2 
BAŞKAN — Müsaade 'buyurun beyler, çok 

rica ederim. Sataşma vâki oduğu hususunda 
ısrar ediyorsanız, keyfiyeti Meclisin reyine arz 
edelim. Kabul edildiği takdirde söz veririm. 
Sataşma olduğu hususunda ısrar ediyor musu
nuz? 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Israr 
ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize / oturun, reye 
arz edeceğim. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim. Sükûnetle işimizi hal edelim. 

Arkadaşlar, daha evvel konuşan arkadaşı
mızın konuşmalarında şahıslarına sataşma vâki 
olduğu hususunda Kenan Esengin iddia ve ıs
rar ediyorlar. Başkanlık Divanı istişare etti, 
sataşma olmadığına karar verdi. Keyfiyeti Yük
sek Meclisin reyine arz ediyorum: Sataşma ol
duğunu kabul buyuranlar... Sataşma olmadı
ğını kabul edenler... Olmadığına karar verilmiş
tir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

*,HASAN ERDOĞAN (Kars) — Reis Bey, Ri
yasetin bitaraflığını rencide edecek şekilde ko
nuşma olmuştur. Şahsa saıtaşma yoktur ama 
Yüksek Riyaset Divanına sataşma vardır. Lüt
fen Riyaset Divanı cevabını versin. 

BAŞKAN — Eğer bir sataşma vâki oldu
ğu hususunda bir kanaat olsaydı, Başkanlık bu 
hususta hassasiyetini izhar ederdi. Başkanlık 
böyle bir telâkkide değildir. 

Hükümet adına Devlet İBakam Turhan Fey-
zioğlu... 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, 

Bu kürsüden söylenmiş olan bâzı sözler ve 
şahsan müessif 'bulduğum bâzı (hâdiseler muva
cehesinde söz almaya mecbur oldum: (Müessif 
bir şey almadı seslesi) (Hükümet adına söz alı
yor, şahsi kanaatinizi söylüyorsunuz, sesleri) 

Beyefendi, hem Hükümet adına konuşuyo
rum, hem de hâdisenin müessif olduğuna dair 
şahsi kanaatimi arz ediyorum. Bu mukaddes ça
tı altında söz 'kesmenin ve sıra kapağı vurma
nın müessif hâdise olduğunda ısrar ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu memlekette rejimin 
adını koyalım dendi. Bu memlekette rejimin 
adı konmuştur. Bu rejim demokratik rejimdir. 
Bu rejim hukuk devleti ve Anayasa hâkimiyeti 
rejimidir. (Bravo sesleri ve alkışlar) Bu rejim, 
Türk milletinin büyük çoğunluğunun tasvibi ile 
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Türk milletine mal olan Anayasanın hâkimiyeti 
rejimidir. (Alkışlar) 

Uğrunda milletçe bü kadar çıile çekilmiş, 
bunca ıstıraba katlanılmış bulunan ve milleti
mizin en az yüz elli yıldan heri devam eden çe
tin mücadelelerinin mahsulü olan demokratik 
rejimin bütün icabları ile yerleştiğini göreceği
miz bir devirde, zihinlerde tereddüt yaratma
nın ve sanki demokratik rejime bu memlekette 
bir daha gölge düşürülebilirmiş gibi hayallere 
kapılmanın yersizliğini belirtmek isterim. De
mokratik rejime ve Anayasaya -ilk cümlesin
den sonuna kadar - inancımızı Hükümet adına 
bir kere daha arz ederim. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, 
Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. 

Bu memlekette Anayasa hâkimiyetini kurmak 
için, demokratik bir Anayasa yapmak için kat
lanılan fedakârlıklar ortadadır. Bizleri bugün
lere getirmek için çalışmış olanlara ve Türk 
milleti huzurunda verdikleri şeref sözüne sadık 
kalarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinin şanlı tari
hine yakışır şekilde yeni Anayasayı yürürlüğe 
koyarak millî iradenin hür tecellisine imkân 
hazırlamış bulunanlara milletçe teşekkür etme
yi borç bilmeliyiz. (Alkışlar) 

Şunu da açıkça ifade edeyim ki, bu tarihî 
gelişmenin sağlanmasında kendilerine düşen va
zife payını şerefle ifa etmiş olan M. B. K. eski 
üyelerinin Anayasa hâkimiyetini gölgelememek, 
Anayasayı bu memlekette başlangıcından sonu
na kadar hâkim kılmak, insan haklarına daya
nan demokratik rejimi başarıyla yürütmek hu
susundaki samimî arzuları, hiç birimizin arzu
sundan elbette geri değildir ve geri kalmıyacak-
tır. (Alkışlar) (Beyanatları var sesleri ) 

Aziz arkadaşlarım, sizin Hükümetiniz olarak, 
ağır mesuliyetler karşısındayız. Ve unutmıya-
lım ki, bu dünyada yalnız yaşamıyoruz. 

Bütün dünya Türkiye'ye gözünü dikmiş, is
tikrar devam edecek mi, ediye bakıyor. İstikrar 
devam edecektir. 

Hükümetiniz olarak, programda da ifade et
tiğimiz gibi size dayanan ve sizden kuvvet alan 
Hükümetiniz olarak, bu memlekette Anayasa 
hâkimiyetini kemaliyle sağlamayı her şeyin üs
tünde hedef biliyoruz. 

Bu memlekette huzurun hâkim olması için 
Hükümetin kararlı ve azimli olduğunu ifade 
ettik. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette hu

zurun hâkim olması için Hükümetin kararlı ve 
azimli olduğunu ifade ettik. Bu huzuru boza
cak davranışlardan el birliğiyle kaçmamızın 
zaruretini bir defa daha ifade etmek için huzu
runuzda bulunuyorum. Bütün arkadaşlarımız 
müsterih olmalıdırlar. Yanlış anlamaları, bü
yük hâdiseler haline getirmemek lâzımdır. Bu 
memlekette 27 Mayısta başlanmış olan ve 15 
Ekim seçimleri ile tarihî hedef ine-şerefle, ulaşan 
bir hareketi kötülüyerek veya bu memlekette 
Anayasa hâkimiyeti devam etmîyecekmiş gibi 
birtakım beyanlarda bulunarak huzur tesisine 
imkân olmadığını bütün ilgililerin, hangi safta 
ve hangi partide olurlarsa olsunlar, kabul bu
yurmaları zaruretini her arkadaşımızın takdir 
edeceğinden şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten bu dün
yada yalnız yaşamıyoruz. sîktisadi vaziyetimiz 
hepimizce malûmdur. Memleketi idare etmek 
için seçilmiş bir Meclisiz, Doğu'da günlük yiye
ceğini bulamıyan vatandaşlar olcUığunu hep bi
liyoruz. Okul bulunmadığını, yol bulunmadığı, 
su bulunmadığını hep biliyoruz. Bu memleke
tin, geçmişi kurcalamaktan başka hiçbir derdi 
yokmuş gibi hareket etmiyelim. Geçmişi kurca
lamak ve dünü tartışmak 27 Mayısa kadar gi
der, 1957 ye kadar gider, 1950 ye gider, 1945 e 
gider, Meşrutiyete gider, Abdülâziz'e gi
der, Tanzimatı tartışmaya kadar gider. 
Meclis olarak işimiz bu değildir. Hep 
maziye dönmek, karşı karşıya bulunduğu
muz binbir dert karşısında bize birç şey kazan
dırmaz. Tasvibinize mazbar olan programda da 
belirtildiği gibi el birliğiyle çalışarak bu mem
lekette* hürriyet ve demokrasi içinde kalkınma
yı sağlamalıyız. Gözlerimizi ufka dikmeliyiz. Ya
rına bakmalıyız. Huzur içinde yaraları sarmalı
yız. 

Aziz arkadaşlarım, bu hedefe gidilirken is
tirhamımız, şudur; 

Türkiye'de demokratik rejimin behemehal 
payidar olacağı hususunda inanımızı muhafaza 
etmeliyiz. Bu hususta içerde veya dışarda en 
küçük bir şüphe uyandıracak davranışlardan el 
birliğiyle sakınmalıyız. Nihayet bir senatör veya 
bir milletvekilinin veya her hangi bir şahsın 
her beyanını her fırsatta bu kürsüye getirmek 
suretiyle, memlekette sanki büyük bir huzursuz-
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luk varmış gibi bir hava yaratmaktan kaçınma
nın lüzumuna işaret etmek zaruretiyle yüksek 
huzurunuzda bulunuyorum, Maksut birdir. Bir
birimizi daha iyi anlamalıyız. 

İster tabiî senatör veya seçilmiş senatör, iste 
milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün üyelerinin bu kürsüde 'ettikleri yemine 
sadık olduklarından; ülkülerimizin ve dâvamı
zın bir olduğundan ve bu dâvanın mutlaka mu
zaffer olacağından; bizi bekliyen büyük iktisa
di ve içtimai vazifeleri huzur içinde başarabile
ceğimizden emin olduğumuzu ifade ederek hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
vardır. Arz ediyoruz. 

3. — Sayın üyelerden bâzilanna izin veril
mesine dairBaşkanhk tezkeresi (3/37) 

22 . 12 . 1961 
Genel Kurula 

Aşağıda adlan yazılı Sayın Milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 20 . 12 . 1961 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Antalya Milletvekili Refet Eker, 41 gün, 
hastalığına binaen,, 19 . 12 . 1961 tarihinden 
itibaren, 

Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Oktay, 
10 gün, mazeretine binaen, 20 . 12 . 1961 tari
hinden itibaren, 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör, 15 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 12 . 1961 tarihinden 
itibaren. 

« 
BAŞKAN — Ayn, ayrı okuyarak oylarınıza 

sunuyorum : 
Antalya Milletvekili Refet Eker, 41 gün, 

hastalığına binaen, 19 . 12 . 1961 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Oktay, 
10 gün, mazeretine binaen, 20 . 12 . 1961 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3« 
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Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör, 15 gün, 

mazeretine binaen, 25 . 12 . 1961 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

4. — Petrol Ofisin lağvı ve Satış Teşkilâtı 
kurulması hakkındaki kanun tasarısının Bakan
lar Kumluna geriv er ilmesine dair Sanayi Ko
misyonu raporu (1/3) 

BAŞKAN — Sanayi Komisyonu raporunu 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol Ofisin lağvı ve Petrol Tevzi ve Satış 

Teşkilâtı kurulması hakkındaki kanun tasarısı, 
Komisyonumuzun 15 . 12 . 1961 Cuma günü 
yapılan toplantısında görüşülmüştür. 

Mevzuubahis tasarıda, Sanayi Balkanının 
imzasının olmadığının müşahede edilmesi üze
rine, yukarda adı geçen tasarının, İçtüzüğün 
66 ncı maddesi muvacehesinde görüşülemiyeçe-
ğine, gereğinin yapılması için de tasarının Yük
sek Başkanlığa sunulmasına Komisyonumuzca 
karar verilmiştir. • 

Saygılarımızla arz ederiz. 
Sanayi Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Gaziantep Manisa 

Kudret Mavitan Muammer Erten 
Kâtip Üye 

Gaziantep Bilecik 
Mithat San "Orhan Tuğrul 

Üye Üye 
Bursa Bursa 

Ahmet Türkel İsmail Yılmaz 
Üye Üye 

Hatay Hatay 
Saki Zorlu inayet Murtsaloğlu 

Üye . Üye 
Kırklareli Mardin 

H. Tahsin Uzun Seyfi Güneştan 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Oındu Zonguldak 

Ata Topaloğlu Fevzi Fırat 

BAŞKAN — Geriveriyoruz. 

5. — Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
ve Hemşirelik Yüksek Okulu kuruluş kadroları 
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kanun tasarısının Bakanlar Kuruluna geriverü-
77iesin6 dair Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu raporu (1/1) 

Yüksek Başkanlığa -
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Ba

kanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arzı kararlaştırıldığından dolayı 13 . 1 1 . 
1961 tarilh. ve Başbakanlığın Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi. 71/1623 - 3383 sayılı yazılariyle 
Başkanlığınıza sunulan ve Yüksek Makamınız-
ca 20 . 11 . . 1961 tarihinde aidoldukları komis
yonlara havalesinden «sonra. Komisyonumuza, 
Millî Eğitim Komisyonunca 15 . 12 . 1961 tari
hinde havale edilen Ankara Üniversitesi Sağlıfc. 
Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu kuruluş 
kadroları kanun tasarısı hakkında Komisyonu
muz şekil bakımımdan yapılan müzakere sonun
da aşağıda bildirilen karara oybirliği ile var
mış bulunımaktadır : 

Anayasanın 106 ncı maddesi ve 13.11.1961 
tarihinde vazife başında bulunan Bakanlar Ku
rulunun dayandığı 1 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi, bir bakanın birden fazla bakanlığa ve
kâlet edeaniyeceğini âmir bulunmaktadır. 

Halbuki; bahis mevzuu tasarıda Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet Balkanı Sayın Fahri öz-
dilek'in Başbakanlığa ve Millî Savunma Bakan
lığına vekâlet ettiği imzalardan anlaşılmakla 
hu kanun tasarısında bu yönden şekil noksan
lığı bulunduğu gibi; 10 Kasım 1957 tarihli İç
tüzüğün 66 ncı maddesinde, kanun tasarıların
da bütün bakanların imzası olması gerektiği 
halde Sanayi Bakanının mezkûr tasarıda imzası 
olmadığı görülmüştür. Bu bakımlardan tasarı
nın Yasama Meclislerinde görüşülmesine imkân 
görülemediğinden Komisyonumuzun 18.12,1961 
tarihli, toplantısında tasarının Başkanlığa iade
sine karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal 
fardım Komisyonu 

Başkanı • 
İistanlbul 

Zeki Zeren 

Üye 
Ağrı 

Kerem özcan 

Sözcü 
Balıkesir 

Ahmet İhsan Kırımlı 

• Üye 
Bursa 

Ekrem Paksoy 
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Üye 

Gaziantep 
Muzaffer Canbolat 

Üye 
Kars 

Hasan Erdoğan 

. Üye 
İsparta 

Sadettin Bilgiç 
Üye 

Kayseri 
Vedat Âli Özkan 

Üye 
Niğde 

Ruhi Soyer 

BAŞKAN — İstilamıza arz olunmuştur. Nok
sanı dolayısiyle geri gönderilecekftiır. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
ı) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Basın meslekinde çalışanlarla çalıştırılanlar ara
sındaki münasebete irin tanzimi hakkındaki 
5953 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair olan 212 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği günden bugüne kadar tatbik edilmeyen 
maddeleri hakkında ne yapıldığına ve işler hale 
getirilmesi için neler düşünüldüğüne dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/69) 

BAŞKAN — Soru 'sahibi buradalar ÜIIU S (Vok 
sesleri) 

O -halde sorunun cevaplandırılimasim gele
cek 'birleşime bırakıyoruz. 

İkinci soruya geçiyoruz: 

2. '-— 'Amasya Milletvekili Nevzat Şener in, 
Başbakan ve Bakantmakam arabalarının kaldır-
rılması hakkındaki kararın askerî ve mülki ma
kamlara ait arabalara da teşmil edilip edilmi-
yeceğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/77), 
(D 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Burada 
sesleri) 

Hükümet adına cevap verecek kimse alma
dığından gelecek birleşime bırakıyoruz. 

Üçüncü soruya geçiyoruz: 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karadeniz vilâyetlerine, bu mey anda 
Giresun, Ordu ve Trabzon halkına ucuz ekmek
lik hububat verilmesi için ne düşünüldüğüne 
ve ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna Ti
caret Bakanı İhsan Gürsan'ın, sözlü cevabı 
(6/78) 

BAŞKAN — iSoru.sahibi burada.mı 1 (Burada 
sesleir) 

(1) Bu sorunun, cevabı (6/78) sayılı sorudan 
sonra (6/89) saydı soru ile beraber verilmiştir. 

Ticaret Vekili, burada. Soruyu okutuyorum: 

6 . 1 2 . 1 9 6 1 
Millet Meclisli Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Baklamı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulımasını saygılarımla rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Soru : 
Karadeniz vilâyetlerinin, bu meyanda Gire

sun, Ordu ve Trabzon halkı ekmekilk hububatı 
Devlet eliyle, kredi veya kredisiz satınalmiiya 
nıeciburclurlar. Bu bölge halkının açlıktan ve 
sefaletten kurtulması için yıllardan beri Dev
letçe alman tedbirler arasında, ekmeklik hubu
batın bu bölge halkına daha müsait fiyatla ve
rilmesi talkarrür etmişken, son zamanlarda hu
bubata yapılmış olan zam, bu zaruri maddenin 
temiinindeki güçlüğü daha da artırmış ve bu 
bölıge Ihalkıını .açlığa mahkûm bir bale getir
miştir. 

Karadeninz bölgesinin öteden beri efemeklilk 
hububata muhtaç halkının, içinde bulunduğu 
bu güçlükten kurtarılması için Bakanlığınızca 
ne düşünülmektedir ve ne gibi tedbirler alın
mıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz-

•mıiz) — Muhterem arkadaşlarım, muhterem 
Başkan. Sayın Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'in, sorularına mesnet teşikil eden 
mevzuları tetkik ettim. Cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Karadeniz bölgesinde ekmeğini evinde yap
mak itiyadında bulunan (köylü vatandaşlara, 
(bölgenin tek mahsulü olan fındık fiyatlarının 
düşüklüğü, mısırın ' gıdaî kıymet bakımından 
'kifayetsizliği ve teminindeki güçlük esbabı mu-
cubesine dayanılarak 1950 yılından itibaren, ön-
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ce ucuz fiyattan ımısır ve bilâhara buğday tev
ziatına başlanmıştır. 

1950 yılında tevzi edilen mısıra tatbik edi
len 20 kuruşluk fiyat 1952 yılında aynen buğ
daya da 'tatbik edilmiş bu rejim 1955 yılına ka
dar devam etmiştir. 

Buğday alım fiyatlarına yapılan zamma 
muvazi olarak 1956 da 25, 1957 de 30, 1958 de 
30, 1959 da 40, 1960 da 50 ve nihayet 1961 yi-
linin Elkim ayına kadar 55 kuruşluk satış fiyatı 
uygulanmıştır. 

Bu fiyat, yurdun her yerinde tatbik edilen 
55, 92 kuruşluk ekmeklik satış fiyatına nazaran 
sadece (92) santimlik bir farkı ifade etmekte
dir. 

Ayrıca; ekmeklik buğdayın 55, 92 kuruşa 
satıldığı devrede tevzi buğdayı fiyatının bir ku
ruş gibi cüzi bir fark göstermesi, 

Parklı fiyat tatbikatının tabiî neticesi ola
rak tevzi buğdayının geçmiş senelerde ticari 
bir metağ haline getirilmesi ve tevziden istih
daf edilen gayeden uzaklaşılması, 

Hayvan yemi fiyatlarının bâzı yıllarda buğ
day fiyatlarına müsavi veya bir miktar üstün
de olması yüzünden tevzi buğdayının yemlik 
olaraJk kullanılması, 

Ve aynı zamanda istihsal durumları ve ge
çim vasıtaları bu bölgeden çok daha gayrimü-
saiıt olan yerlerde böyle bir rejimin tatbik edil
memesi, 

Hususları dikkat nazarına alınarak, esasen 
umumi buğday satış fiyatlarına nazaran «çok 
cüzi bir farkla yapılan satışların, bütün yurtta 
cari satış ırejimine uydurulması 1 . 11 . 1961 
tarihinde kabul edilmiştir. 

Bununla beraber intikal devresinde bu böl
ge halkının bir ıgüçlüğe uğramamalarını itemi-
nen iş yerlerinden istihlâk mahallerine kadar 
olan nakliye vesair masrafların Torak Mahsul
leri Ofisi tarafından kabulü uygun bulunmuş
tur. Ve halen tatbik edilmektedir. 

Fiyat bakımından halikı tazyik eden bir du
rum olmadığı gibi bölge Jıalkmın senelik 160 
(bin tonun üzrinde olan ekmeklik ihtiyacı ofis 
iş yerlerinden muntazaman ve tamamen karşı
lanmaktadır. 

Bugüne kadar bu mevzuda Bakanlığıma in
tikal etmiş tek bir talep ve şikâyet yoktur. Kal-. 
diki, fındık fiyatlarının (bugünkü yüksek sevi-
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yesi, halkın ilştirâ gücünü artırmış olmasını da 
gözden uzalk tutmamak lâzımdır. 

Diğer taraftan Ofisin, Hazineye büyük bir 
yük tahmil elden bu kabîl tasarruflardan müm
kün mertebe ve çok zaruri olmadıkça kaçınma
sının 'da zaruri olacağı kanaatindeyim. 

Zannediyorum mâruzâtımla arkadaşlarımı 
tatmin etmiş bulunuyorum. Huzurunuzdan hür
metle ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, soru sahibi Mustafa 
Kemal Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ticaret Bakanı
nın verdiği cevaba teşekkür ederim. 

" Anoak, Sayın Bakanın cevaplarında, sözlü 
sorum ile üzerine parmak bastığım bir derin 
yaraya çare bulunacağını ve cevaplarının da 
bu mahiyette olacağını ümidediyorum. 

Görülüyor ki, mesele sadece buğday fiyat
larına taallûk eden bir politika olarak ele 
alınmış, Karadeniz bölgesinin çok fena durumu 
maalesef düşünülmemiştir. 

Karadeniz bölgelerinde yaşıyanlardan bir 
kısmı, bilhassa dağlık bölgede yaşıyanların fın
dık mahsûlü ile bir alâkaları yoktur. Bunlar 
son derece sefalet içerisindedir, Hükümetin ken
dilerine el uzatmasına şiddetle muhtaçtırlar^ Ba
sit bir tetkik bu acı hakikati gösterecektir. 

Bu bölge halkına buğdayın ucuz verilmesi, 
belki biraz zarar doğuracaktır. Buna muka
bil, on binlerce insan açlık ve sefaletten kur
tarılacaktır. Bugünkü fiyatlarla bu bölge sa
kinlerinin buğday almaya kudretleri yoktur. 
1950 den beri Karadeniz halkına, Devlet süb
vansiyonu yoliyle yardım yapılmıştır. 

Karadeniz halkı öteden beri mısır istihlâk 
ederdi, buğday pek istihlâk edilmezdi. 1952 
yılı başlarından itibaren çıkarılan kararname
lerle ucuz buğday verilmeye başlanmıştır. Sa
yın Vekilimiz de biraz evvel buğday fiyatla
rını beyan ettiler. 1961 de fiyatlar 55 kuruş 
iken 21 . 9 . 1961 den itibaren satmalma gücü 
ile kabili kıyas olmıyan bir seviyenin üstüne, 
73 kuruşa çıkarılmıştır. 

Muhterem Heyetinizce de malûmdur ki, bu 
bölge coğrafi bakımdan üç tipik kısma ayrı
lır : Sahil bölgesi, Karadeniz iklimini ihtiva 
eder. 40 kilometre Güneyde yayla iklimi, on
dan sonra da Orta - Anadolu iklimi hüküm sür-
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mektedir, İstihsal de ona göre değişir. Fındık 
mahsulü ancak 30 kilometre Güneyde olur. Esa
sen iki seneden beri de mahsul olmamıştır. 
Halk borçlarının ancak onda birini ödemiştir. 
Bu duruma göre, bu bölge halkının kara baht-
lariyle haşhaşa bırakılmaması lâzımdır. 

Sayın Ticaret Bakanı, bu meselede ehemmi
yeti ile mütenasip bir ölçüde gereken tedbirleri 
almasını bilhassa istirham ediyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan . 
TİCARET BAICANI İHSAN GÜRSAN 

(İzmir) — Soru sahibi muhterem arkadaşımın 
bu dağlık bölgelerde yaşıyanlar hakkındaki 
irşatlarını nazarı itibara alacağım, tetkik ede
ceğim. Tetkik neticesinde hakikaten Bakanlığım 
tarafından yapılması gereken bir vaziyet olursa 
yapılacağından emin olmalarını bilhassa istir-
ahm ederim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İkinci soru okunduğu zaman Başbakan veya 

namına konuşacak bakan salonda hazır olma
dığından dolayı soruyu gelecek Birleşime bı
rakmıştık. Başbakan namına konuşacak arka
daş teşrif ettiler, soru sahibi buradalar mı? (Bu
rada sesleri) Gündemimizin (6/77) ve (6/89) 
sayılı sorular da aynı konudadır. İki soruya da 
birden mi cevap verilecektir? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎ-
OĞLU (Kayseri) — İki soruya da aynı zaman
da cevap vereceğim. 

BAŞKAN — 89 .sayılı soru sahibi buradalar 
mı! 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — Burada
yım. 

BAŞKAN — Şu halde ikisine birden cevap 
vereceklerdir. 

2. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Başbakan ve Bakan makam arabalarının kaldı
rılması hakkındaki kararın askerî ve mülki ma
kamlara ait arabalara da teşmü edilip ledilmi-
Veceğine dair \Başbakandan sözlü sorusu (6/77) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette ikinci bir soru 
önergesi var. onu da okutacağım. İkisine birden 
cevap verilecektir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Başbakan ve bakanların makam arabalarını, 

iktisadi kalkınma politikasına uyarak, kullan-

22.12.1961 0 : 1 
mamak ve garaja çekmek kararı aldıklarını 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu kararın mülki ve askerî makamlara ait 
arabalara da teşmil edilip edilmiyeceğinin ve 
hizmetten kaldırılacak arabalar ile personeli > 
hakkında ne düşünüldüğünün ve resmî hizmet
lerde kullanılan bilûmum makam arabalarının 
adedlerinin neden ibaret olduğunun, Sayın Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

6 . 12 . 1961 
Amasya Milletvekili 

Nevzat Şener 

4. — tzmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
m, lüks otomobillerin satılarak yerlerine ucuz 
ve küçük otomobiller alınmak pususunda ne dü-
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/89) 

8 Aralık 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
Sayın Başbakandan sözlü soru : 
Düşük iktidarın son yıllarında Başbakan dâ

hil, bütün Bakanlar emrindeki otomobiller de
ğiştirilerek en lüks otomobiller satmalmmıştı. 

Bu arada Devlet, özel idare, belediye daire
leriyle bunlara bağlı müesseselerde ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ve illerde kullanılan 
otomobiller de, en son ve en pahalı modelleri ile 
yenilenmişti. Dünya piyasalarında lüks kabul. 
edilen çeşitli markalardaki bu arabalar Hükü
mete hibe edilmemiş, milletimizin ödediği ver
gilerle alınmıştır. 

Bizden çok daha zengin devletlerin Hükü
met mensupları ise küçük, ucuz ve sade vası
talar kullanmakta ve milletlerinin temayülleri
ni ve imkânlarım daima gözönünde tutmakta
dırlar. 

Halkın dilinde «otomobil saltanatı» diye ad
landırılan ve basında, Büyük Millet Meclisin
de zaman zaman ağır tenkidlere mâruz bırakı
lan bu otomobiller konusu, umumi efkâra ku
laklarını tıkayan düşük iktidarın son yılların
da Bakanlar arasında bir yarışma halini al
mıştı. Bugün ise bu otomobiller, hâlâ kulla
nılmakta, göze batmakta ve halkımızın hayat 
seviyesi ile tezat teşkil etmektedir. Dünya mil
letlerine milyarlarca borçlu ve az gelişmiş bir 
memleket olduğumuz ise herkesçe bilinmekte-
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dir. Ayrıca ilgililer tarafından kemerlerimizi 
sıkınanın zaruri olduğu da sık sık ifade edil
mektedir. önce Devlet adamlarımızın bu ta
sarruf hareketine örnek ve önder olmaları şart
tır. 

Bu sebeplere dayanarak lüks otomobillerin 
satılmasını ve bunların yerine ucuz, küçük oto-
mobillerirî alınmasını memleketin bünyesine 
uygun bulmaktayım. Sağlanacak tasarrufun köy 
okullarına, tahsis edilmesi köylü vatandaşları
mızı ayrıca memnun edecektir. 

Bu konu etrafında Hükümet olarak ne dü-
şünümektedir? 

Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

îzmir Milletvekili 
Osman Sabri Adal 

BAŞKAN — Buyurun Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞLU 

(Kayseri) — Amasya Milletvekili Nevzat Şener 
ve izmir Miletvekili Osman Sabri Adal'm, ma
kam ve hizmet arabaları ile ilgili sorularına 
arzı cevap ediyorum, 

Resmî taşıtların haksız ve mübalâğalı şe
kilde kullanılması ile ilgili olarak zaman za
man yükseltilen şikâyet ve dedikoduların üze
rinde duracak değilim. 3827 ve 287 sayılı ka
nunlar makam ve hizmet arabalarının nereler
de ve ne hizmeterde kullanılabileceğini tasrih 
etmiştir. Bunun dışina çıkılamaz. Başbakan 
ve Bakanların ^makam arabalarının tamamen 
kaldırılması yolunda Hükümetçe alınmış bir 
karar yoktur. Ancak makam arabalarının alın
masında ve kullanılmasında israfın önlenme
sinde kararlı olduğumuzu Bakanlar Kurulunda 
da lüksün ve israfın önlenmesi hususunda bir 
prensip kararma varıldığını ifade etmek iste
rim. 

160 bin liraya daha önce alman Cadillac 
makam arabasının kullanılmamasına Sayın Baş
bakan şahsan karar vermiştir. Bakanlar da, bu 
lüks arabaların satılıp, daha iktisadî arabala
rın temini için bâzı tedbirler düşüünlmektedir. 
Bin bir derdi olan bu ülkede bin bir gece ma
sallarının ihtişam ve lüksüne yer vermemeye 
bütün Bakan arkadaşlarım azimli ve kararlıdır. 

BAŞKAN ~ Sayın Nevzat Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu suali Sayın Başbakanın ve bâ-
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zı bakanların gazetelere akseden fakat tekzip 
edıilmiyen beyanları karşısında sormuştum. Ma
kam arabalarının kaldırılmıyaeağı hususundaki 
Sayın Devlet Bakanının cevabını memnuniyetle 
karşıladığımı bilhassa belirtmek isterim. Türki
ye Cumhuriyeti Devletini temsil' eden Başbaka
nın ve bakanların, bir makam arabası almaları
nı sureti katiyede çok görmeyiz. Bunu, şerefle
ri ile mütenasip, bir. şekilde halletmelerini bütün 
Türk Milleti ister. Bu gayet tabiîdir. Ancak, 
bu arada bâzı hususlara temas etmek de vazi
femizdir. Arabaların daha, iktisadi arabalarla 
değiştirilmesi fikri sayın Devlet Bakanı tarafın
dan, izah edildi. Çok lüks ve. masraflı arabaların 
daha iktisadi arabalarla ikame edilmesi lâzım-
gelir. 

Ancak, bu satılacak arabalara alıcı buluna
madığı takdirde, hizmete alınmış olan bu araba
ların yerine , alınacak a Tabaların daha pahalıya 
malolması, daha masraflı olması da mümkün
dür kanaatindeyim. Ayrıca burada iktisadi kal
kınma politikasından bahsederken, bir hususa 
daha temas etmek mühimdir zannederim. Sayın 
basının muhtelif vesilelerle üzerinde ehemmiyet
le' durduğu, araba saltanatı, araba israfı diye 
vasıflandırdığı bu meseleyi biz de düşünmek ve 
bunun tedbirini almak mecburiyetindeyiz. Bil
hassa Devlet hizmetinde çalışan ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışan arabalar maalesef, 
hizmetleri haricinde, gayeleri dışında şahsi iş
lerde kullanılmakta, yazın plajlarda ve sayfiye 
yerlerinde gezmektedirler. Fakat bütün bunla
ra rağmen hiçbir tedbir alınmamaktadır. Bu hu
susta 3827 ve 237 sayılı kanunların hükümlerini 
tatbik etmek icabeder. Şimdiye kadar mevcut 
kanunlara rağmen bu hususta katiyen riayet 
edilmemiş, her hangi bir suçlu aranmamış ve 
araba saltanatı maalesef önlenememiştir. 

Biz buraya yepyeni bir zihniyetle geldik. 
Evvelki hükümetlerden ayrı bir zihniyetle çalı
şan Hükümetimizin de bu kanunlara riayet edil
mesini ve araba saltanatına devam eden şahıs-' 
1ar hakkında zecrî ve kanuni tedbirler almasın.r 
bilhassa rica ediyorum. Yoksa Sayın Başbaka
nın Cadillactan inip Opele binmesinin bu dâva
yı halledeceği kanaatinde değilim. 

Tekrar ediyorum, Hükümet mensubu üyele
rin de mevcut kanunlarımıza riayet etmesini ve 
bu suretle araba saltanatına mâni olunmasını ve 
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icabeçleıı zecrî tedbirlerin alınmasını bilhassa is
tirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osman Sabri 
Â d a l . . . . . " • • " - ' • • • • 

OSMAN SABRİ ADAL (İzmir) —Muhterem 
arkadaşlarını, lüks otomobiller konusunda Sa
yın Başbakan adına Sayın Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlu'nun verdikleri cevap, beni kısmen tat
min etmiştir. Kendilerine huzurunuzda teşek
kür ederim. 

Koalisyon Hükümetinin her sahada girişmek 
üzere'bulunduğu bu tasarruf zihniyetinde: Mille
timizin de kendileri. ile birlikte olacağına inanı
yoruz. 

Büyük bir sosyal ve ekonomik sarsıntı geçir
mekte olan bir memleketin Hükümetine yakışır 
bir zihniyeti getireceklerinden dolayı kendileri
ni bu yolda teşvik etmeyi başta gelen vaai'fele
rimizden sayıyorum. 

Arkadaşlarım, 1 Haziran 1940 tarihinde çı
karılan 3827 sayılı (Nakil vasıtaları hakkındaki 
Kanun) resmî otomobilleri bir nizâm altına al
mış ve tasarruf zihniyetini getirmişti. Halbu
ki son yıllarda bu kanunun'esaslarından uzakla-
şılmış ve bu kanunda yazlıı •olmıyan Devlet dai
re ve müesseselerinin ve belediyelerin, bankala
rın, fabrikaların idarecilerine ve hattâ şu
be , müdürlerine bile lüks binek otomo
billeri tahsis edilmişti. Tasarruf zihniye
tinden . tamamen uzak,, Devlet ve âmme mü
esseselerine ağır , masraflar yükliyen bu gidi
şin durdurulması ve bir nizama sokulması' lâ
zımdı. . İnkılâp Hükümeti zamanında 5 Ocak 
1961 tarihinde 287 saydı (Taşıt Kanunu) çıka
rıldı. Ancak bu kanun da Kurucu Meclisin top
lanmasından evvel çıktığı ve Mecliste müzakere 
ve münakaşa edilmediği için, arzu edilen tasar-" 
ruf zihniyetini tanı ve kâmil olarak getireme
miştir. . . . 

Saym arkada şiarım, asrımızın bir» sürat 
ve makina devri olduğumu takdir edenlcıı-de-
nim, hizmetlerin zamanımda görüllebiilmıeis'i için 
motorlu vasıtalara ihtiyaç muhakkaktır, yall-
nız bu hizmetlerin israftan kaçunıilarak tasar
ruflu bir formülle yürütülmesi zamanı da gel
miştir. ' 

Batı dünyasındaki örneklerine uyarak, bu 
gibi hizmetHerliın sınıflandırılması ve az benzin 
harcıyarâk çok iş çıkarılması ilk akla gelen 
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tedbirlerdendir. Bu suıretille müşterek hizmet 
otomobilleri, otobüsleri, kamyonetleri tahsis 
edilmesi de mümkündür ve hattâ büyük şehir
lerimizde memurlarımızın, işlerinin başında 
zamanlında bulunmalarımı temin için, otobüs
ler tahsisimle de gidilmelidir ve bu hüküm ka
nunda da vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayını Başbakan 
nımızım makamlarına tahsis edilen lüks Cadil
lac otomobili kabul etmemesi ve küçük bir 
marka otomobili tercih etmesi basit bir hâdi
se değildii'. Yarım asırdaın fazla bir zaman 
bu Devlete ve millete ömrünü hasretmiş bü
yük bir devlet adamının uzun tecrübeleır geçir
dikten sonra böyle bir harekete tevessül e?t-
meşinin büyük mânası vardır. 

İhtilâlin ilk günlerinde Ankara sokakla
rımda, resmî lüks arabalarım içime biinerfeık, 
geçmiş iktidarın iüikse alan meylimi protesto 
ederek dolaşan halk kütlesinin ruhunu da an
lamak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, Dünya nıilletlerimin 
tarihini okuyanlar bilirler ki, halk kütleleri, 
ödedikleri vergilerin sanltümin'e kadar, yerinrc 
harcanmasına sağlamak içim uzum asırilar mü
cadele etmişlerdir. İktidarda bulunan kıral-
lann, padişahların! ve diktatörlerim yaptıkları 
masrafları, kontrol 'edebilmek için meclisler 
kııramşlardiır. Vıe bu meclisler yolu ile de lük
se ve ihtişama sapam idarefleri devirmeler ve 
böylece hınçlarımı almışlardır. En sonunda 
halk hâkimiyetimi kurarak lükse ve fenafa şom 
vermişlerdir, ; Ve ykıe cumhuriyet tfejilnlerift-
de dahi, milietiler tasarruf zihııiyetiındem' ay
rı lanlar:, ihtilâllerle devMun%lerdir. 

Arkadaşlar, nıiületi'mizi temsülien bugün Tüıv 
kiye Büyük Millet Meclisi, iktidarı devıral-

'mistir, ve Hükümetini de kurmuştur. "Halkir 
mızdan alınan vergilerle yapılacak âmırne. mas
raflarınım kontrolüne de başlanmıştır. 

Bugün milyarlarca 'lira borçlu olduğumuz ise 
dünyaca bilinmektedir. Memleketim ihtiyaç
ları da meydandadM*. Her sahada tasarrufa 
riayet etmek vatandaşlar içim millî bir borçtur. 
Milletimize bu fedakârlığı yüklerken, âmme 
hizmetlerinim her sahasında da tas'arrufu sağ
lamak ve örmek olmak, idarie edemlerin en baş
ta gelem vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, lüks otomobilDea' 
konusu basit görülmemelidir, Uzum yıllardan 
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beri halk efkârımda, hiç de hoş karşılattimıyan 
tepkiler yaratmış, idare edenleri, âdane eidi-
'lenlerden uzaldaştırmıştır. Daha ucuz ve eko
nomik vasıtalar temini mümkün übeln, daha 
pahalı ve masraflı lüks. arabalar satmalınmış 
ve israfa sapılmıştır. Bu suretle 1 Haziran. 
1940 tarihli 3827 sayılı (Nakil Vasıtaları Ka
nununun) ruhu da ihlâl1 edilmiştir. 

Arkadaşjlanim, lüks otomobiller konusu, 
bugün, zengin İngiliz milletinin -basınında da
hi yer almaktadır. Birkaç gün evvelki gaze>-
Merde okuduk : ingiltere KıraJliyet ailesine 
mensup (Snowden) kontunun, yani Prenses 
Margaret'in eşinin 7 000 Sterline satınaldığı 
bir (Rol'lyee Roys) marka lüks otomobilini, 
İngiliz basını tenkid etmekte ve İngiliz mille-
tiınitti verdiği vergıilerle bu kadar pahalı ve 
lüks otomobili almaması gerektiğini yazmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, insan tabiatının, 
daima rahata ve gösterişe olan temayülü ma
lûmdur. Bu ihtirası önliyebılmek, ancak mec-
iM'erin ve hükümetlerin gösterecekleri hassa
siyetle mümkündür. 

Arkadaşlarım, 
Sayın Devlet Başkanımız Cemal Gürsel. Türk 

tipi küçük tasarruflu bir otomobil imali için 
teşebbüslere geçmiştir, Sayın Başbakanımız 
İnönü de isabetli bir kararla, Başbakanlık için 
evvelce alman lüks otomobili kullanmamakta
dır. Bütün bu hareketler memleket sathında ve 
halk efkârında ve basında iyi karşılanmıştır. 
Yüksek Meclisçe de bu tasarruf zihniyetinin 
destekleneceğine, teşvik ve tasviple karşılana
cağına hiç şüphe edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, 
.Bütçemizde yapılacak her tasarruftan, yur

dumuzda bir tek fazla koy okulu inşa edebilir
sek, idealimizdeki Türkiye'ye biraz daha yak
laşmış oluruz. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Devlet Bakanın
dan ayrıca bir noktayı anlamak istiyorum : Sa-
navi Bakanına tahsis edilmek üzere bütçeden 
150 bin liralık bir /tahsisat konduğunu okuduk 
veya işittik. Bu hususta bizi tenvir etmelerini 
bilhassa rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; evvelâ 
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zihinlerde tereddüt uyandırabilecek olan son 
noktadan başlıyayım. Bendeniz de bâzı arka
daşlarım gibi gazetelerde bu yıl Sanayi Bakan
lığı bütçesne yeni bir otomobil satmalınması 
için 120 bin liralık ödenek konduğunu öğrenin
ce biraz da dehşetle bunun aslının ne olduğunu 
aradım ve Sanayi Vekili arkadaşımdan sordum. 
Bildiğiniz gibi bütçeyi ve programını aynı za
manda hazırlamak için sadece bir haftalık vak
ti olan Hükümetin bu noktada zuhulen bir gör-
memezlikle 120 bin liralık bir ödeneği koymuş 
olmak gibi bir durum hatırıma geldi ve bu yüz
den üzüntü duydum. Fakat, inşirahla öğrendim 
M, 120 bin liralık bir otomobil satmalmak söz 
konusu değildir. 

Sanayi Bakanı arkadaşımızla daha evvel bu 
işi görüştük. Hâdise şudur : Yüksek malûmu
nuz olduğu üzere, Sanayi Bakanlığına bağlı 
olan Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel 
Müdürlüğü yani Karabük isletmesi dediğimiz 
bir iktisadi Devlet Teşekkülü vardır. Bu ikti
sadi Devlet Teşekkülü, 3460 sayılı Kanun ve bu 
kânun dışında özel hukuk hükümlerine tâbi
dir; basiretli bir tacir gibi hareket etmek zo
rundadır. Basiretli bir tacir gibi özel hukuk 
hükümlerine tâbi olan bu kurum bir tarihte, şi
fahi bir emirle, Sanayi Bakan/'icin ve Mercedes 
marka nir otomobil satınalmabilmesİ iein 120 

*bin liranın Devlet Malzeme Ofisine derhal ya
tırılması bildirilmiştir. Bu telefon emri üzerine 
Umum Müdür gerekli ödemeyi yapmaktan baş
ka çare görmemiş olacak ki bu parayı Devlet 
Malzeme Ofisine yatırmış ve bir yazı ile «fa
lan tarihli şifahi emriniz üzerine Sanayi Baka
nına alınacak yeni makam arabası için Devlet 
Malzeme Ofisine şu kadar lira yatırılmıştır, 
araba emrinizdedir» denmiştir. Bu fiilî durum 
bütçe dıişı sarfiyat manzarasını tasıvan bu du
rum aslında bütçede ödenek olmadığı halde Sa
nayi Bakanlığına tâbi bir iktisadi teşekküle şi
fahi emir vererek alman makam arabası bir 
vakıa olarak mevcut fakat *bir iktisadi Devlet 
Teşebbüsü olduğu için de Türkiye Demir ve 
Çelik işletmeleri Umum Müdürlüğü yaptığı bu 
ödemenin karşılığını Devletten talebeder du
rumdadır. Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 
Umum Müdürlüğünün yıllarca evvel yaptığı bu 
ödemeyi karşılıyabilmek için bir fiilî durumun 
kanuni kisvesini giydirmek, Devletin böyle bir 
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şifahi emirle teşekkül etmiş olan bu borcunu, 
bu kuruma eda etmek için konmuş bir ödenek
tir. Bu itibarla, ne Karma Hükümetin başka bir 
tasarrufu, ne de Sanayi Bakanı için daha lüks 
bir araba ile değiştirilmek üzere 120 bin lira 
ile safanalmacak Ibir araba yoktur. Hâdise bun
dan ibarettir. Sanıyorum ki; arkadaşımızı bu 
açıklama tatmin edecektir. 

Sanayi Bakanı arkadaşımız bu hususta ga
zetelere bir tekzip yazısı 'göndereceğini ifade 
etmişlerdir. 

Sabri Adal arkadaşımızın sorusuna gelince: 
Temelde, aramızda bir anlaşmazlık yok; ma
kam araibalarmm kaldırılması diye bir şey yok. 
Hiçbir Hükümet üyesinden bu şekilde bir be
yan sâdır olmamıştır. 

Mesele, daha mütevazi ölçülerde makam ara-t 
bası şartına bağlanmcaya kadar, şahsan makam * 
arabasını kullanmamak gibi bir. karardan iba
rettir. Bunun sebebi üzerinde duracak değilim. 
Bankalar Kurulunun alacağı prensip kararına 
kadar kullanmamak kararından ibarettir. Bu 
şahsi bir karardır. Hükümetimizin bu husustaki 
resmî görüşünü biraz evvel buradan arz ettim. 
Sivil ve askerî makamlardan, kaymakamdan, 
-validen ve bakanlardan, makam arabasını esir
gemek gibi bir düşünce içinde değiliz. Sadece 
bu arabaların hizmetin icaplariyle mütenasip 
olarak mütevazi ölçülerle alınması ve hizmet dı
şında kullanılmaması yolunda prensip kararı 
vardır. 

Arkadaşımız bir de «yeni araba alınırsa yeni' 
masraf olur» dediler. 

Hükümet bu hususta eski arabaları satarak 
ve yeniden döviz tahsis ederek getirilmesini uy
gun görmemiş, biraz evvel arz ettiğim gibi yeni 
ödenek ve yeni döviz ihtiyacı yaratmıyacak bir 
usul içinde Devlet Malzeme Ofisinin elinde olan 
daha mütevazi arabaları halen hakikaten ölçü 
dışı mahiyet taşıyan, lüks sayılabilecek araba
larla tebdil etmek suretiyle, aradaki fiyat far
kını Devlet Malzeme Ofisine veya Hazineye ge
lir kaydederek meseleyi halletmek için bir pren
sip kararı vermiştir. Bunun hukuki tedbiri üze
rinde çalışılmakta olduğunu arz ettim, efendim. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 
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5. -*- Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-

du'nun, halka ucuz fiyatla ekmek temini için tat
bik edilmekte olan usulden başka bir tedbirle fi
yatindiriminin mümkün olup olmadığına dair 
sorusuna Ticare Bakanı İhsan Gürsan'ın sözlü 
cevabı (6/79) > 

BAŞKAN — Zeynel Gündoğdu arkadaşımız 
burada mı efendim? Burada. Ticaret Bakanı da 
burada. Soruyu okutuyoruz efendim. 

7.12.1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Ticaret Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gündoğdu 

Halka ucuz fiyatla ekmek temini için tatbik 
edilmekte olan usulden daha başka bir tedbirle 
fiyat indiriminin mümkün olup olmadığının 
açıklanmasını*rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Erzincan 
Milletvekiji Zeynel Gündoğdu'nun sözlü soru
sunda açıklanması istenilen hususu tetkik ettim. 
düşüncelerimi arz ediyorum. 

Memleket hububat istihsalinin türlü faktör
ler muvacehesinde, nüfus artışına nisbetle düşük 
seviyede kalması yüzünden biliyorsunuz ki, ek
meklik buğday açığımız geniş» çapta sulpluslerle 
Amerikan yardımı ithalâtla karşılanmaktadır. 

Ekmek fiyatları, ithal/buğdaylarının Toprak 
Mahsulleri Ofisince tatbik olunan satış fiyatla
rına göre - ki bu fiyat Ofis maliyetine müsavi
dir, - mahallî belediyelerce o. yerin hususiyetine 
göre tesbit edilmektedir. Bugün yurdun her ye
rinde % 80 randımanlı undan yapılan ekmek 
fiyatlarında bir indirme yapılması Ofisçe satılan 
ithal buğdaylarının maliyetin altında bir fiyat
la satılmasına bağlıdır. Ekmeğin bugünkü fiya
tından daha ucuza mal edilmesi ekmeklik un ran
dımanının yükseltilmesiyle mümkündür. Ancak, 
buğday fiyatlarının müstakar bir seviyede kal
ması, halka daha iyi kalitede ekmek yedirilme
si ve ekmek israfının önlenmesi düşünceleri 
mevcut tatbikatın devamım zaruri kılmaktadır. 

BAŞKAN '—- Buyurun soru sahibi. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Besin 
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hususiyetlerimizin icabı ekmeği çok yiyen bir I 
kütleyiz. Halkımızın birinci gıdası olan ekmek 
dâvası hükümidarlar zamanında dahi ımünalkaşa 
mevzuu olmuş ve aynı münakaşalar f ı r ı n l a r l a 
belediyeler arasında halen de .berdevamdır. 

Nüfusumuz artmakta, istihsalimiz ise ihtiya
cımıza cevap vermemektedir. Bu [münasebetle 
ilerde, daha 'büyük güçlüklerim karşımıza çıka
cağımdan endişe etmekteyim. İBu ımevzuda şim
diden kati tedbirleri almak bugünkü ıtatbik edi
len geçici usullerden vazgeçip hu işi tam kaide
sine oturtturmanın zamanı gelmiştir. 

Bugün için Ofisin dâhilde mubayaa ve ge
rekse ithal ettiği buğdaylar : ' I 

1. Un haline getirmek, f 
2. Bu unlardan ekmek yapılmak gibi, iki 

§e(k:il değiştirme ve imal ameliyesine tâbi tutul
duktan sonra halka ekmek halinde intikali etti-
iM'lmelktir. 

Konunun : Mevzuat, ekonomik* durum ve ti
caret ahlâkı açılanından tetkika tâbi tutulması 
aksatolıklarm 'daha iyi bir şekilde belirmesine 
hizımet edecektir. 

Halen Türkiye'de normal yıllık (kapasiteleri 
(300) günlük çalışıma esnasına göre 2,5 milyon 
ton olan un fabrikası mevcuttur. Bu değirmen
ler ekmeklik yanında diğer mamullerin de un
larını! hazırlamaktadır. Diğer unlu mamullere 
ait ihtiyaçla!' nazara alınmadan sırf ekmelklik 
un hazııiasaJlar dahi yıllık 'kapasitelerine ve 
Ofisin (buğday satış limitine »göre nüfusumuzun 
ancak üçte ıikilsi ,nisbe!tine etevap verebilecek 
miktarda olduklarımdan,', aralarında fiyat ve 
kalite bakımımdan her hangi 'bir rekabet bekle
memek gerekmektedir. 

4/6999 sayılı Kararnaıme ile tadile uğrayan 
Cfıda Maddeleri Nizamnamesinin 272 nci mad
desi un guruplarını : 

70 Randımana kadar olanlar ekstra, ekstra, 
70 - 78 randımanlı olanlar ekstra. 
78 - 86 randımanlı olanlar birinci nevi I 
86 randımanından fazla olanlar ise jkinci 

nevi un olarak tesb'it etmiş ise de, kararname
nin 273 ncü ve mütaakıp maddelerinde hu de
ğişikliğe uygun olarak Iher grup unun nitelik
lerinde bir değişiklik yapmamıştır. Bu duruma 
göre bu çeşit unların gıda maddeleri nizamna-
mesince tesb'it edilmiş ve kontroüarda aranıla
cak vasıflan belli değildir. I 
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j Bu demektir ki, buğday una çevrilirken sa

rih bir kontrol imkânından mahrumdur. 

Şurasını da itiraf etmek mecburiyetindeyiz 
ki, memleketimizdeki fırınlar tamamen iptidai
dir. Bütün hususiyetleri levhalarına bir (mo
dern) kelimesi yerleştirmiş olmalarından iba
rettir. iptidai usullerle çalışılan her işin ise ma
liyet unsuruna aleyhte tesir yapacağı da gayet 
talbiîdir. 

Mevcut aksaklıkları bir dereceye kadar ol
sun bertaraf edebilmek için : 

I 1. — Mevzuat ve murakabe yönünden ted
birler : 

2. -— Buğdayın un haline ifrağı hususunda 
f alınacak tedbirler: 

3. — Ünün ekmek halinde müstehlike inti-
•kâline kadar alınacak tedbirler, olarak hulâsa 

etmek mümkündür. 

1. — Mevzuat ve murakabe yönünden ted
birlerle yeniden bir gıda nizamnamesi tanzim 
etme ve bugüne kadar olalı aksaklıkları güz 
önünde tutarak bu nizamnamede boşluk bırak
mamak, meselâ tek tip ekmeğe dönülmeden ev
vel Ankara'nın ekmeği istanbul'a nazaran da
ha ucuz iken bugün Ankara'da 70 'kuruşa 750 
gı\, istanbul'da ise 760 gr. ekmek satılmakta 
dır. istanbul Belediyesi 70 kuruşluk fiyatı 65 
kuruşa indirmeye çalışırken maliyet unsurları 
daha düşük olan Ankara Belediyesinde bir ha
reket görülmemektedir. Bu açık misalde de gö

müleceği üzere Hükümetin elinde koordineli tat
bikatı sağlayacak hfer hangi bir 'salâhiyet yok
tur. 

2. — Buğdayın un haline ifrağı hususunda. 
alınacak tedbirlerde ise şehir ve kasaba ihti
yaçları için ofisin buğday sattığı değirmenle
rin sırf bu maksada çalışması, unlardan yalnız 
ekmeklik un çekmesi, değirmende başkaca, buğ-, 
day ve un bulundurulmaması bu faaliyetleri sü-

I resinde esaslı bir kontrol sisteminin tesisi dü
şünülebilir. izmir Belediyesi bu tedbirle mev
zuu kısmen dahi olsa hal yoluna 'koymuştur.-
Bu şekilde kontrol imkânı ve sorumlu buluna
bilecektir. Değirmenlere kapasitelerine göre şe* • 
hir ihtiyacını serpiştirme yolundan ziyade bun
ları devamlı veya münavebe ile şehir ihtiyacı
nın öğütülmesine tahsis etmek daha iyi bir tu-

I tum olarak düşünülebilir. 
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3. — Durumları iyi olan fırınlar kapasite üze

rinden çalışabilecek şekilde şehir ihtiyaçlarına 
tahsis edilmeli, fırını gayrismhi olanlara ise 
ofis buğdayından istihsal edilmiş undan her 
hangi bir kontenjan ayırmamalıdır. Şehir ek
meğini yapmaya tahsis edilecekler ise devamlı 
ve şıkı bir kontrol altında bulundurulmalı, fı
rınların da ofis buğdayından mütehassıl unlar
dan başka hiçbir bon kalite ve razmolun bulun
durmalarına müsaade olunmamayıdır. Yıllarca 
evvel karara alman ve fakat her vâde sonunda 
yeni bir sebeple ertelenen fennî maya mevzuu 
kesin surette halledilmeli, gerek iyi ekmek çı
kamayanlara ve gerekse fennî maya kullanmı-
yanlara sembolik olarak tatbik edilmekte olan 
para cezasının yanında uzun müddet faaliyet
ten mahrum bırakacak ceza verilmesi sağlan
malı ve halk ekmeğinin hiçbir zaman türlü hile 
ile gayrimeşru kâr vesilesi yapılmıyacâğı öğre-

Ekaseğe tatbik edilen bugünkü usulü de ye
tersiz bulmaktayım. Ofis fakir halka ucuz ek
mek yedirmek'için buğdayı maliyetinden ucuza 
satmakta ve t>u bakımdan da milyonlarca lira 
zararı cebinden ödemektedir. 

Bu zararı ödemekteki gaye fakir halka ucuz 
ekmek yedirmek olsa gerek. Halbuki ekmek tek 
tip olarak çıktığından yevmiye (500) lira kaza
nan kimseler de ofisin sırtına yük olmaktadır
lar. 

Bendeniz, üç tip ekmek çıkmasına tarafta
rım. Bugünkü ekmek 80 randımanlı undan ya
pılmakta ve 70 kuruşa satılmaktadır, ikinci tip 
ekstra ekstra undan yapılmalı, maliyeti 50 ku
ruş ise 75 kuruş olarak fiyat tesbit edilmelidir. 
Bu fark zenginin bünyesine bir tesir yapmaz 
ama bu farklarla, açığı kısmen belki de tamamen 
kapatılmış olur. 

Üçüncü tip 'halk tipi ekmek olmalı ve 84 
randımanlı undan yapılmalı. 84 randımanlı un
dan yapılırsa bugün gramı 70 kuruşa satılan 
ekmek fiyatı o zaman bir kilosu 70 kuruşa mal 
olacak, Jm suretle de fakir 'halkın ekmeği yüzde 
25 otiomatikman ucuzjatılacaktır. Yani fakir 
halk pahalı ekmek yedirilmeye mecbur edilmi-
yecek zengin de ofisin sırtına yük olmaktan 
kurtulacak, orta sınıf da bugünkü ekmeği ye
mekte devam edecektir. 

Hulasaten ben, firma gittiğim zaman üç 
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tip ekmeği mevcut görmeliyim ve cebimdeki 
maddî imkâna göre de istediğim tipi almalıyım. 

Ekmek fiyatlarının zikzaklı vaziyette değiş
memesi biraz da buğday fiyatlarının Hüküme
tin tesbit ettiği esası muhafaza etmesi için bâzı 
çiftçilerin elindeki buğdayın pazara celbini 
sağlamak icabeder. 

Bunun için de ofis kuruluş gayesindeki hiz
meti yapabilmelidir. 

Bunun için tedbirler ne olmalı?: 
1. önümüzdeki seneler buğday ihtiyacımız 

daha çok artacağından buğdayı zaruri ihtiyaç 
maddelerinden kabul edip sıkışıklığı zaman değil 
çok daha önceden bir program dâhilinde sene
nin her ayında ithal edilmeli, böylece daimî ola: 
rak standart paçallı buğdayların değirmenlere 
tevzi ve standart ekmeği imali mümkün kılacak, 
matfbuat ve sair şekillerle yapılacak tebliğlerle 
umuma duyurulursa buğday spekülâsyonları ön
lenir, hem de buğday istihsal eden büyük çiftçi 
buğdayını saklamıyacak ofise, tüccara satmak 
mecburiyetinde kalır. 

tki senedir buğdayın mevsim mevsim çok 
anormal yükselmelerini büyük çiftçiler tattığı 
için mallarını şatmayıp bekletiyorlar. 

2. Tesbit ettiğime göre Toprak Mahsulleri 
Ofisi hasat mevsiminde buğday tahsislerini kes
mekte, böylece de buğday spekülâsyonuna sebeb-
olmaktadır. 

Ofis her mevsimde, her zaman buğdaya veri
lecek fiyatı da belli ederek itimat telkin edecek 
şekilde garanti ederse büyük çiftçi, tüccar, değir
menci spekülâsyona kaçamaz ve buğday yüksel
melerine da setbebolamaz. 

Biliyorsunuz ki, Ofisin kuruluşundaki malksa-
dı şu idi : Köylünün buğday fiyatının düştüğün
de alıcı olmak, buğday fiyatlarının yükseldiğinde 
satıcı olmak, bu iki unsuru hususi müteşebbis zih
niyeti ile iyi bir tüccar gibi bağdaştırmak sure
tiyle bütün buğday ve un işini kökünden halle
der ve maksadını da tam tahakkuk ettirmiş olur. 

Zira Ofisin bu gayeyi tahakkuk ettirecek pa- ' 
ra, ithal ve depo hakanlarının mevcudolduğunıı 
zannediyorum. 

Buğday piyasası bir iki şenedir dünyanın hiç-
ıbir yerinde görülmedik şekilde anormal vasıflar 
arz etmektedir. Eskiden buğday fiyatlarının on 
para, yirmi para fark etmesi bir hâdise olurken 
şimdi kiloda 5, 1Q, 20 kuruş inip çıkması mevzuu 
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üzerinde ciddiyetle eğilmenin zaruretini kendili
ğinden ortaya koymaktadır. 

Dünya piyasalarında bu durum görülmemek-
tedir. Son bir iki sene içinde buğdaylık ekmek işi 
çok anormal fiyat farkları ile yalnız üç beş bü
yük çiftçinin, üç beş tüccarın üç beş de değirmen
cinin işine yaramıştır. 

ıBu hastalığın tedavisi Ofisin kararlı, temkin
li, devamlı ve yaptığını efkârı umumiyeye duyu
racak şekilde uzun vadeli alacağı müspet tedbir
lerle mümkün olacağına inanıyorum. 

Bendeniz, ferdin yapacağı işlere Devletçiliğin 
girmesine sureti katiyede muhalifim. Zira Devle
tin, patron olduğu yerde fertlerin köleleşeceğine 
inanıyorum ye yer yüzünde halen bunun misalle
ri mevcuttur. Ancak biraz evvel arz ettiğim ted
birler alındıktan sonra müspet netice elde edile
mezse Hükümetçe, alınacak tedbirleri şöyle gör
mekteyim : 

î . Değirmenler kâfi olmadığına göre Ofisin 
hâkimiyeti elinde tutabilmesi için, büyük vila
yetlerde fabrikalar kurmasını, 

2. Ofisin belediyelerin, veya Gima ve Mig-
ros gibi Devletin teşekkülü olan şirketlerin mo
dern fırınlar kurmasını bu işin Devlet eliyle te
melden halledilmesini üzülerek ve nâçiz bir görüş 
olarak tavsiye edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Hatay Milletvekili Sekip İnal'm, ma
hallî seçimlerin gününe, beraber yapılıp yapil-
mıyocağına ve tatbik olunacak kanunlara dair so
rusuna İçişleri Bakam Ahmet Topaloğlu'nun 
sözlü cevabı (6/80) 

BAŞKAN — Soru sahibi (burada mı? Bura
da... içişleri Bakanı? Burada... Soruyu okutuyo
ruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mahallî seçimlerin yapılacağı tarih hakkında 

değişik söylentiler dolaşmakta ve gazetelerde ya
yınlanmaktadır. Mahallî seçimlerin önemini göz 
önünde tutarak aşağıdaki sorularımın İçişleri 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygilarımlâ rica ederim. 

7 Aralık 1961 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 
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1. Mahallî seçimlerin yapılacağı gün tesbit 

edilmiş midir? 
2. Mahallî seçimlerden belediye, muhtar ve 

ihtiyar heyeti ilâ genel meclis seçimleri aynı gün
de mi yoksa ayrı ayrı günlerde mi yapılacaktır? 
Ayn yapılmadı düşünülüyorsa hangisinin önce 
yapılacağı ve sonraya bırakılacak seçimin tarihi 
ne olacaktır? 

3. Mahallî seçimler mevcut kanunlar daire
sinde mi, yoksa yeni kanunlar hazırlanmak sure
tiyle mi yapılacaktır? Yeni kaiiun hazırlanacaksa 
seçim usulünün nispî olmak ihtimali var mıdır? 
Varsa bu seçimlerden hangisi düşünülmektedir? 

BAŞKAN — içişleri Bakanı, buyurunuz, 
IÇÎŞLERÎ BAKANI AHMET TOPALOÖ-

LU (Adana) — Hatay Milletvekili Sayın Sekip 
inal arkadaşımın mahallî idare seçimlerinin ne 
zaman yapılacağını ve yapılacak bu seçimlerin 
yeni bir kanunla mı olacağı ve sistemin ne şekil
de tesbit edildiği hakkındaki sualine arzı cevap 
ediyorum : 

Mahallî idare seçimleri için, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 
sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanan seçiin 
kanunları vekâletimce hazırlanmış, yakında Mec
lise arz edilecektir. Bu seçimlerin zamanının, mil
letvekili seçimi için yapılan seçmen kütükleri me
riyeti içerisinde yapılmasını düşünmekteyiz. 
Ancak, Mecliste kanun tasarısının müzakeresi ve 
müddetin tâyini Yüksek Meclise aittir. 

Seçim sistemine gelince : Mahallî idarelerin 
dar bölge olması dolayisiyle vekâletimce hazırlan
mış olan tasarıda ekseriyet sistemine yer veril
miştir. 

Seçim zamanının tâyini, arz ettiğim gibi, 
Yüksek Heyetinize aittir. Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sekip inal. 
ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Muhterem arka

daşlar, mahallî seçimlerin önemi hepimizce ma
lûmdur. 

120 sayılı Kanunla il genel meclisleri, beledi
ye meclisleri, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
feshedilmiş; bunlarin yerine en az üçer kişilik ol
mak üzere heyetler teşkili, Dahiliye Vekâletine 
ve dolayisiyle vali ve kaymakamlara verilmiştir. 
27 Mayıstan sonra bu kanun hükümlerinin tatbi
katı yapılmıştır. Bâzı mahallerin muhtar, ihtivar 
heyetlerinin teşkillerinde bu kanunun şarttan 
içinde büyük isabetsizlikler vardır. Halkı temsil 
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etmiyen birtakım insanlar, temsil yerlerine gel
miş ve bu sebepten dolayı bâzı huzursuzluklar 
doğmuş bulunmaktadır. Bunun dışında 120 sayılı 
Kanunla feshedilmediği halde köylerde bilhassa 
birçok muhtarların mühürleri, şu veya bu sebep
le ellerinden alınmış ve köy halkını tatmin etmi
yen kimselere verilmiş bulunmaktadır. Gerek ka
sabalarda, şehirlerde, gerekse köylerde bu sebep
ten dolayı birtakım huzursuzlukların bulunduğu 
inkâr edilemiyecek kadar göze çarpmaktadır. 

Muhtarlar, ihtiyar heyetleri, belediyeler ida
remizin birer cüzüdürler. Binaenaleyh, idari is
tikrara doğru gittiğimiz, tam mânasiyle memle
kette idari istikrarın temin edilmesini istediğimiz 
şu günlerde, bu seçmlerin kısa bir zamanda yapıl
masında, memleketin huzuru bakımından büyük 
faydalar vardır. Esasen sorumu bu maksatla hu
zurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Sayın Vekil Beyefendi, mevcut seçmen kütük
leri süresi içerisinde yapmaya gayret edecekleri
ni ifade ettiler. Eğer bu süre içerisinde yaparlar
sa ve bu işi tahakkuk ettirirlerse huzurunuzda 
peşinen kendilerine şükranlarımı arz ederim. 
Yalnız yeni kanunların hazırlanmış bulunması 
ve bu kanunların Yüksek Heyetinize takdimi in
şallah gecikmez ve bu seçmen kütükleri altı ay 
gibi bir süre dolmadan evvel Yüksek Heyetinizin 
tasvibinden çıkarsa aşağı - yukarı Nisan ayında 
bu seçimlerin yapılmış olacağını ümidetmekteyiz. 
Bunun tahakkuk etmesini büyük bir sevinçle kar
şılıyorum. Eğer, bu seçimler memlekette süratle 
yapılacak olursa şuna kaaniim ki, Hükümet prog
ramında esas mesele olarak ele alınmış olan ve 

22.12.1961 0 : 1 
(her gün tekrar ettiğimiz huzur sebeplerinin biri
ni temin etmiş olacaklardır. 

Bu arada Sayın Vekilden bir istirhamım ola
cak : Elinden mühürü alınmış birçok muhtar 
hakkında bugüne kadar bir tahkikat yapılmamış
tır. Şu veya bu sebeple ve mahallî tesirler altın
da bu mühürler alınmış ve isabetsiz hareketler 
yapılmıştır. Sayın Vekilin bunlarla ilgilenmesini 
ve haksız muamelelerin telâfisi için valilere gere
ken emirleri vermesini istirham ediyorum. 

Huzur, hepimizin en büyük gayemizdir. İlk 
adımı bu şekilde atarlarsa Sayın Vekile minnet
tar kalacağım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOÖ-

LU (Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım; be
lediye encümenleri ve özel idare daimî encümen
lerinin feshine dair Millî Birlik Komitesi tara
fından çıkarılmış kanun bulunduğunu ve işin 
mevzuat dâhilinde yürütüldüğünü bilmektesiniz. 
Ancak köy muhtarlarının değiştirümesi hakkında 
mevzuat yoktur. Zamanın şartlarına göre idare 
âmirlerinin tasarruflariyle vekâletime de bâzı sı
zıntılar arz edilmiştir. Bu hususta valilere bilgi 
verilmiş, tarafsız vatandaşın istediği muhtarlarla 
bu işin yürütülmesi valilerden rica edilmiştir. 
Arz ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

iBAŞKAN — Elektriklerin sönmesi dolayısiy-
le oturuma devam etmeye imkân yoktur. 20 Ara
lık 1961 Pazartesi günü saat 15,00 te yapılacak 
olan Büyük Millet Meclisi Birleşiminden sonra 
toplanmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 




