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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları

583

1. — Bâzı milletvekillerinin; B. M. Mec
lisi üyelerinin ödenekleriyle ilgili Kanunun
Millet Meclisinde sert tartışmalara sebep
olması dolayısiyle, Meclis içi çalışmalarda
parti gruplarının bir anlayış ve dayanışma
havası içinde bulunmaları lüzumuna dair
gündem dışı sözleri
583
2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde
husule gelen kuraklık dolayısiyle yapıl
makta olan gerekli yardımın durumunu
tesbit ve usul ve esaslarını müşahede etmek
ve Hükümete icabedecek tavsiyelerde bu
lunmak üzere bir Araştırma Komisyonu
teşkili hakkında önergesi (10/1)
590:593
3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arıkan ve 14 arkadaşının, Doğu - Anado-

Sayfo
lu'da kuraklığın doğurduğu sıkıntılı du
rum hakkında, Anayasanın 88 nci madde
sinin son fıkrası gereğince 'araştırma ya
pılması için bir komisyon teşkiline dair
önergesi (10/2)
590:593
4. — NATO Parhnantorleri Konferan
sına katılan Türk Parlmanter Heyetinin
verdiği rapor hakkında açıklama
593
5. — Sorular ve cevaplar
59S
a) Sözlü sorular ve cevapları
593
1. — Aydın Milletvekili Musrtafa Şük
rü Koç'un, 1950 - 1961 yılları arasında ilk
ve orta dereceli okul öğretmenlerinden ne
kadarının hangi sebeplerle meslekten ay
rıldıklarına ve bunların tekrar meslekleri
ne dönmelerini sağlamak için bir tedbir
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna
Millî Eğitim Bakanı Hilmi tncesulu'nun
«özlü cevaba (6/84)
093*595
2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, PTT İdaresiyle telefon aboneleri ara
sındaki mukavelenin değiştirilmek istenme-

Sayfa

Sayfa
sinden çıkan ihtilâfın bir kanunla halle
dilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/85) 595
3. — Mardin Milletvekili Esat Kemal
Aybar'm, bakanlıklar dışındaki sivil mev
kilere tahsis edilen makam ve hizmet ara
balarının miktarına ve yıllık masrafları
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/88) 595
4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Oanga'nın, memleketimizde son günllerde gö
rülen çocuk kaçırma olaylarına ve kaybo
lan çocukların bulunması hususunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair sorusuna İçiş
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nım sözlü ce
vaba (6/91)
595:598
5. — Grümüşane Milletvekili Nurettin
özdemir'in, Erzincan Şeker Fabrikasının,
1960 yılı kampanyasında, pancar bedelle
rinin müstahsıla ödenme tarihine ve mikta
rına ve bu sene toptan ödeme yapılabil
mesi için her hangi bir tedbir alınıp alın
madığına dair Sanayi Bakanından sözlü
sorusu (6/93)
598:599
6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza
Uzuner'in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da
kurulması kabul edilen Karadeniz Teknik
Üniversitesinin halihazır durumu hakkın
daki sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi
İncesulu'nun sözlü cevabı (6/94)
599:600
7."—• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet daireleri, İktisadi Devlet Te
şekkülleri,. belediyeler ve Devlet deneti
mindeki müesseselerde maaşlı, ücretli ve
yevmiyeli olarak çalışan emekli memurla
ra dair Başbakandan sözlü sorusu (6/95) 600
8. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Ankara Belediyesi tarafından yol
kavşaklarına konulması zaruri bulunan
ışılklı trafik cihazlarının temin ve tesisi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/96)
600
9. — Çarıkın Milletvekili Şaban Kes
kindin, bir orman bakanlığı kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine ve 1961*senesi
içinde yanan ve tahribedilen ormanların
hektar olarak miktarına ve maddi değeri
nin ne kadar olduğuna dair Başbakandan
sözlü sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral'ın sözlü cevabı .(6/97)
600:602

10. -— Çankırı Milletvekili Şaban Kes*
kin'in, asli görevi öğretmen olup da başka
işlerde çalıştırılan öğretmen adedine ve
varsa bunların öğretmenlikte görevlendiri
lerek yerlerinin öğretmen olmıyan yeni
elemanlarla doldurulmasının mümkün olup
olmadığına ve öğretmen okullarından yıl
da ortalama kaç öğretmen mezun olup ve
senede kaç öğretmenin istifa ederek ayrıl
dığına ve istifa sebeplerine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/98)
602
11. — Kastamonu Milletvekili İsmail
Hakkı Yılanhoğlu'nun, radyolarımızda te
lif konuşma ve eserlerin beher dakikası
için ne kadar ücret ödendiğine ve Ağustos Eylül 1961 ayları içinde İstanbul Radyo
sundan naklen yayınlanan gayrimeşru ik
tisaplar ile ilgili yayınlara dair Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanından sözlü sorusu
(6/99)
603
12. — Çanakkale Milletvekili Burhan
Aratîn, yurdumuzun birçok yerlerinde ve
bu arada Çanakkale^de sayıları pek çoloartan ve zeytin dâhil her türlü mahsule zarar
veren yabani domuzlarla esaslı mücadele
için ne gibi tedbirler alındığına ve ihraç
maddesi olarak yabani domuzların etinden,
derisinden ve kılından istifade hususunda
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/103)
603
13. — Çanakkale Milletvekili Refot Sezgin'iıvBiga ilçesi PTT binası ve lojmanı in
şaatının yeniden ne zaman ihaleye çıkarıla
cağına ve inşasına başlanacağına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/104)
603
14. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezıgin'in; ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükü
met dairesi için yeni bir bina yapımının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/106)
603
15. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlıvnun, pancarlarını tamamen teslim
eden çiftçilere pancar bedellerinin (hemen
vçrilmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/107)
603
1 6 . — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlan
mış bulunan Basrna Fabrikası makinaları-
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düşünüldüğüne dair sorusuna Maliye Ba
kanı Şefik Inan'm sözlü cevabı (G/116) 604:606
23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra,
Anayasa kabul olunmadan evvel, yapılan
Ticarejt Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları
ve Borsaları seçimlerinin yenilenmesi hu• susunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/117)
606:607
24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra
18. — Zonguldak Milletvekili Nuri Betoplattırılan bilûmum çifte, av tüfek ve
şer'in, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra takibata
aletleri, bıçakları, ve sair ateşli silâhların
uğrıyan veya tutuklu bulunanlardan suçsuz
sahiplerine
iadesi hususunda ne düşünül
oldukları bilâihara tesbit edilen veyahut bedüğüne
dair
içişleri Bakanından sözlü so
raet eden iktisadi Devlet Teşekküllerinde
rusu
(6/118)
,
607
ve benzeri müesseselerde çalışan işçi ve per
25. — Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeysonelin vazifelerine tekrar alınmamaları
tinoğlu'nun,
kadın trafik memuru alınaca
sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu
ğı
hususundaki
gazete haberlerinin doğru
' (6/111)
603:604
I olup olmadığına ve bu hususta ne düşünül
19. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sodüğüne dair içişleri Bakanından sözlü so
fuoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden 2
rusu (6/119)
607
Aralık 1961 tarihine kadar iktisadi Devlet
Teşekkülleri, Askerî iş yerleri, belediyeler
26. — Muğla Milletvekili ilhan TeMnve özel idarelere bağlı iş yerlerinde işlerin
alp'ın, geçen senelerde tütün mubayaasın
den uzaklaştırılan, yerleri değiştirilen ve
da bâzı alıcı tüccarların hareketlerinin te
haklarında dâva açılanlarla beraet edenle
kerrür etmemesi için ne düşünüldüğüne ve
evvelki senelerde, bilhassa geçen sene sarin miktarına dair Başbakandan sözlü soru
tınahnan tütünlerden, kanunun saydığı
su (6/112)
604
azalmalar haricinde, yapılan ıskarta ayrıl
20. — Tekirdağ Milletvekili Turhan
ması
ve denk çıkarılması gibi Tütün ve
Kut'un, karşılığı ertesi yılın ürününden ay
Tütün inhisarı Kanununa göre yasak olan
nî olarak geri alınmak suretiyle çiftçiye
fiillerin önümüzdeki alımlarda tekerrürü
suni gübre temin edilmesi hususunda ne
ne meydan verilmemesi için bir tedbir
düşünüldüğüne dair Tarım ve Sanayi Ba
alınıp alınmadığına dair Gümrük ve Tekel
kanlarından sözlü sorusu (6/113)
604
Bakanından sözlü sorusu (6/120)
607
21. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do
27. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisğan Şen'in, Bonn, Londra, Roma, Paris ve
oğlu'nun, Van Hava Alam hakkında Ulaş
Washington gibi şehirlere atanan büyük
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/J21)
607
elçi ve elçilerin tâyinlerinde göz önüne alı
nan hususlara ve boşalan elçilik ve büyük
28. — Muğla Milletvekili Adnan Akarelçilik kadrolarının doldurulması hususun
ca'nın, geçmiş yıllarda ve bilhassa geçen
da neler düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
sene ilk gün tâyin edilen baş fiyattan,
kanından sözlü sorusu (6/115)
601
cüz'i miktarda mubayaa edilerek inkıtaa
uğratılan abımın bu yıl, tekerrürünün ön
22. — Kütahya Milletvekili Ali EıJbek'lenmesi bakımından bir teminat vermenin
in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9
mümkün olup olmadığına ve destekleme
ncıı maddesinin 6 ncı fıkrasındaki (Gelir
mubayaası yapılıp yapılmıyacağma dair
veya Kurumlar vergilerine tâbi mükellef
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorulere bu gibi işleri ücret mukabilinde ya
I su (6/122)
607
panlar hariç) hükmün ilgası hususunda ne
nın ne zaman geleceğine ve fabrikanın han
gi tarihte işletileceğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/108)
603
17. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin
Üzer'in, memleketimizin içinde 'bulunduğu
iktisadi durum karşısında taşıt kullanma
konusunda her hangi bir formül veya 237
sayılı Taşıt Kanununun tadilinin düşünül
mekte olup olmadığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/109)
603
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29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının reeskont ve bilûmum bankalar
kredilerinin faiz ve komüsyonlarmm yarı
yarıya düşürülmesi hususunda gerek pi
yasa ve çiftçiler ve gerekse bankalar için
yapılmış bir etüt olup olmadığına ve bu
hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna
Maliye Bakanı Şefik înan'ın sözlü cevabı
(6/123)
607:609
30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de temeli atıldığı
halde geçen- sene inşaatı durdurulan Dev
let Hastanesinin inşaatına ne zaman baş
lanacağına dair sorusuna Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Suat Seren'in sözlü cevabı
(6/124)
609:610
31. — Kayseri Milletvekili Mehmet
Yüeeler'in 1961 ziraat yılında Meriç ve
Ergene nehirlerinin taşması dolayısiyle
kaç dönüm arazinin sular altında kaldı
ğına ve zarar göre mahsullerin cinsi,
miktarı ve değeri ile her iki nehrin suları
nın kontrol altına alınması hususunda
yapılan anlaşmanın ana hatlarına dair
Bayındırlık ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/125)
'6.10
32. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, zeytin yağı fiyatlarında, müs
tahsil aleyhine olarak devam eden gerileme
karşısında, müstahsili himaye ve • istikrarlı
bir yağ piyasası tesis etmek için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/126)
610
33. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâ
tiplerin tâyin, terfi ve nakilleri için yeni
bir statü yapılmasının ve bunların yetiş
mesi için bir meslek okulu kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet
Bakanından sözlü sorusu (6/127)
610:611
34. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Mardin ili ve Midyat ilçesi Ağır Ceza
merkezlerindeki ceza evlerinin yapı du
rumlarına, mevkuf ve mahkûmların ade
dine ve yeni ceza evi yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ada
let Bakanı Sahir Ku^utluoğlu ve Milli Sa-

Sayfa
vunma Bakanı İlhami Sancar'ın cevapları
(6/128)
611:612
35. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, inşaatına karar verilmiş olan
Harşit Hidro - Elektrik Santralinin pro
jesinin ne safhada bulunduğuna've proje
nin bu yıl tatbikinin imkân dâhilinde olup
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü «sorusu (6/129)'
612
36. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlıvnım, orman tahribini önlemek maksadiyle orman bölgesinde yaşıyan halka,
zaruri ihtiyacı olan hartama yerine kulla
nılmak üzere, ucuz çinko temin ve tevzii
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/130)
612
37. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu iller bölgesinde yollar
da şahıs ve vasıtalarda sık sık yapılan ara
maların hukuki mesnedinin neden ibaret
bulunduğu, arama yapılması için bir tali
mat ve emir verilip verilmediği ve arama
ların kanunun tâyin ettiği şartlar altında
yapılması için bir tamim ve talimatın
gönderilip gönderilmiyeceği hakkında ne
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/131)

612

38. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, ihalesi yapılan Midyat Ortaokul bina
sının inşaatının durdurulması sebebine,
başka yerlerde inşaatı durdurulan orta
okul binası bulunup bulunmadığına ve bu
yıl veya 1962 yılında Midyat Ortaokul bi
nasının inşasına başlanıp başlanmayacağı
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/132)
612
39. — Manisa Milletvekili Muammer
Erten'in, piyasadaki mamul palamut hulâ
sası fiyatlarına göre nisbetsiz bir şekilde
düşük olan ham palamut fiyatları hakkın
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/133) 612:
613
40. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ırı, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yı
lında yapılması hususunda alınmış bir ka
rar olup olmadığına ve Bingöl Belediyesi
tarafından lise binası ingası için kaç metre-
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kare arsa verildiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/134)
41. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Bingöl Devlet Hastanesinin dok
tor mevcuduna, ya,tak adedine ve mev
cut binanın hastane olarak yapılıp yapıl
madığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/135)
42. — Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun, son zamanlarda vatandaşla
rın karakollarda dövülüp dövülmediğine
ve şayet dövme hâdisesinden İçişleri Ba
kanlığının malûmatı varsa ne gibi bir ted
bir düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/136)
43. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Siirt ili dâhilinde çok geniş mikyasta
bulunan ve 3/4 ü Devlet orman sahasına
giren yabani fıstık ağaçlarının müstakil bir
teşkilât ile ele alınarak aşılattırılması hu
susunda bir tedbir ve tasavvurun mevcudölup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/137)
44. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, kömür havzasındaki ölümle neti
celenen iş kazalarının artış miktarına,
ölüm nisbetine, sebeplerine ve 10 sene
içerisinde mesullerinden kaçı hakkında ka
nuni takibata geçildiğine ve kazaların ön
lenmesi veya asgari hadde tutulması hu
susunda gerekli tedbirler ittihazı için
bir çalışma yapılıp yapılmadığına, dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/138)
45. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Bingöl il hududu içindeki üç köp
rünün proje ve ihalesinin ne zaman yapı
lacağına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/139)
46. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, hudut giriş ve çıkış kapısı olan
şehir ve kasabaların imarı ve medeni tesis
lere kavuşturulması hakkında özel bir gö
rüş ve programın bulunup bulunmadığına
ve Edirne'nin imarı ve kalkınması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/140)
47. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkmdaki 84
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sayılı Kanunun tatbikatına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/141)
613
48. — Erzurum Milletvekili Adnan
Şenyurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi\
nin ilk kuruluşundan bugüne kadar kabul
ve neşredilmiş olup halen yürürlükte bu
lunan kanun ve tüzüklerin tedvini husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
ve Adalet Bakanından sorusuna Adalet
Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü ceva
bı (6/142)
'
613:614
49. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, Ankara ve İstanbul belediyeleri
nin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gereğince
olan borçlarına dair İçişleri ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/143)
614
50. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, yabancı memleketlerde tedavi
edilmekte olan Türk vatandaşı sayısı ile 6
Haziran 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ka
rarnamenin neşrinden itibaren bu gibi va
tandaşlardan istikrar fonuna katılma pa
yı olarak kaç lira alındığına ve adı geçen
kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maliye
Bakanından sözlü sorusu (6/144)
614
51. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan
Göğüs'ün, 1959 senesi Mayıs ayında Gazi
anteplin, Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı
köylerde ı Hedenol isimli bir madde ile zi
rai mücadele yapılıp yapılmadığına ve bu
maddenin bağlara zarar vererek o sene ha
sılatının imhasına sebebolup olmadığına
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/145)
614:615
52. — Zonguldak Milletvekili Suphi
Konak'ın, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu bi
nasının durumuna ve yeni bir okul binası
yapılmasının zaruri görülüp görülmediği
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/146)
615
53. —Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, yerli ve yabancı ilâç fiyatlarının
indirilmesinin, düşünülüp düşünülmediği
ne, hekimliğin sosyalleştirilmesi için bir
hazırlık bulunup bulunmadığına ve sosyalleştirilmenin Muş ilinden başlanması se
bebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/147)
615

Sayfa

$*yf*
54. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana
muhtelif sebeplerle Devlet, iktisadi Devlet
Sektörleri ile Devletin iştiraki bulunan iş
yerlerinde kaç memur ve işçinin işten çıka
rıldığına, haklarında takibat yapılanlardan
suçsuz görülenlerin eski vazife ve iş yerle
rine bir an evvel iadeleri hususunda bir
haksızlık olup olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/148)
55. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, ceza evleri müdür ve memurla
rına, daha iyi vazife görmelerini teşvik
bakımından, hizmet zammı ve tazminat
verilmesinin uygun görülüp görülmediği
ne dair Aadalet Bakanından sözlü sorusu
(6/149)

56. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 42 sayılı Kanunla emekliye ayrı
lan subaylara yaptırılan evlere dair Millî
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/150)
57. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, teknik kalkınmanın temelini teş
kil eden teknik ve tekniker okulları hak
kında Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/151)
b) Yazılı soru ve cevabı
1. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, mer'i içtüzüğün 214 ncü maddesi
hükmünün tatbiki hususunda ne düşünül
düğüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanından yazılı sorusuna T. B. M. Mec
lisi Başkanı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı
(7/28)
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
İzmir Cümihuriyet "Senatosu Üyesi M. Hilmi
Onat tarafından verilen «Gençlik Bakanlığı
kuruluş» kanun teklifinin görüşülmesinin tehir
edildiğine dair Anyasa Komisyonu [Başkanlığı
nın tezkeresi okundu, bilgi edinildi.
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin, T. IB. M. M. üyeleri, Senato ve
Millet Meclisi [Başkanları ile Bıaş'kanvekilleri,
İdare Amirleri, Denetçiler, 'Başkanlık Divanı
Kâtipleri ve Bakafnlar Kurulu üyelerinin is
tihkakları hakkında Maliye Encümenimin getir
diği birinci madde ve gerekçesi okundu. Gerek
çenin Anayasaya uygun olmadığından reddiy
le teklif edilen madde metninin kalbulü hakkın
da Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm öner
gesi kaıbul edildi.

Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un,
84,
Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 85 sayılı
sorusu, soru saJhipleri,
•Maırdiln Milletvekilli Esat Kemal Aybar'ın,
88 sayılı sorusu da, Başbakan veya yerine cevap
verecek Bakan hazır bulunmadığından gelecek
Birleşime bırakıldı.
Bursa Billetvekili Sadrettin Çanga'nın, Bur
sa ile Uludağ arasında yapılmakta olan telefe
rik 'hakkındaki sorusuna içişleri Bakanı Ahmet
Topaloğlu cevap verdi.
8 . 1 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. -

Taslarının geçen oturumda kabul edilen 4 ve
6 net maddelerinin tadiline dair Zonguldak
Milletvekili Nura (Beşer ve İzmir Mille'tvökili
Lebit Yurtoğlu'nun, önergesi okundu. Tasarı
nın 4 ve 6 ncı maddeleri bu önergelere göre tadilen ve mütaakıp maddeleri olduğu gibi kabul
olundu.
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SORULAR
tatbiki hususunda ne düşünüldüğüne dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı
sorusu (7/28)

Yazılı soru
1. —- Erzurum Milletvekili Cevat önder'in,
mer'i İçtüzüğün 214 ncü maddesi hükmünün

2. — GELEN KAĞITLAR
Teklifler
1. — Gümü'şane Milletvekili Salbaihat'tin Sa
vacı 'nın, öğretmenlere % 50 tenzilâtla kitap
verilmesine dair kanun teklifi (2/74) (Millî
Eğitim ve Bütçe komisyonlarına)
2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in,
1086 sayılı Hukuk usulü mulhakemeleri Kanu
nunun 494 - 499 ncu maddelerinin yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/75)
(Adalet Komisyonunla)
3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in,
5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33
ncü maddeleri ile 34 neü maddesinin 4 ncü fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi
(2/76) (İçişleri, Maliye ve Adalet komisyon
larına)

Tezkereler
4. — İstanbul Milletvekili Talhsin Demiray'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/58) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)
5. — Ordu Milletvekili Raf et Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
B'aş/hakanlık tezkeresi (3/59) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
6. — Ermenek ilçesi Kargara köyü 4 hane
sinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukıye'den doğma
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezıasma
çarptırılması 'hakkında Başbakanlık tezkeresi
(3/60) (Adalet Komisyonuna)

«•»

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nurettin Ok (Çankırı)

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Samsun milletvekili erine kadar yoklama ya
pıldı.)

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmuştur. Görüş
melere başlıyoruz :

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Bâzı milletvekillerinin; B. M. Meclisi
üyelerinin ödenekleriyle ilgili kanunun Millet
Meclisinde sert tartışmalara sebebolması dolayısiyU. Meclis içi çalışmalarda parti gruplarının

bir anlayış ve dayanışma havası içinde bulunma
ları lüzumuna dair gündem dışı sözleri
BAŞKAN — Bugünkü gündemde Başkanlık
Divanının sunuşları olaraik iki önerge, nir açık-
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bir genel seçimden sıcağı sıcağına çıkmış, Mec
lama ve 57 sözlü soru vardır. Ancak, gündeme
liste karşılıklı ve koalisyon içinde yanyana va
geçmeden evvel Bursa Milletvekili İbrahim
ziyet almış grupların ahenkli çalışmaları için
öktem'in zaptı sabık hakkında söz istediğine
lüzumlu, birbirlerine karşı bir güven hissi dudair Başkanlık Divanına gönderdiği bir takriri
yaibilmeleri şüphesiz bir zaman işidir.
vardır.
Esas olan şey; bu ulvi çatı altında millet
Buyurun, ibrahim Öktem.
iradesinin çeşitli renklerini temsil eden grup
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Çok muh
ların, yurtseverlikte, hakikatleri araştırmakta,
terem arkadaşlar,
halkın ihtiyaç ve dertlerine tercüman olmakta
Geçen oturumda Yüksek Heyetiniz, bütün
eşit haklara sahip bulunduklarının ve millet
grupların müspet oylariyle Büyük Millet Mec
iradesinin
tecelligâhı olan bu Yüksek Meclisin
lisi üyelerinin aylık ve ödeneklerini tanzim
itibarını korumak vazifesinin müşterek başkayeden kanunu kabul etmiş bulunuyor. Bu kanu
guları olduğunun bilinmesi ve kabul edilmesi
nun kabulüne müncer olan müzakerelerde ciddî
dir.
ve sırasına göre sert tartışmalar cereyan etmiş
tir. Bunları parlâmento hayatının talbiî olayları
Karşıt fikirlere saygı duyan bir anlayış
olarak karşılamak yerindedir. Ayrı program ve
içinde yürütülen ve gerçeklerin araştırılmasın
anlayış etrafında toplanan grupların ilk ham
da gerekli olan serbest müzakere ve münakaşa
lede müşterek ve müspet bir noktada buluşma
usulünün, tesis etmek istediğimiz demokratik
ları her zaman kolay olmaz. Kaldı ki, sırasında
düzenin ana kaidesi olduğunda kimsenin şüp
en önemsiz meselelerin bile en sert tartışmalara
hesi olamaz.
yıol acıması olağan şeydir.
C. H. P. Grupu; Anayasaya hürmetle, par
Yüksek Meclisin mânevi şahsiyet ve itibarını
lâmento içinde ve dışında iyi niyetle hiçlbir mil
ilgilendiren husus, müzakereler sonunda varı
let meselesinin çözümsüz kalmıyacağı ve Büyük
lan kararlardır.
Meclisin, siyasi hayatımızın bu kritik safha
Parlâmento üyelerinin ödenekleri bütün \ sında millî hâkimiyet prensibi içinde, kendisin
den beklenen ulvi vazifeleri daima başarı ve
dünya meclislerinde daima üzücü ve gürültülü
isabetle yerine getireceği inancındadır. Bu
münakaşalara yol açmıştır. Parlâmento dışı
inançladır ki, diğer sayın gruplara güven his
(mahfillerde de her zaman geniş tepkilere vesile
siyle bakmakta olduğunu ifade etmekle bahti
vermiştir. Bir heyetin kendi ödeneğini bizzat
yarlık duymaktadır. (Alkışlar)
'kendisinin teslbit etmesi zaruretinin ne gibi yan
lış anlamlara yol açacağı ve bu husustak müza
BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan da ayni
kerelerin üyelerin vicdanında ne gibi huzursuz
mevzu hakkında ve bir önerge ile söz istemiş
luklara vesile olacağı bilinen bir olaydır.
lerdir. Buyurunuz.
Geçen celselerde yürütülen tartışmaların ve
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Büyük Millet
üzüeü olayların böyle pürüzlü bir konunun ma
limin saygıdeğer temsilcilerini bu kürsüden ilk
hiyetinden doğduğuna inanmaktayız.
defa selâmlarken, Ulu Tanrı'dan vatanımın ve
Türk umumi efkârının ve basının bu konu
milletimin
içinde bulunduğu binbir çeşit ihtiyaç,
da gösterdiği hassiisayeti de, Türk milletinin
dert
ve
ıstırapların
bitirilmesini temenni eder
ıbütün dâvalarının son hal mercii olarak gör
ve bana bu konuşma fırsatını bahşeden çok ve
düğü Büyük Millet Meclisine karşı beslediği
fakâr, kadirşinas Urfa Halkına minnet ve şük
derin ve yerinde olan ilgiye bağlıyoruz.
ranlarımı arz ederken beni mazur görmelerini
Kolayca polemiğe fırsat veren bir mesele
arkadaşlarımdaın rica ederek sözlerime başlıyo
nin, Büyük Meclis Umumi Heyeti tarafından,
rum.
milletin arzularına ve içinde yaşadığımız şart
lara en uygun bir istikamette neticeye bağlan
Çok muhterem arkadaşlarım; benden evvel
mış olması, Büyük Millet Meclisinin milletin
konuşan muhterem arkadaşım gibi, bundan bir
görüş ye düşüncelerine sadakatini göstermesi
celse evvel görüşülüp hakikaten iftiharla yâd
bakımından şeref ve iftihar verici olmuştur.
edebileceğimiz, 4 partinin müştereken halletmiş
îç politika hayatımızın, hepimizce malûm
olduğu, ve kanuniyet kesbetmiş' bir dâvayı,
çok mühim hâdiselerinden «onra cereyan eden
mevzuubahsederken maksadım, muhakkak ki,
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bu dâvayı yenibaştan tazelemek değildir. Mak
sadımız, gerek bu mukaddes çalının mânevi
kıymetine, gerekse bâzı muhterem 'arkadaşları
mızın şahsiyetlerine matuf hareketlerin zede
leyici mahiyetteki tesirlerinin hâlâ karş imiz el a
baki kaldığını görmek ve bunun tekerrürüne
meydan vermemek için müşterek bir anlayışa
varmak maksadını • taşımaktadır.
—
Çok muhterem arkadaşlarım; milletçe iftilı. r
ettiğimiz, Tanrı'dan sonra sığınacağımız en
mukaddes yuvamız Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Büyük milletimin bütün mukadderatı
nın görüşüldüğü bu çatıya en küçük şekilde
dahi bir hitap mevzuubahsolduğu zaman gönül
ister ki, onun bütün mensupları yani muhterem
temsilcileri aynı hassasiyetle, aynı itina ile, bu
kabîl hareketleri defetsinler.
Bugün şu bir vakıadır ki, hiçbir mebus ar
kadaş çıkıp da Ulus Meydanında «mebusum»
diyerek gururla kendisini tanıtamaz. 50 ku
ruşluk pastırma alır gibi, camilerde sadaka
toplar şekilde tezahür eden meseleleri biliyor
sunuz. - Burada objektif ve hukuki olarak tet
kik edilen bir konunun, böyle bir anlayışa git
mesi, muhakkak ki, hepimizi üzmüştür. Gü-lümüz isterdi ki bu çeşit konularda herkes ve de
mokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak telâkki
ettiğimiz muhterem basının heyeti umumiyesi
hâdiseyi tamamiyle objektif bir zaviyeden al :
sm ve öyle intikal ettirsin. Halbuki böyle tecelli
etmedi. Bu bakımdan mesele üzücü sonuçlara
bağlandı. Temenni ediyoruz ki Büyük Meclisi
mizin bundan sonra görüşeceği dâvalarda da
bize destek olacak muhterem basının, efkârı
uımumiyenin hakikaten görüşülen konulara ir
şat edici mahiyette ışık tutmaları ve faydalı ol
maları sağlanmış olsun.
Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar ve
ihtiyaçlar cümlenin malûmudur, bunları birer
birer bitirmek de hepimizin en şerefli vaz'fesi
dir. Ama takdir buyurursunuz ki, bunların
hallinde ne kadar çok teşriki mesaide bulunur,
ne kadar çok fikir birliğine varırsak istihsal
edeceğimiz neticeler o kadar fazla olacaktır.
Bütün bu dâvaların halli için ancak ve ancak,
bu millet camiası içinde yaşamakta olan her
ferdin, hükümranlık hak, kudret ve kuvvetinin
herşeyden evvel parlâmentoda olduğunun bil
mesinin zaruri olduğu kanaatindeyim.
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Dâvayı evvelâ bu şekilde vaz'edip, muhterem
Heyeti bu şekilde müşterek bir a-layışla deste
ledikten sonra, herşeyin bu Mecliste konuşula
cağına, fakat hakikatin mutlaka yine burada
tecelli edeceğine inanıyorum. Madem ki, Türk
Ulusu adına icrayı adalet eden Türk Hâkiminin
murakabe ve nezareti altında bir «millî irade
tecelli etmiştir; o halde, bu bir millet iradesi
ve emridir, bunun üstünde bir kuvvet ve kud
ret varmış gibi gösterilmesi ve bunun telâff :/
edilmesi ,yapacağımız bütün hizmetleri ve bü
yük işlerimizi aksatabilir.
Bir insan, namı ve şanı ne olursa olsun, bu
büyük millî irade karşısında kemali hürmet ve
tazimle eğilmelidir. Bu anlayış içinde, vatan
dâvalarını, partilerimizin çok üstünde ve ancak
partileri bir vasıta telâkki ederek- anlaşmamız
sayesinde, tahakkuk ettireceğimizden de zer
rece şüphem yoktur. (Alkışlar)
Çok muhterem arkadaşlarım; bir gaye için
buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu gaye de yalnız
ve yalnız bu vatana hizmet etmektir. Hiçbiri
miz diğerinden daha ileri ve üstün olarak va
tanseverlik iddiasında bulunamaz. Aynı samimî
inanışla biz her çeşit memleket işlerinde nişle
rimizden ve küçük parti politikalarından tecerrüdederek çalışırsak, bundan kazancımız büyük
olacaktır.
Bu memlekette bir darbı mesel vardır: «Ba
lık baştan kokar» derler. 30 milyon insanın gö
zü bize, bu büyük çatıya dikilmiş vaziyettedir.
Biz burada kaşlarımızı çatarsak millet yumru
ğunu sıkar; biz yumruğumuzu sıkarsak dışarda
coplar bibiriyle çatışır. Bu kadar büyük feda
kârlık ve anlayışla ve hakikaten muhal telâkki
edilen koalisyon ciddî adımlarla ilerletebilirsek milletimize dikilmiş olan dış gözler dahi
hayranlığını ifade etmekle kalmıyacak, kesele
rini ve kasalarını da sonuna kadar açacaktır.
Muhterem arkadaşlarım; bugün içinde bu
lunduğumuz pek çok problemlerin, arasında de
ğil, başında ve Hükümet programında millî ola
rak vasıflandırılan .millî huzur dâvası vardır;
millî huzurun temini arzusu ve problemi vardır.
Bunu getirebilmemiz için yine bizler burada her
türlü fiil ve harekâtımızda mutlaka örnek olaca
ğız. Samimî bir kardeşlik havasının vatan sathı
na yayılmasını istiyorsak hiçbir zaman münaka
şalarımızda şahsiyata gitmiyeceğiz. Doğrucubaşmm her gün «Merhaba kör kadı» demesi yeri-
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ne biz, «Kadı efendi bir gözlük alsanız, gözleri
niz şehlâdır, daha iyi olmaz mı?» diyeceğiz. Dai
ma yapıcı ve incitmeden, gücendirmeden, hata
ları ıslah edici bir zihniyet içinde çalışırsak mil
lî huzura bu şekilde varırız.
Dün, yakın mazide meydana gelen siyasi
mücadelelerin yarasının sarılmasına daha teşeb
büse geçilmeden îbaşlıyan tartışmalara meydan
verilmemesi hususunu, çok sayın arkadaşlardan
her hangi birisinin burada vâki olan hitabının
elektrikli hal almasına meydan vermemek üze
re önceden ikaz edici konuşmalar yapmalarını
Sayın Başbakandan, Hükümetten ve daha tec
rübeli, olgun arkadaşlardan istihramı bir görev
sayıyorum. (Bravo sesleri)
Çok sayın arkadaşlar, sözlerimi bitirirken
maruzatım, odur ki, memleketin âli menfaati yö
nünden ele alman konuların süratle ve güvenle
intacedilmesi için, bu devre Büyük Meclise ta
rihî görevler, fedakârlıklar düşmektedir. Si
yasi koalisyona katılmış partiler ve bunları ik
mal edici (ki muhalefet kelimesini dahi âciza
ne hoş görmüyorum.) ikaz edici, uyandırıcı par
tilerin yapıcı ve yardımcı destekleri ile henüz
koalisyona giden partilerden birinin diğerine
muvaffakiyette üstünlük iddiası ile esas hâdise
yi zedeleyici anlayıştan uzak olarak çalışmala
rında büyük faydalar mütalâa ediyoruz. Biz de
her muhterem parti mensubu gibi, her muhte
rem parti gibi vatan hizmetinde, her çeşit feda
kârlığa hazır, her çeşit anlayışa hazır ve bunu
ispat etmiş vaziyetteyiz ve buna amade bulu
nuyoruz.
Yine Ulu Tanrı'dan, Muhterem Meclisin va
tana büyük hizmetlerini nasibetm esini niyaz edi
yorum. Hürmetlerimi arz ederim (Alkışlar)
BAŞKAN — (Buyuran Fuat Ümit.
FUAT ÜMİT (Bolu) — Muhterem arkadaş
larım,
Bugünkü adı ister birinci, ister ikinci, Cum
huriyet tarihimizin, Millî iradeyi temsil edenle
re en büyük mesuliyetini yüklendiği nazik dev
relerinden birinde vazife aldığımızdan hiç kim
senin bir zerre dahi şüphesi olmasın.
' Kendimizi, bir an için bulunduğumuz nokta
dan alıp, bizden sonra hükümran olacak nesille
rimizin yerine koyarak bu Meclisimizin faali
yetlerini tıadadettiğrmiz zaman birtakım ufak
hesapların birtakım siyasi taktiklerini, birtakım
şahsi kaprislerin zamanın derinliklerinde silinip
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yok olduklarını, fakat 'bunların yerine, savap ve
ya hatalariyle birlikte, bugünkü Meclisimizin
bir küllolarak tarihe nakledildiğini tetökik ve
müşahede etmemeye imkân olmıyacaktır.
Mensup bulunduğumuz siyasi teşekkül ve bu
siyasi teşekkülün zihniyeti ne olursa olsun, te
ker teker hepimiz millî dâvalarımızın, millî mu
kadderatımızın, bir kelime ile millî iradenin,
bir nevi hattıbâlâsı imanlı birer frekçisi olmaya
mecburuz.
Bu imanımızı kaybettiğimiz, bu gerçekten
uzaklaştığımız, bizi bekliyen müşterek memle
ket dâvaları nam ve hesabına siyasi kanaat ve
endişelerimizi Meclisin kapısında bırakıp bura
ya girmediğimiz müddetçe, başka hiçbir şey ol
masa bile, başımızın üstünde bir sıyanet meleği
gibi durup nöbet bekliyen şu mukaddes çatı ha
limizden muztarip olup mânasından kaybedecek
tir.
İşte bugün, aynı hislerle meşbu, aynı
mesuliyetlerle mahmul oknaısı iktiza eden Ibir
milletvekili arkadaşımızın, bundaın evvelki
oturumda söz konusu edilen davrannşlairiiyle,
burada sarf ettiği 'birtakım sözleri, 'benim
gündem dışı söz almama ve büyük Meciisimırzli bekliyen m'eselıeıTere hasrettiğimiz zaman,
birkaç dakika da olsa litiraf etmeme seibebolmııştur muhterem arkadaşlarım.
Bumdan 'evvelki oturumda, sözleri bahis
mevzuu arkadaşıımazm iane torbasiyle alâkalı
da. vıranış'l arının muhas'ebesi yapılmış Ve vicdan
larda hükme bağlanmış ollduğıı cihetle, İm
hususa teımas etmıiyeceğim.
Ancak, bu ve bundan sonraki toplantılara
da kötü bir emsal teşkil etmemesi liçjin, büyük
Meclisimizin mânevi şahsına hakaret mahiye
tinde olan birtakım sözlerimin üzerinde, üzü
lerek durmak mecburiyetindeyim.
Suphi Baykam arkadaşımız, Devlet mües
seseleri hiyerarşisMın ilik kademesini teşkil
ettiğine şüphe olmıyan ve kandilerİınin de bir
üyesi bulundukları T. B. M. Meclisine karşı,
birtakım insanlar, teşekküller vte maalesef
birtakım matbuat tarafından kasdetn ve haksızca açılan tezyif edüeli kampanyaya katilmasııu haklı olarak uygun bulmadıklarını ifade
ed:en milletvekillilerine hitaben :
«Yarın hem talebelerden, fteım de gazete
cilerden deırsimdzi alacaksınız!» demektedir
ler.
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Kendileri de dâhil olmak üzere, T. B. M.
M. üyeleri, talebeden ve gazeteciden ders al
mazlar. Onlar, yanli T. B. M. M. üyeleri, sa.dece ve sadece kanunun ve vicdan muhasiebele>rinin ışığı altında yürürler. Kendilerime, bu
kürsüden et/tikleri yemini hatırlatmak isterim.
Ayrıca, şu hususu da muhterem heyetimi
zin nazarına arz etmek isterini M, bu tarz
davranışlar, bu tarz söz ve beyanlar, birtakım
gayrimesul teşekkül ve menkezlerde, Meclis
içinde Meclis, Devlet içıinde Devlet, Hükü
met içinde Hükümet olma hastalıkları yarat
maktır ve bu hal, süratle tahakkukuna çalışı
lan huzur ve hal çaresi beikldyen mesnette
için, çözülmesi güç birtakım düğüm noktaları
meydana getirmektedir. Bdır misâl arz edeyim :
Üniversite Devrim Ocağı ve Hukuk Fakül
tesi Talebe Cemiyeti, patenti altımda, om bin
lerce beyanname dağıtllmıakta ve bu beyanna
meler, uzak olarak :
«Ulusumuzun yüksek menfaatleri söz ko
nusu olduğu «zaman, n!e polisti, nie adliyeyi,
ne de pariâmeıntftyu dinleriz» cümlelerimi ih
tiva etmektedir.
Şayet Suphi Baykam arkadaşımızın, Mil
let Meclisine ders vermek üzere tâyin ve tevkil
ettikleri taliebeler, her nasılsa Hükümetimi
zin dikkatli nazarlarından kaçarak bu beyan
nameyi dağıtan, bir bakıma, Meclisi iane tor
basını' Meclise kadar getirmek cüretinde bu
lunan ve kendilerinden gayri kimseyi tanıma
dıklarımı beyannamelerle ilân eden çocuklau*
olacaksa sizi şimdiden temin ederim ki, başta
Suphi Baykam olmak üzere, hiiç birimizin,
alacağımız bu derslerle sınıf geçmemize im
kân olmıyaeaktır. (Bravo sekleri, alkışlar)
Yine Baykam arkadaşımız, geçen otu
rumdaki konuşmalarının bir yerinde «Bu Mec
lisin menşei olan Kurucu Meclisin menlsubû
olmayı, hayatımızın şerefi olarak taşıyaca
ğım» buyurmaktadırlar.
(«Doğru» sesleri)
Kendilerimin, Kurucu Meclisin bir üyesi
olarak şeref duymalarına hiç kimsemin bir di
yeceği yoktur. Hattâ Kurucu Meclis, ifa ıetp
tiği birtakım aslı hizmetlerden ddllayı, topyekûn Türk efkârı umumiyesinin nazarımda,
mümtaz ve mutena bir mevki de işgal edebi
lir.
Ancak, ileride yanlış bir tefsire mahal bı
rakılmamak için, açıkça ifade etmek fetterim
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ki, bu büyük Meclisim menşei, ebediyete ka
dar yaşayacak olaın Türk milletlinin tâ kendi
si ve onun değişmez iradesidir. Ondan ötesi
bit- menşe değil, olsa olsa birer vasıtadırlar.
Bu hususun böylece bilinme'sini istirham eder
huzurunuzdan israf, ettiğim zamanımız için
özür diliyenek, lıürmetlle ayrılırını.
BAŞKAN — Buyurun Suphi Baykam.
SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, geçen celsede konuşulmuş bir
mevzuun bugün tekrar bahis konusu edilmesini
esef verici olarak kabul ediyorum. Konuşan ar
kadaşlarını tekrar, tekrar geçen celsedeki ko
nuşmalarının üzerinde ısrarla durdular Ben
mecburen bu yeni ithamları
cevaplandırmak
mevkiinde bulunuyorum. Evvelâ iane torbalan
diye bahsettikleri mevzua temas edeyim.
Bunun hakkında vicdanlarda kanaat artık
belirmiştir, şeklinde kullandıkları yeni ifa
de tarzı ile ithamı âdeta tazeleyici- şekil
de konuştular. Bu ifadelerini üzüntü ile kar
şıladığımı arz etmek isterim. Meselenin içyüzü
nedir? Bunu tekrar arz edeyim. Geçen konuş
mamda, «talebeden ve gazeteciden dersinizi
alacaksınız» demiştim. Beni itham eden millet
vekillerine bugün cevapları verilmiştir. Bahset
tiğim görgü şahidi gazeteciler ve talebeler müş
terek bir deklârasyon neşretmişler; ve bunu,
Millet Meclisi Başkanına, vermişlerdir. Başka
kopyalarını da, grup .reislerine ve mebus arka
daşlara dağıtılmak üzere ilgililere teslim etmiş
lerdir. Bu suretle yalnız kendileri tarafından
bilinen hâdisenin içyüzü, Türk umumi efkârına
aydınlatılmış olmaktadır.
Sayın arkadaşlar, bu müşterek beyanları za
bıtlara geçsin diye bir örneğini stenograflara
bırakıyorum. Verdikleri ifadeler meseleyi mü
nakaşa edilmez hale getirmiş, vuzuha kavuş
turmuştur.
Sayın Ertuğrul Akça tarafından iddia edil
diği gibi, Türkiye'deki bu kampanyayı idare
eden ben değilim. Bunun gibi, Ankara'daki
kampanyayı da benim idare etmiş olduğum, bir
iftira ve yalandan ibarettir. Sayın gazeteci ve
talebe arkadaşlarımız tarafından 'söylendiği g î - .
bi benim, yaptığım, sadece bu gazeteci ve tale
be arkadaşlara kapı önündeki şakaya uymak
suretiyle. Genel Sekreter odasını göstermekten
ibarettir. Sonradan muttali oluyorum, benden
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Önce Meclis personeline müracaat ettikleri za
man Meclis Reisvekillerine kadar, Meclisteki
memurlar tarafından İdare Âmirlerine kadar
götürülmüşlerdir. Benim, fonksiyonum bir baş
ka personel tarafından da görülebilirdi. Ben
milletvekili olarak ne para toplanmasını teşvik
etmiş ne de Meclise getirin demişimdir. Bunun
dışında söylenen her söz kasıtlıdır. Umumi ef
kârı yanıltmaya matuftur. Ancak konuyu ka
patmadan bir kere daha söylemek isterim ki,
bu hâdisenin bana intikal öden kısmı, sadece
Kemal Aybar için toplanan yılbaşı parasını,
Meclis Sekreterine götürmek istiyenlere, odayı
göstermekten ibarettir. Bu getirenlere benim
odayı göstermemle Meclis haysiyetinin uzaktan
yaikmdan alâkası yoktur. (Sağdan, var var
sesleri) Kemal Aybar'm haysiyeti Meclisin hay
siyeti demek değildir. Umumi efkâr önünde bir
insan Ölçüsüz konuşursa telgraf da çekilebilir,
alkışlanabilir de, vatandaşın istediği şekilde
mukabelede bulunabilmesi tabiîdir. Mevzuu za
bıtlara bu şekliyle geçiriyoruz. Olay hiçbir
kimse tarafından tertiplenmemiştir.

*

YENİ TÜRKİYE PARTİLİ BİR MEBUS —
Sen, sen.
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sen diyen
haysiyetli insan gelir burada iddiasını ispat
eder. Teıkrar ediyorum, tertiplenmemiştir. Bu
işi bilen şahısların müşterek olan beyanname
leri Meclise takdim 'edilmiştir. Bu müşterek be
yannamede belirtildiği şekilde benim ne teşvi
kim, ne önderlisini olmamıştır. Hâdise cemiye
tin belki çok ağır ve hepimizi üzen b i r tepki
sidir.
Muhterem arkadaşlar; karşıkarşıya bulun
duğumuz olay; normal demokratik düzen için
de meknuz bulunan ve her yerde olması mümkün olan bir hâdisedir. Hüküm, hâdisenin cere
yanını takibetmiş olan umumi efkâr tarafından
olacaktır. Hâdisenin tek şahidi olan gazeteci
den başka hiç kimsenin görgü şahitliği yapma
sına imkân yoktu. Yapmışlardır.
Kurucu Meclisin üyesi olmakla iftihar ('itti
ğimi söylemişim. Buna bir şey ilâve etmeye lü
zum var mıdır? Zannediyorum ki, bu şeref yal
nız benim değil, ama Kurucu Mecliste emeği
bulunan her arkadaşın Kurucu Meclise iştirak
etmiş her arkadaşın hayatının vazgeçilmez şe
refidir, arkadaşlarım. Kurucu Meclisin hazır-
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lığında emeği geçmiş olanlar, gilbi Kurucu Mec
lisi yaraJfcmış olanların da gururu, Kurucu Mec
lisi teşkil eden üyelerden az değildir. Bu vesile
ile bir kere daha bu duygularımızı söylemek
vazifemizdir. Benden önce konuşan arkadaşım,
bu Meclisin menşei Kurucu Meclis değildir, de
diler. Bu iddia, bir görüşün ve anlayışın tefsi
ridir. Ama hemen arz edeyim, bir vakıadır ki,
Kurucu Meclis Anayasa yapmıştır. Kurucu
Meclis zemin kanunu yapmıştır. Kurucu Mecli
sin yapmış olduğu Anayasayı Türk: milleti onay
lamıştır. Kurucu Meclisin yapmış olduğu bu
Anayasa ve Seçim Kanununa uygun olarak, Bü
yük Meclisimiz teşekkül etmiştir. Arkadaşlar,
öyleyse Kurucu Meclisin üzerinde büyük bir
şeref halesi mevcuttur. Ve bu hale daima var
olacaktır. Muhterem arkadaşlarım, Kurucu
Meclisin eseri olan ve milletin onayladığı Ana
yasanın. önsüzünde yeır alan fikirler de yaşıyaeaktır. Bizi demokratik nizama, bizi ahlâklı, fa
ziletli idareye getirmiş olan hareket, hedefine
ulaşacaktır. Büyük devrim sonunda kurulmuş
olan Kurucu Meclisten sonra ilk hür seçimlerle
bu Büyük Meclis teşekkül etmiş ^bulunuyor.
öyle ise bu kürsüden yeri geldikçe Kurucu
Meclise minnet duygularımızı ifade etmek he
pimiz için vazifedir.
Sayın arkadaşlar, Kurucu Meclisi minnetle
anmanın bu Meclisi küçültücü bir mahiyeti yok
tur. Esasen 27 Mayısın, hiçjbirimiz karşısında
•bulunmuyoruz. Buna göre, milletin tasvibettiği,
milletin kabul ettiği Anayasamız adına şükran
borcunun eda edilmesi, vazifemizdir, muhterem
arkadaşlar. (C. H. P. sinden bravo sesleri, al
kışlar)
Sayın arkadaşlar, bu parlâmentoda kimse
nin kimseden zannediyorum ki, nasihat dinle
meye ihtiyacı olmasa gerektir.. Yeri geldikçe
hepimiz hissemize düşen vazifeleri yapmakta
yız. Arkadaşlarımız bu vazifeyi az yapmıştır,
çok yapmıştır. Ama bu mukaddes çatı altında
bunların, kritiği mevzuubahis değildir." Ancak,
dedikodulara dayanarak hiçbir esası olmıyan
sözler burada itham konusu olaraJk kullanılırsa,
bu kürsüden bir arkadaş haksız olarak itham
edilirse bu parlâmento haysiyetiyle kabili telif
olmıyan bir davranış olur.. Başka bir şey daha
söyliyeyim; bu işte görgüsü olmadığı halde bir
idare âmiri ortaya çıkar da esasa müstenidolmıyan dedikoduya dayanarak burada konuşur-
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SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Alma yok.
KEMAL AYBAR (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, benim 25 . 12 . 1961 tarihinde ödenek
ler konusunda söylediğim sözler Tutanakta mev
cuttur. Ben o günü sadece ödenekler mevzuunu
hukuki yönden tetkik etmiş ve bu mevzua dair
düşüncemi hür bir Mecliste hür bir milletvekili
olarak, bütün menfaat arzularının dışında ve
ulvî bir maksatla beyan etmiştim. Kanaatimce
bu beyanlar bir haysiyetsizlik değil, bu beyanı

siyetiyle oynamayı mubah sayan ve bu tertipte
en ufakta olsa rolü bulunan arkadaş haysiyetsiz
liğin en şeniini işlemiştir. (Sağdan alkışlar)
(Y. T. P. milletvekilleri tarafından «bravo» ses
leri)
Muhterem arkadaşlarım, Suphi Baykam ar
kadaşımız dönüp dolaşıp muvazaa yollu bir şey
ler söylüyor. Biz sanki Kurucu Meclisi istihfaf
eder mahiyette sözler sarf etmişiz. Sanki Kuru
cu Meclisin meşruiyetini tanımamışız, sanki Ku
rucu Meclisin azalarını tezyif yollu söz .sarf et
mişiz. Hayır arkadaşlar, bizim böyle bir gaye
miz yoktur. Yalnız Suphi Baykam arkadaşımız
•geçen oturumda «yaşasm Millî Birlik Komitesi,
yaşasın Kurucu Meclis» dedi. İşte bunun mâna-.
sı açıktır arkadaşlar. Suphi Baykam arkadaşı
mız demek istiyor ki; memlekette bir tarafta
halk, onun karşısında bir ordu vardır. (Halle
Partili Milletvekillerinin ayağa kalkarak müda
hale etmeleri, gürültüler) Halkın.. (C. H. P .
Milletvekillerinden hağrışmalar, gürültüler) Bir
kısmı yani kendileri gibi düşünenler orduya ya
kındır, diğerleri orduya uzaktır.
(Gürültüler)
Hayır arkadaşlar, ordu hepimizin malıdır. O
hepimizin millî malıdır. Çocuklarımızdır, »kar
deşlerimizdir. Onlarla birlikte oturacağız, bir
likte yaşıyacağız. Bizi birbirimizden ayıracak
bütün sözleri, hareketleri şiddetle protesto ede
ceğiz. (Alkışlar)
İHSAN KABADAYI (Konya) — Hah şöy
le söyle.
ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — Bizi
birbirimizden ayırıcı bütün sözler, bütün hare
ketler ve bu şekilde bir konuşma yapmak tama
men indî ve şahsi mütalâalara dayanır. Bunun
müsebbibi kendisi gibi kasıtlı hareket eden kim
selerdir. Bütün Halk Partili arkadaşları katmı
yorum. % 95 ini tenzih ederim. (C. H. P. den,
hepsini sesleri) (Gürültüler) («Meclis şahsiyet
yeri» değil sesleri) («Nasıl konuşuyor?» sesleri)
(Şiddetli gürültüler)
BİR SES — Nasıl müsaade ediliyor? (Gü
rültüler)
BAŞKAN — Tahrik edici, sadet dışı beyan
larda bulunuyorsunuz, sözünüzü keseceğim.
(Gürültüler)
(
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Söz istiyo
rum, haysiyetsiz dedi.
BAŞKAN — Demin arz ettiğim gibi, son

yanlış aksettiren ve bir parlâmento üyesinin hay-

olarak söz verdim.

sa bu üzücü bir davranış olur. Geçen oturum
daki idare âmirinin beyanı bu sebeple esef ve
ricidir.
Arkadaşlar, Meclis haysiyeti bir bütündür,
bunu hep beraber koruyacağız. Efkârı umumıiyenin murakabesi baz an tatlı bazan acı olacak
tır. Alkışlandığımız gün olacaktır. Takdir edil
diğimiz gün olacaktır. Buna ruhlarımız hazır
olmalıdır. Hepimize düşen vazife sıfatımız ve
mevkiimiz ne olursa olsun, partimiz ne olursa
olsun hepimize düşen vazife cemiyetin muraka
besinden kaçmak değil, cemiyetin murakabesini
en iyi istikamette işletmek olmalıdır. Bu mem
lekette demokratik, rejimin ahlâkı ve faziletini
yaşatmak şerefimiz olacaktır. Bu istikamette
mücadele etmek varlığımızın icabıdır. Hepinizi
saygıyla selâmlarım.
BAŞKAN — Bu konuda tartışmanın deva
mına artık Başikanlık Divanınca ihtiyaç duyul
mamaktadır.
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — İthamı
edildim. Cevap vereceğim.
BAŞKAN (Devamla) — Ancak, Sayın Sup
hi Baykam'ın ifadesinde şahsından bahsetmiş
olması sebebiyle son olarak yalnız Kemal Aybar'a söz verilecektir.
Buyurun.
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — M u h 
terem arkadaşlar; Suphi Baykam arkadaşımız,
bugünkü konuşmasiyle perlâmento karşısında ve
onun üyelerini istihdaf eden bir tertipte bulun
madığını beyan etmiştir.
Diğer taraftan, kalkıyor Aybar'm haysiyeti
Meclisin haysiyeti demek değildir diyor. Ve Ke
mal Aybar'm haysiyetinin söz konusu olduğu
bir konuda iane torbasını alıp, Meclis Başkan
lığı odasına ve Sekreterliğe götürmesinde de bir
beis görmüyor.
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SUPHİ BAYKAM (istanbul) —• Efendim,
haysiyetsiz dedi, istirham ediyorum; bir cümle
ile tavzih edeceğim. (Gürültüler) (A. P. Millet
vekillerinden «oya oya» sesleri)
BAŞKAN — Söz vermiyorum. Oturun.
SUPHİ" BAYKAM (İstanibul) — Bana hay
siyetsiz dedi efendim. (Reye reye sesleri)
BAŞKAN — Reyinize arz ediyorum. Efen
dim. Görüşmesini kalbül edenler ellerini.... Etiniyenler.... Reddedilmiştir. Reddolundu.
S U P H İ BAYKAM (Istanlbul) — O halde
haysiyetsizliği sahibine iade ediyorum.
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Usul
hakkında konuşacağım.
BAŞKAN — Bir
efendim? Buyurun.

usulsüzlük mü

gördünüz

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — Usul
hakkında efendim.
Muhterem Meclisin aziz ve âdil üyeleri, saibrıııızı suiistimal etmiyerek gayet kısa konuşacağım.
Riyasete, gündem, dışı Ikonuşacağım demek
suretiyle bâzı şahıslar bu kürsüye çıkarak kendi
lerini basın ve gazetelerde reklâm etmek suretiyle
ellerine tutuşturulan ve başkalarının yazdıkları
kâğıdı burada okuyarak şahısların haysiyetine,
şerefine tecavüz etmektedirler. Bütün arkadaşla
rımı tenzih ederim, isim zikretmeden söyliyeceğim. Bu Meclis, bu âli, kutsal Meclis bir münaza
ra salonu değildir. Bu bir. (Bravo sesleri)
İkincisi; usuli muamele şu şekilde cereyan et
mektedir ki; her hangi bir milletvekili arkadaşı
mız bu kürsüden konuştuğunda bir diğer arkada
şının ismi mevzuuibalhsolduğunda diğer üye sataş
ma olsun olmasın sataşma prensibi taşıyan bir
duygu içinde buraya çıkıyor, diğerine küfredi
yor ve hattâ tâbir caizse (Bu kutsal çatı altında
Ibu kelimeyi telâffuz etmekten kaçınırım) elfazı
galize olan kelimeler sarf edilmektedir.
Kemal Aybar arkadaşımız (İsim söyleme, şa
hıs zikretme sesleri) başta olmak üzere hepimiz
şahsan şeref ve haysiyet sahibiyiz. Kemal Aylbar'm şeref ve haysiyeti benim de şeref ve haysiyetimdir.
Ancak, Suphi Bayfcam arkadaşımız da bu çatı
altında faaliyet göstermiş, çalışmış bir arkadaşı
mızdır. Bu sebepten Kemal Aylbar arkadaşımız
tarafından söylenmiş olan sözlerin geri alınma
sında fayda mülâhaza ederim.
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Saniyen, Büyük Millet Meclisini idare eden
bugünkü Riyaset Divanı, Kemal Ayfbar'a söz ve
rip, Suphi Baykam'a vermemekle vazifesini ihlâl
etmiştir. Binaenaleyh, Suplhi Baykam'm ifadesin
de sataşma yoktur. Riyaset Divanının bu hususta
uyanık bulunması lâzımdır. 3 - 6 gün evvel bâzı
ları mn kalemi ile yazılmış bir kâğıdı gündem dı
şı okuyacağım demek suretiyle bu kürsünün sü
kûnetini ihlâl etmeye kimsenin hakkı yoktur.
BİR MİLLETVEKİLİ — Elini celbinden çı
kar.
GİYASETTİN KARACA (Devemla) — Hay
hay, çıkarıyorum. Hattâ bu kutsal kürsüden siz
lerin huzurunuzda kemali ciddiyet ve kemali hür
metle eğilirim arkadaşlar.
Yalnız arz ve beyan etmek isterim ki, bu Âli
Meclisin mehabetine yakışmıyacak elîm hâdiseler
den çekmelim. Hepimiz kardeşiz, hepimiz memle
ket için çalışıyoruz. Sözlerim hiçbir kimseye ve
hiçbir partiye karşı değildir.
Konuşmalarıma son verirken, Sayın Adalet
Partili, Yeni Türkiye Partili, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partili ve Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarıma hürmetlerimin iblâğını ve aradaki
husumetin kalkmasını arz ederim.
BAŞKAN — Arkadaşlar gündeme başlıyoruz.
2. -r- Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'
in, yurdumuzun Doğu bölgesinde husule gelen
kuraklık dolayısiyle yapılmakta olan gerekli yar
dımın durumunu tesbit ve usul ve esaslarını mü
şahede etmek ve Hükümete icabedecek tavsiyeler
de bulunmak üzere bir Araştırma Komisyonu teş
kili hakkında önergesi (10/1)
BAŞKAN — Aynı mealde bir
var.

önerge daha

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arikan
ve 14 arkadaşının, Doğu - Anadolu'da kuraklığın
doğurduğu sıkıntılı durum hakkında, Anayasa
nın 88 nci maddesinin son fıkrası gereğince araş
tırma yapılması için bir komisyon teşkiline dair
önergesi (10/2)
BAŞKAN — Şimdi bu iki önergeyi
Celilenize okuyacağız :

Heyeti

Ankara; 2 . 1 . 1962
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına
Yurdumuzun Doğu bölgesinde, bu sene ku
raklıktan ötürü husule gelen kıtlık, açlık ve
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göç olaylarının vatandaşlarımızın hayatını teh
dit eder ve memlekette feci neticeler doğurucu
bir hal almaya başladığfnı basında çıkan haber
lerden öğreniyoruz.
Her ne kadar Hükümet, ilgili Bakanlıklara
mensup uzmanlardan müteşekkil bir heyet vasıtasiyle bu konuyu mafhallen tetkik ettirmekte
ise de;
Yapılmakta olan gerekli yardımların duru
munu tesbit ve usul, esaslarını müşahede, Hükü
mete neticede icabedecek olan tavsiyelerde bu
lunma ve bu hayati, ciddî memleket meselesinin
mahallinde tetkikiyle Yüksek Meclise aksettirilmesi bakımından Parlâmentodan bir Tahki
kat Komisyonunun seçilmesine Yüksek Meclisi
mizin kararına tavassutunuza arz ve rica ede
rim.
Diyarbakır Milletvekili
Alp Doğan Şen
Millet Meclisi Başkanlığına
Doğu Anadolu'da, geçen yaz aylarında de
vanı eden kuraklığın doğurduğu sıkıntılı bir du
rum devam etmektedir.
Hükümetin gerekli tedbirleri aldığı bilin
mektedir.
Ancak, geçimi tamamen hayvancılığa bağlı
bulunan bu bölgede, hayvan yemi sıkıntısının
ftıâd durumunda olduğu ve insan yiyeceği bakımın
dan da ciddî endişelerin başladığı müşahede
edilmektedir. Bölgede bu durumu Anayasanın
88 nci maddesinin son fıkrası gereğince araştı
rılmasına karar verilmesini ve araştırma ko
misyonunun yedi kişiden teşekkülünü saygı ile
arz ve talep ederiz.
Mardin Milletvekili
îmza okunamadı

Kars Milletvekili
Kemal Okyay

Kars Milletvekili
Bahtiyar Vural

Manisa Milletvekili
Muammer Ertan

Gaziantep Milletvekili
Ku'dret Mavitan

İstanbul Milletvekili
Cihad Baban

Balıkesir Milletvekili
Mehmet Tiritoğlu
Bursa Milletvekili
Sadrettin Çanga
Mardin Milletvekili
Şevki Aysan

8.1.1962

B : 30

Uşak Milletvekili
Ahmet Tahtakılıç
Sivas Milletvekili
Mahmut Vural
Kars Milletvekili
Kemal Güven
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Afyon Karahisar Milletvekili Bursa Milletvekili
Hasan Din çer
Ahmet Türkel
Bilecîk Milletvekili
Orhan Tuğrul
BAŞKAN — Efendim, yüksek malûmunuz
dur ki, Cumhuriyet Senatosunda bahis ve mü
zakereye vaz'edilmiş ve ancak böyle bir komis
yonun teşkilinden evvel bu konuda Hükümet
erkânı gerekli izahatta bulunmaya karar ver
miştir. Salı günü Senatoda Hükümetçe bu konu
da yapılacak izahatı mütaa'kıp Çarşamba gün de
Yüksek Meelisiniz'de aynı konuda izahat verile
cektir. Bu izahatı tatminkâr bulmazsanız Mec
lisimizce bir komisyon teşkili lüzumunu Başkan
lık teklife şayan görmüştür. Çarşamba günü
Yüksek Heyetinizde bu mevzuda gereken iza
hat verildikten sonra böyle bir komisyonun teş
kili yoluna gidilmesi veya böyle bir izahatı dinlemeksizin bugünden böyle bir komisyon teşki
line gidilmesi konusu vardır.
KEMAL OKYAY (Kars) — Usul-hakkında
konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun,
KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, iki takrir verilmiştir. Dikkat edi
lirse bu takrirlerin hiçbirisinde Hükümeti kont
rol veya tenkid mânası olmadığı gibi Hüküme
tin icraatını mahallinde tetkik konusuda voktıır.
Moral bakımından Meclisimizin bu feci durum
la yakından alâkası olduğunu göstermek mevzu
unda takrir verilmiştir ve yedi kişilik bir ko
misyon seçilmesi istenmiştir.
Şimdi arkadaşlar Başkanlık, Hükümetin iza
hatından sonra böyle bir heyet seçilsin diye
buyuruyorlar. Ben şahsan bunu doğru bulmu
yorum. Çünkü, Muhterem Hükümet Âzası iza
hatta bulunacak, biz bu izahatı kâfi görmediği
miz takdirde seçeceğimiz heyet, hu defa Hükü
metin hakkında tahkikat yapacak bir- komisyon
mahiyetini alacaktır ki, bu takdirde komisyo
nun vereceği rapor sonunda Hükümetin duru
mu ne olacaktır? Halbuki verilmiş takrirlerde
böyle .bir mâna ve kasıt yoktur. Bunun için
takrirlerin yüksek tasviplerinize arz edilmesi
lâzımdır. Bu takrirlerin maksadı psikolojik
tesiriyle moral, takviyelidir. Hükümeti tenkid
veya kontrol mânasında değildir. Riyasetin tak
rirleri reylerinize arz etmesini rica edeceğim.
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BAŞKAN — Sayın arkadaşım ifademi yan
lış anlamışlar. Ben muhakkak Hükümet izahat
verdikten sonra Komisyon seçilsin, oraya gitsin,
demedim. Sadece Riyaset Divanının görüşünü
arz ettim.
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Grup adına
söz istiyorum.
BAŞKAN — Evvelâ karar verelim. Bu hu
susta müzakere açmadık.
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Konuşrmım
esasa müessir olabilir.
BAŞKAN — Buyurun.
Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA CEVAT
ÖNDER (Erzurum) — Pek muhter om arkadaş
larım, Doğu - Anadolu üç senedir kuraklık sebe
biyle açlık ve kıtlık tehlikesine mâruz kalmış
tır. Doğu - Anadolu mebusları olarak bizlerin,
sayın Hükümetimiz ve vekillerimizle temasımız
oldu. Hükümetimiz birçok tedbirler aldı. Bu
tedbirlerin yerine vâsıl olduğunu da biz, Do
ğu - Anadolu mebusları olarak memnuniyetle
müşahade etik. Bu mevzuda Yeni Türkiye Par
tisi olarak getirdik ve nihayet yapılan yardım
ların hakiki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağı
tılmadıkları hususunda, sonra Doğu - Anadolu
halkının moralini takviye için üç. kişilik bir ekip
teşekkül ettirmek kararını verdik. Yeni Tür
kiye Partisi olarak bu üç kişilik ekibimiz yakın
da Doğu - Anadolu'ya gideceklerdir.
Arzumuz şudur; Hükümetin bu mevzudaki
izahlarını Yüksek Meclisimizde resmî ağızdan
dinlemek isterdik. Meclisimizden bu heyetin
gönderilmesini bizler de takip edeceğiz.
Maruzatım bundan ibaret. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Mevzuun kolaylıkla halli bakı
mından Sayın Turhan Feyzioğlu bu mevzuda
konuşmak istiyor. Buyurun.
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, ben
den evvel konuşan Sayın Cevat Önder'in be
lirttikleri gibi, Doğu'da yalnız geçen yıl de
ğil, birkaç yıldan beri devamlı bir kuraklık hü
küm sürmektedir. Bu sene de birçok illerimizde
ciddi bir durum yaratmış .olan kuraklık hâdi
sesi mevcuttur. Bunun neticesi olarak vatan
daşlarımızın çektikleri acılar, Hükümete inti
kal ettiği anda Hükümet, büyük bir ciddiyet
ve önemle, meselenin üzerine eğilmiş ve bir üye
sini, Savın imar ve iskân Bakanı Muhittin Güven'i, mahallinde incelemeler yapmaya memur
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etmiştir. Bundan ve diğer ilgili yerlerden alı
nan raporlara müsteniden çok şümullü bir pro
gram hazırlanması yoluna gidilmiştir. 6 Ba
kanın işgal ettiği komisyon, iktisadi Devlet Te
şekkülleri tarafından alman tedbirleri ahenkli
bir şekilde yürütebilmek için zaman zaman top
lanmakta ve alman tedbirlerin sonuçlarını değer
lendirmektedir.
Geçen gün Senatoda bu mevzuun ortaya atıl
ması üzerine Senato Heyeti Unıumiyesi, ya
rınki Salı günü bu mevzuda aldığı tedbirler
hakkında Hükümetin etraflı izahat vermesini
istemiştir. Senatoda yarın bu izahat verilecek
tir. Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, Çarşamba
günü burada da etraflı izahat vermeyi zevkli bir
vazife sayarız.
Mevzu açılmışken bu hususta birkaç kelime
ile maruzatta bulunmak isterim. Bugün, ku
raklık âfetine mâruz kalan Doğu illerimizin her
birinde kâfi derecede ve hattâ ihtiyacın üstün
de buğday ve arpa stoku yapmak için alman
tedbirler semeresini vermiştir. Hiçbir vatanda
şın 1 gram buğdaya sahibolmadığı gibi en ka
ramsar bir faraziyeden hareket edilmek sure
tiyle bütün bölgedeki halkın günlük yiyeceği
nin iki misli her gün bu bölgeye sevk edilmek
tedir. Bu itibarla günden güne de bu sevkiyat
artırılmaktadır.
Stokların büyük merkezlerde teşkiline karar
verilmiş ve bu sebeple açılmış olan tâli merkez
lerden bu büyük stoklara durmadan yardım
yapılmaktadır. T. M. Ofisi Umum Müdürü-ihti
yaç mahalline gitmiş ve mevcut teşkilâtın uzak
köylere ve bucaklara kadar dağıtımını bizzat
ihdas etmiştir.
Her memlekette mevcut bulunan Ocak ayı
stokları yeni stok merkezlerine nakli süratle ya
pılacaktır. Bunun dışında T. M. O. ve Ziraat
Bankasının nakdi bulunmadığı, için, vatandaşın
ayağına kadar götürülmüş olar, bu stoklardan
istifade edememe ihtimalini önlemek üzere
50 000 000 lira kadar bir fedakârlık da göze
alınmıştır. Bu cümleden olarak Bakanlar Ku
rulunca kabul edilerek 40 000 000 lira kadar
kredili yemeklik hububat satışı olarak T. M. Ofi
sinin mahallî teşkilâtınca kimseden bir kuruş
borç para talebetmeden vatandaşa buğday ve
rilmesi imkânı sağlanmıştır. Bunun dışında
Ziraat Bankasının, besicilere kredi vermesi için
imkânları genişletilmiştir. Kuru ot, saman ve
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saire gibi hayvan yemlerinin kolaylıkla dağıtıl
masını temin için, Zirai Donatım Kurumu ile
Devlet Üretme Çiftlikleri iş birliği yapmışlardır.
İstihsalini âzami haddine çıkarması için Erzu
rum Yem. Fabrikasına gerekli emir verilmiştir.
Hükümet yem fiyatlarında indirmeler yapmış
ve bu ucuzlatma tedbirleri sayesinde, son bir
ay zarfında Erzurum Yem Fabrikasının satış
miktarı, geçen bir yılın 12 ay satış miktarının
üzerine çıkmıştır.
Vatandaşlarımız, aslında çok besleyici olan
bu yeme iltifat etmediği ve stoklar yığın halinde
durduğu halde, mahalline'veterinerler ve kredi
verecek ımüessese elemanları gönderilmek su
retiyle yem istihlâki teşvik edilmiştir. Devlet
fabrikası geceli gündüzlü çalışmakta, vatantandaşlarımız da bu yemi kullanmaktadırlar.
Alman tedbirlerin teferruatı hakkında Çar' samba günü mâruzâtta bulunacağımı söyledim.
Arkadaşlar, Anayasamızın, 88. nci madde
sine göre Meclisler diledikleri zaman, her
hangi bir mesele hakkında araştırma heyetleri
teşkil edip incelemelerde bulunabilirler. Sa
yın arka4aşlarımın, kurulmasını istedikleri
komisyonun Hükümeti tenkid ve kontrol ko
nusu ile ilgili olmadığını, sadece psikolojik te
sir ve moral takviye bakımından böyle bir ko
misyonun kurulmasını'istediklerini beyan et
tiler. Arkadaşlar, Meclislerin, hem bir mesele
nin sadece mahiyetini araştırmak ve bilgi edin
mek hem de, bu meselede Hükümeti murakabe
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etmek için böyle bir komisyon kurmaya her za
man yetkileri vardır. Sadece şunu belirtmek
isterim ki, Hükümetiniz son derece
enerjik
davranarak mümkün olan tedbirleri almıştır.
Bu tedbirlerin tatbikatta aksıyan noktaları
varsa ve bunlar bize intikal ettirilirse sadece
minnettarlık duyarız. Meclis tarafından kuru
lacak bir heyetin mahallinde tetkiklerde bu
lunup neticeyi ve tatbikattaki nosanlıkları
Meclise ve Hükümete
duyurmasını şükranla
karşılarız. Bunu arz etmek için huzurunuza
geldim. Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, Hükümetin
Çar
şamba günü vereceği tam ve kifayetli izahatı
mütaakıp bu maddenin gereği görüşülecektir.
Şimdi gündemin üçüncü maddesine geçiyo
rum.
4. — NATO
Parlmantei'leri
Konferansına
katılan Türk Parlmanter Heyetinin verdiği ra
por hakkında açıklama
MUHLİS E T E (Ankara) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
MUHLİS E T E (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde hakkında gereken iza
hatın gelecek birleşime tehirini rica ediyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bu madde hakkındaki açıkla
ma raporun tevziinden sonraya ve gelecek bir
leşime bırakılmıştır.
Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz. Birinci soru.

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

1. — Aydın
Milletvekili
Mustafa
Şükrü
Koç'un, 1950 - 1961 yılları arasında ilk ve orta
dereceli okul öğretmenlerinden ne kadarınım,
hangi sebeplerle meslekten ayrıldıklarına
ve
bunların tekrar mesleklerine dönmelerini sağla
mak için bir tedbir düşünülüp
düşünülmediğine
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi İnce
sulu'nun sözlü cevabı (6/84)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Millî Eğitim Bakanı? Burada. Soruyu oku
tuyorum.

VE

CEVAPLARI

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygı ile rica ederim.
Aydın Milletvekili
M. Şükrü Koç
1950 - 1961 yıllan arasında ilk ve orta
dereceli okul öğretmenlerinden ne kadarı hangi
sebeplerle meslekten ayrılmışlardır?
Bu öğretmenlerin tekrar mesleklerine dön
melerini sağlamak üzere her hangi bir tedbir
düşünülmekte midir?
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Yüz kızartıcı suçlar dışında ceza aldıkları I
Bu öğretmenlerin ayrılmalarında belli başlı
âmil,
öğretmenlik meslekinin, maddi imkânlar
için meslekten ayrılmış olan öğretmenlerin afbakımından, kısırlığıdır. Bunun dışında kur'a
lariyle 'mesleklerine iadesi konusunda bir ha
v
ile tâyinlerinin yapıldığı yerlere gitmek iste
zırlık var mıdır? {
medikleri veya Kız Teıknik öğretim kadrosun
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı.
da bulunanlardan Gezici Köy Kadınları Kursu
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU
öğretmeni olup da, kadro imkânsızlığı yüzün
LU (Çorum) "— Muhterem arkadaşlarım, Aydın
den terfi edemedikleri için ayrılanlar da var
Milletvekili Saym M. Şükrü Koç'un, sorusuna
dır.
arzı cevap ediyorum :
2. Meslekten ayrılan öğretmenlerin tekrar
me'sieke
dönmelerini temin için, VII. Millî Eği
1. 1950 - 1961 yılları arasında ilköğretim
tim Şûrasına sunulmak üzere hazırlanan Millî
den, 842 si istifa etmek, 864 ü zamanında göre
Eğitim plânında, öğretmenlik meslekinin cazip
ve başlamamaktan veya mazeretsiz olarak gö
hale getirilmesi konusuna önemi ve özel bir yer
revi terk etmekten dolayı müstafi sayılmak,
1 289 u, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi verilmiştir. Çoğu, öğretmenlerin terfihü esasına
gereğince re'sen emekliye sevk edilmek, 57 si dayanan Ibu hazırlıkların hemen tatbik sahası
bulabilmesi, şüphesiz önce bütçe imkânlarına
de Disiplin Kurulu kararliyle meslekten ihracbağlıdır.
olunmak suretiyle 3 052 ilkokul öğretmeni mes
Bu konudaki tasavvurlarımızın bir an önce
lekten ayrılmıştır. Yaş' haddinden emekliye I
gerçekleşmesi,
en büyük temennimizdir.
ayrılanlarla kendi istekleriyle emekli olanlar
3.
Yüz
kızartıcı
suçlar dışında ceza alıp da
bu rakama dâhil değildir. Bu 3 052 öğretmen
meslekten ayrılmış olan öğretmenlerden tekrar
den, aynı süre içinde 1 321 i, tekrar öğretmen
mesleke dönmefe istiyenlerin durumları Müdür
lik meslekine dönmüşlerdir. Haklarımda Disip
ler Komisyonunda incelenmekte, faydalı olacak
lin Kurulu kararı alman öğretmenler, meslek
larına kanaat getirilenler teıkrar mesleke alın
şeref ve haysiyetini zedeleyici ve yüz kızartıcı
maktadırlar.' Hürmetlerimle.
suç 'işlıiyenlerdir. Bu 11 yıllık süre içinde, Or
BAŞKAN — Saym Şükrü Koç.
taöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan,
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Muh
1 087 si istifa etmek, 149 u müstafi sayılmak,
terem
arkadaşlarım, Sa'ym Eğitim Bakanımızın
334 ü diğer resmî teşekküllere geçmek için mu
beyanlarına çok teşekkür ederim. Yalnız 2 nci
vafakat almak, 691 i emekliye sevk edilmek,
kısımda bahis buyurdukları tedbirleri yeter
356 »ı askerlik dolayısiyle ayrılıp dönmemek,
siz görmekteyim. Son 11 yılda meslekten ay
17 si do meslekten ihracedilmek suretiyle 2 624
rılıp da, öğretmen ihtiyacımızın çok olduğu
öğretmen meslekten ayrılmıştır.
bu zamanda tekrar öğretmenliğe dönmek istiBu öğretmenlerden çoğu, diğer teşekküller
yeıı birçok arkadaşlarımız vardır.
de maddi imkânlar bakımından daha müsait iş
Bu bakımdan 3 000 ilkokul öğretmeni ve
buldu'klan, ilgili yönetmeliğe göre kur'a ile ya
2 600 ortaokul öğretmeni, ayrıca 2 000 den
pılan ilk tâyinlerle, askerlik dönüşü tâyinlerde
fazla teknik ve meslek okulu öğretmeni ayrıl
kur'ada çektikleri yerleri beğenmedikleri veya
mış ve yerlerinin doldurulmasının şim;dilik
arzu ettikleri yerlere nakledilmedikleri için ay
mümikün olmaması Millî Eğitim Bakanlığınca
rılmışlardır.
üzerinde durulacak bir rakam olarak görül
1954 - 1961 yıllan arasında Öğretmen okul- J mektedir. Bugün mesleke yeni giren öğret
me tilerin yüzde 40 kadarı da her yıl meslek
larmdan 61 i istifa etmek, 49 u müstafi sayılten ayrılmaktadır. Bu rakamlar Saym Bakanı
maık, 28 i muvafakat almak suretiyle 138 öğ
mızın verdiği rakamlara belki yanaşmıyor ama,
retmen ayrılmıştır. 1950 - 1961 yılları arasında
ben de bu rakamları resmî kayıtlardan çılkarErkek Teknik öğretimden 1 358, Kız Teknik
dım. Meselâ 57 - 58 yılında ortaokul ve liseler
öğretimden 780, Ticaret öğretimden İse 39 ol
den istifa etmek suretiyle 141 öğretmen, mes
mak üzere Meslekî ve Teknik öğretime bağlı
leki terketmek suretiyle 24 öğretmen ve tart
öğretmenlerden 2 177 öğretmen ayrılmış bulun
•suretiyle
de 14 öğretmen mesleklerinden aynimaktadır,
I
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mıhlardır. Bana mukabil aynı sene içinde 410
öğretmenin mesleke girdiğini kabul edersek,
milletçe, Hükümetçe yapılan masrafların yüz
de 40 mı zayi olduğu kendiliğinden ortaya çı
kar. öğretmen yetiştirmek mevzuunda memle
ketçe yaptığımız masrafların Iheiba olmaması
bakımından yetiştirilmiş olan öğretmenlerin
meslekte (kalması için ciddî tedbirler alınması
lâzımgelmektedir. Bunun yanında öğretmenleri
mesleke bağlıyacak yeni esasların getirilmesini
istirham ederim.
Arkadaşlar bir lise öğretmeni millete 39 bin
liraya mal olmaktadır. Bu arada çok pahalıya
mal olan öğretmenleri mesleke bağlama çare
sini (bulamazsak yapılan masraflar heba olacak
tır. Buna bir çare bulmak lâzımdır. Bakan Bey
izahlarında bunun için bir kanun getireceğin
den bahsettiler, kanun gelinceye kadar bir çare
bulmalarını (bilhassa istirham edeceğim. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
2. <— Niğde Milletvekili Asım, Eren'in, PTT
İdaresiyle telefon aboneleri arasındaki mukave
lenin değiştirilmek istenmesinden çıkan ihtilâ
fın bir kanunla halledilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ulaştırma N Bakanından sözlü
.sorusu (6/85)
BAŞKAN — Geçen birleşimde bulunmtyan Niğde Milletvekili Asım Eren arkadaşımız
buradalar mı? (Hasta sesleri)
Soru sahibi arkadaşımız iki birleşimde de
bulunmadıkları için soru düşmüştür.
3. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, bakanlıklar dışındaki sivil mevkilere tah
sis edilen makam ve hizmet arabalarının miktarina ve yıllık masraflarına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/88)
BAŞKAN — Geçen Birleşimde bulunmıyan
Mardin Milletvekili Es^t Kemal Aybar arka
daşımız buradalar mı? (Yok, sesleri)
Soru sahibi arkadaşımız iki birleşimde de
bulunmadıkları için soru düşmüştür.
4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, memleketimizde son günlerde görülen ço
cuk kaçırma olaylarına ve kaybolan çocukların
bulunması hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına dair İçişleri Bakanından solü sorusu
(6/91)

ft.l.Ott
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BAŞKAN —- Bursa Milletvekili Sadrettin
Çanga arkadaşımız buradalar mı? (Burada ses
leri)
Sayın İçişleri Saikanı da buradalar. Soruyu
okutuyorum.
Millet Meclisi: Başkanlığına
Aşağıdaki sorunun içişleri Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına aracı ol
manızı saygı ile rica ederim.
8.12.1961
Bursa Milletvekili
Sadrettin Çanga
Memleketimizde son günlerde görülen ço
cuk kaçırma olaylarının sosyal bir konumuz
olarak ortaya çıktığı ve birçok ana babayı te
dirgin ettiği (bir gerçektir. Bu bakımdan aşa
ğıdaki soruların cevaplandırılmasında fayda
görmekteyiz :
1. Bugüne kadar, geçmiş seneler içinde,
kaç çocuk kaçırma olayı olmuştur? Yurdun çe
şitli bölgelerinden emniyet makamlarına kaç
müracaat yapılmıştr?
2. Kaybolan çoeuklarn bulunması hususun
da ne gibi tedbirler alınmış,' bulunmaları için
ne yapılmıştır?
3. Bundan böyle ne gibi tedbirler alına
caktır?
'4. istanbul'da kaybplan Ayla özakar ve
bunun gibi, bugüne kadar bulunamamış yav
ruların akıbeti hakkında resmî makamların ka
naati nedir?
BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı.
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Bursa Milletveküli Sayıtn Sadreddin Çanga tarafından Millet Meclisi Baş
kanlığına verilmiş oHan ve memleketimizde
geçmiş seneler (içinde nie kadar çocuk kaçma
ma olayı vukubulduğuına, bu ikonuda emni
yet makamlarına çeşitM bölgelerden kaç mü
racaat yapışığına, 'kaybolan çocukların bu
lunması hususumda ne gibi tedbirler alındığı
na ve İstanbul'da kaybolan Ayla özakar ve
onum gibi bulunamamış çocukflarm! âkibeti
hakkında resmî maikamliarm kanaatinin ne ol
duğuna dair sözM soru Önergesi tetkik edil
miştir.
Yakın zamana kadar memleketimizde «ço
cuk kaçırma» diye bâr konu mevcut değil

— 595 —

M. Meclisi

B : 3Q 8.1.1962

iken inkılâp devresinde İstanbul'da bir as
kerî kaymakamın küçük kıznıın bâzı sebepler
tahtında ikaçırılmıış olduğunun tıesbüti üzıerine
bu tarihten sonra yurdun neresinde, İkimin
çocuğu kaybolmuş ise gazettflerde «çocuk ka
çırılması» şeklinde intikal etmiş ve böylece
umumi efikârda korku ve endişe yaratılmasına
sebebiyıet verilmiştir. Muhtelif gaz'etel erimiz
de hemen her gün intişâr eden «çocuk kay
bolması ve kaçınlması» haherüteri üzeninde
ehemmiyet ve hassasiyetle durulmakta ve anın
da yaptırılan soruşturma meticesinde bunlar
dan büyük bir kısmının hakikat olmadığı ne
ticesine varılmaktadır.
Son ilki sene zarfında emniyet makamları
ma yurdun muhtelif bölgelerinden çocuk kay
bolduğuna dair 1 564 müracaat vâki olmuş bun
lardan 11 çocuğun kaçırıldığı tesbit edilerek
kaçırılanlardan ' 11 i de bulunup ebeveynine
teslim edilmiş ve kaçıranlar yahult kaçırma
ya, teşebbüs edenler de yakalanıp Adalete verilm'ilşlerdir. Kaybolan
çocuklardan
keza
1 439 u bulunmuş ve ana babalarına teslim
olunmuşlardır. Muhtelif
sebeplerle (kaybo
lanlardan henüz Ibulunamamış olanların araşItırılmasma ehemmiyetle ve elde mevcut im
kânlarımızla (polis radyosunda yayın yap
mak, kollukça arananlar (bültenlerine dercet-
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•inek ve tamim yapmak suretiyle) devam edil
mektedir.
Bu meyanda istanbul !da kaybolan ve umu
mi eflkârı fazlasiyle ımeşgul eden Ayla özakar'ın akibetinin tesbiti için, hâdisenin kendisine
intikâlinden beri, istanbul Emniyet Teşkilâ
tının en güzide ve tecrübeli elemanlarından
mürekkep bir ekip bâzı ip uçları üzerinde ti
tizlikle çalışmaktadır. Yakında müspet bir
neticeye vâsıl olunacağı ümidedilmektedir.
Çocukların kaybolmalarından,
umumiyet
itibariyle ana ve babaya küsüp evini terketme,
i§ bulup çalışmak için halber vermeden ayrılma
ve yahut okul durumunun iyi olmamasından
ötürü başlka şehir ve kasabalardaki akrabala
rının yanına gitme gibi sebeplerin müessir ol
duğu yapılan inceleme neticesinden anlaşıl
mış bulunmaktadır. Çocuk kaçırılmaları ve
kaybolmaları ile ilgili olarak bakanlığımızca
titizlikle yapılmış olan tetkikler, bu işlerle
meşgul bulunan her hangi bir şebekenin m>evcudolmadığıııı katiyetle ortaya koymuş bulun
maktadır.
Bununla beraber, mümasil hâdiselerin vu
kuuna mâni olacak kuvvetli tedbirler ittihazı
idare ve zabıta â'mirlerinden istenmiş olup ça
lışmalar dikkatle tâkibedilnıekteıdir.
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Vilâyetler
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Ü
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Bulunmıyi

Kaybolma olayı

0:1
Kaçırma olayı

o
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6
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6
3
6
23
6
29

Adana
Afyon Karahisar
Ankara
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Erzurum
Gaziantep
Gümüşane
Hatay
îçel
istanbul
îzmir
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Sakarya
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Trabzon
Urfa
Uşak
Yozgat
Zonguldak

Yekûn
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11

- 597 -

?

S

W
2
1
283
6
1
7
2
6

M

4
24
5
3

6
13
5
28

2
17
26
826
58
13
35
3
4
25
9
1
24
1
3
2
1
8
5
1
11
7
12
3
10
13
25

2
8
26
805
55
12
35
3
4
23
9
1
24
1

1 553

1 439

10
1
1

9
21
3

2
4
2
11
4
8
3
o

9
25
114

M. Meclisi

B:İ )

Liste bu şekildedir, vilâyetler itibariyle tesbift edilmiştir.
Bu çocuk kaybolma hâdiseleri, ana baba
arasındaki geçinisMik, çocuğun mektebe inti*
ıbaikısızlığı gibi hususlardan olmaktadır. Veya
aileleri arasındaki dargınlık (küskünlük sebe
biyle evinden diğer akrabaya gitmek suretiyle
kaybolma vakaları ortaya çıkmaktadır. Vaka
polise intikal ettikten sonra kayıp çocuk bulu
narak ailesine teslim edilmektedir.
Ayla özakar hâdisesi basınımızı, efkârı
uonuımiyemizi fazlasiyle meşgul etmiştir. Haddi
zatında bu olay çok mühim değildir. Ancak»
(basınımız ve Ayla'nm babası memlekette bir
sansasyon yaratmıştır. Ayla özakar hâdisesi
diğer kayıp çocuklardan farklı bir durum gös
termektedir. Polis ıbu hâdiseler karşısında da
ha mütehassıs memurlar ayırarak işi ehemmi
yetle takibetmektedir. Suç yeıii olduğuna 'göre,
suç veya suçlu durumuna $öre zabıtanın da ye
ni bilgilerle ve bu hâdiseleri yapması muhte
mel kimseler üzerinde yapacakları tetkikle bun
ları tesbit edip cephe almaları gerekmekte, za
bıta bu yeni suç nevine göre teşkilâtlanımaktadır. Ümidederiz ki, kaybolmuş, kaçırılmış ço
cukların tamamını bulmak mümkün olacaktır.
Yuıkardaki izahatımızdan da anlaşılacağı
veçhile, mevzu üzerinde her hangi şekilde olur
sa olsun,^ endişeye mahal bulunmamaktadır.
Yüksek Heyetinizin ıttılaına saygılarımla
arz ederim.
(BAŞKAN — Sadrettin Çanga.
SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarım, memleketin büyük mesele
leri dururken, Yüksek Heyetinize böyle bir me
seleyi getirmek aslında mühimsenmiyebilir. Fa
kat mesele Sayın Bakanın burada ifade ettik
leri rakam dikkate alınacak olursa hiç de küçümseneeek bir mesele değildir.
İçişleri Bakanı, arkadaşımıza kendi sorum
luluk senelerine aidolmıyan meseleleri de Mec
lise getirdiklerinden dolayı teşelsikürle söze başlıyaeağıım. Yukarda arz ettiğim gibi mesele kü
çümsenecek mahiyette değildir. Bu meselelerin
içinde birçok sosyal ıstırap yatmaktadır. Bası
nımızın bu olay karşısındaki hassasiyeti sadece
(küçük yavrunun ailesine matuf bir hizmet de
ğiidir. Basınımızın bütün gayreti akıbeti meçIhul bu kaybolmaların veyahut da endişe içinde
yaşıyan ailelerin durumlarını ve hattâ okul
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idarelerinin davranışlarına yardımcı olmaktan
başka bir şey değildir. Nitekim basında yer alan
bu konu son zamanlarda memleketimizde yaşı
yan yabancıların dahi dikkatini çekecek bir
İhale gelmiştir. Çocuk kaçırma olaylarının altın
da, aslında çok mühim meseleler yatmaktadır.
Çocukların kaçırılması bâzı muayyen sebep
lere dayanır. Çocuklarımızı kaçıran insanlar ya
çocuğun namusuna tecavüzü düşünürler veya
hut da bunu bir geçim vasıtası telâkki ederler.
Nitekim Ayla (özakar hâdisesinde, bir babanın
altı bin Ura gibi bir bedelle çocuğunu sattığı
anlaşıldı. Bunu hepiniz de bilirsiniz.
Muhterem arkadaşlarım, bir görev yapmak
için burada bulunuyoruz. Bu vazifeler arasında
bir baba olduğumuzu da unutmamak zorunda
yız. Bir Ayla özakar hâdisesi ana ve babaya
olduğu gibi Okul idarecileri, emniyet mensup
ları ve İçişleri Bakanlığına çok büyük görevler
yükiemişltir. Mesele yeni değildir. Biz yalnız,
basma intikal etmesi sebebiyle ve son olayın
da bir önem kazanması dolayısiyle kaybolan
veya kaçırılan çocukların teşkil ettiği müesse
seyi yeni bir müessese olarak zannediyoruz. Fa
kat memlekette bilinmiyen daha nice Ayla'lar
var «lir. 1 564 rakamı sadece resmî makamlara
intikal eden bir rakamdır. Bunun dışında res
miyete intikal etmiyen köylerde kaçırılan veya
kaybolan çocukların yekûnunu da dikkate alır
sak bu mesele elbette kî, hepimizin nazarında
bir önem taşır.
İçişleri Bakanına, verdikleri izahat dolayı
siyle ve işlerin yığıldığı bir devrede uzun va
kitler harcayarak çalışmalarından ötürü çok
teşekkür ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
5. — Gümüşüne Milletvekili Nurettin, özdemir'in, Erzincan Şeker Fabrikasının, 1960 yıh
kampanyasında, pancar bedellerinin müstahsile
ödenme tarihine ve miktarına ve bu sene toptan
ödeme yapılabilmesi için her hangi bir tedbir
alınıp alınmadığına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/93)
NURETTİN ÖZDEMİR — (Gümüşane) —
Soru okunmadan evvel konuşmak istiyorum, geri
alacağım.
(Muhterem arkadaşlarım; bendeniz, bu konu
yu, yüksek huzurunuzda, Şeker Şirketinin geç
miş senelerde ve bilhassa geçen sene pancar be-
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1. Üniversite kuruluşu için miktarı kâfi ara
deUerini, pancar müstahsılına öderken, tuttuğu 1
zi istimlâk edilmiş, öğretim üye ve yardımcıları
ve pancar müstahsili için elverişli ve iktisadi ol
tesbit edilen bir program dâhilinde yetiştirilmek
mayan yolu nazara alarak; büyük bir kuraklıktan
te olmasına göre bina projelerinin ve dolayısiyle
' çıkmış bulunan Erzincan bölgesi pancar müstah
inşaata başlamanın gecikmesi sebepleri?
silinin sıkıntılarını hafifletecek daha elverişli
>2., Mezkûr üniversiteye ait Teşkilât Kanunu
ödeme imkânları temin etmek gayesiyle getirmiş
nun hazırlanmış olup olmadığı?
tim.
Takririn verildiği tarihten bugüne kadar ge
3. Üniversitenin bir an önce tedrisata başla
çen zaman içinde Sayın Sanayi Vekilinin ve Şe
ması bakımından 6594 sayılı Kanun gereğince
ker Şirketinin, bu ıstırap üzerine titizlikle eğil
Maarif Vekâletine tevdi edilen diğer görevlerin
diğini ve Erzincan Pancar bölgesindeki müstahsi
yerine getirilip getirilmediği veya hali hazır salin alacaklarını katî şekilde ve toptan ödeme yo
fahatinin nelerden ibaret bulunduğu?
luna gittiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
BAŞKAN — Söz Bakanındır, buyurun.
rum.
Bu sebeple, Yüksek Huzurunuzda, Sanayi Ve
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU
kili arkadaşımıza, ihtiyar edeceği izahat sebebiyle
LU (Çorum) — ilk plânda Makina, Elektrik ve
değil, sorunun istihdaf ettiği gayeyi kökünden
Genel Bilgiler fakülteleriyle Trabzon'da faali
tahakkuk ettirmiş bulunduğundan dolayı yürek
yete geçecek olan Karadeniz Teknik Üniversite
ten teşekkürü bir borç bilir, mevzuu kalmamış
sinin kuruluşu için 600 dönümü mütecaviz ara
Ibulunan sözlü sorumun iadesine lütuf îarınıızı is
zi istimlâk edilmiştir.
tirham ederim.
Şehircilik müsabakası çalışmaları bitirilmiş,
BAŞKAN — Nurettin Özdemir arkadaşımız
müsabakayı kazanalar tesbit edilmiştir. 1961 yı
sorularım geri almak istiyorlar. Yüksek tasviple
lında bina projeleri ikmal olunacak, 1962 yılın
rinize arz ediyorum : Arkadaşlar geri alınmasın
da da inşaata başlanabilecektir.
da bir mahzur olup olmadığını lütfen işaret bu
yursunlar. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler...
Teşkilât kanunu lâyihası da hazırlanmış bu
Geri alınmasında bir mahzur görülmemiştir.
lunan bu Üniversitemizde görev alacak öğretim
üye ve yardımcıları da tesbit edilen bir program
6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'dâhilinde yetiştirilmektedir. Bu maksatla istan
in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da kurulması ka
bul Teknik Üniversitesinde 42 öğrenci okutul
bul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin ha
makta, müsabaka, imtihaniyle seçilen 42 öğrenci
lihazır durumu hakkındaki sorusuna Millî Eği
de yabancı memleketlerde yetiştirilmektedir.
tim Bakanı Hilmi înccsulu'nun sözlü cevabı
(6/94)
Üniversitenin kuruluşunu sağlamak üzere
«Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kuru
BAŞKAN — Geçen Birleşimde bulunmıyun
lu» adı ile profesörlerle bakanlık mensupların
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner arkadaşı
dan müteşekkil yedi kişilik bir heyet 27 Mayıs
mız buradalar mı? (Burada sesleri)
1960 tarihine kadar çalışmıştır. '
Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız da burada
lar. Şimdi soruyu okutuyorum.
Üniversitenin kuruluşu ile ilgili bütün hazır
lıkları yapmak üzere Bakanlığımda, iki profe
Millet, Meclisi Başkanlığına
sör ve üç teşkilât mensuplarından olmak üzere
Aşağıda arz edilen soruların Millî Eğitim Ba
beş kişilik yeni bir heyet kurulmak üzeredir.
kanı tarafından şifahen cevaplandırılmasına de
Bakanlığımız bütçesinin 775 nei faslına bu
lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim.
Üniversite için konular tahsisat
Ali Rıza Uzuner
Trabzon Milletvekili
Yılı
Lira
20 Mayıs 1955 tarih ve G594 sayılı Kanun ge
reğince «Karadeniz Teknik Üniversitesi» adı ile I
1956
500 000
Trabzon'da bir üniversite kurulmasının kabul
1957
500 000
edildiği malûmlarıdır.
|
1958
500 000
i
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Lira
'600 000
950 000
950 000
4 000 000

1962 yılma 3 700 000 lira kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Soru sahibi buyurunuz.
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 20 Mayıs 1955
tarih ve 6594 sayılı Kanun gereğince, Karade
niz Teknik Üniversitesi adı altında Trabzon'da
bir üniversitenin kurulacağının kabul edilmiş
olduğu Yüksek Heyetin malûmudur. Aradan ge
çen altı sene gibi uzun bir zamana rağmen malesef bir türlü kuvveden fiile çıkamıyan bu üni
versitenin kuruluşu ile ilgili faaliyetler tatmin
edici ve ümid verici olmaktan çok uzaktır. Ben
deniz detaylı olarak konuyu arz etmiyeceğim.
Zira dün Bütçe Komisyonunda bu üniversitenin
kuruluşu ile ilgili, bilhassa inşaat ile ilgili ek
bir ödenek kabul edilmiş bulunmaktadır. Muh
terem Bütçe Komisyonu üyelerine huzurunuz
da teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Kendile
rinin de işaret ettikleri gibi, üniversitenin kuru
luşuna muvazi olarak Teşkilât Kanununun ha
zırlandığını belirttiler. Bu kanunun bir an önce
Meclise sevk edilmesini istirham etmekteyim.
Memleketin gerçekleri muvacehesinde büyük
bir fonksiyonu olduğuna inandığım Karadeniz
Üniversitesinin kurulması, o bölge halkına ışık
tutması bakımından, Cumhuriyetin ölmez eser
lerinden biri olacaktır. Teşekkür eder, hürmet
lerimi sunarım.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
7. — Antalya Milletvekili
İhsan Ataöv'ün,
Devlet daireleri, İktisadi Devlet Tevekkülleri, be
lediyeler ve Devlet denetimindeki müesseselerde
maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan emek
li memurlara dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/95)
BAŞKAN — Geçen Birleşimde bulunmıyan
Antalya Milletvekili arkadaşımız Sayın İhsan
Ataöv arkadaşımız buradalar mı? (Burada ses
leri)
Başbakan adına konuşacak arkadaşımız bu
radalar mı?
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI A K İ F EYlDOÖAN (Zonguldak) —
Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv arkada
şımız, Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşek
külleri, belediyeler ve Devlet denetimindeki mü
esseselerde maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak
çalışan emekli memurların durumlarını sormak
tadır. İstedikleri malûmatı bakanlıklardan ve
vilâyetlerden toplamak üzereyiz. İçtüzük gere
ğince 20 gün mühlet verilmesini rica edeceğim,
çünkü istedikleri malûmatı henüz toplamış de
ğiliz.
BAŞKAN — Mehil verilmesi hususunu kabul
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul olunmuştur.
8. — Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir'in, Ankara Belediyesi tarafından yol kav
şaklarına konulması zaruri bulunan ışıklı tra
fik cihazlarının temin ve tesisi hususunda ne dü
şünüldüğüne diar İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/96)
BAŞKAN — Kırşehir Millevekili Memduh ,
Erdemir arkadaşımız buradalar mı? (Yok ses
leri) Soruyu gelecek Birleşime bırakıyorum.
Sözlü soruyu okutuyorum.
9y — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in,
bir orman bakanlığı kurulmasının
düşünülüp
düşünülmediğine ve 1961 senesi içinde
yanan
ve tahribedilen ormanların hektar olarak mikta
rına ve maddi değerinin ne kadar
olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/97)
BAŞKAN — Yine geçen oturumda bulunmı
yan Şaban Keskin arkadaşımız buradalar :mı?
(Burada sesleri)
Soruyu Başbakan adına, Tarım Bakanı ce
vaplandıracaklardır.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Sayın Başvekil tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracı
olmanızı saygılarımla rica ederim.
11 . 12 . 1961
Çankırı Milletvekili
Şaban Keskin
1. İhtilâl Hükümeti zamanında Orman Ba
kanlığının kurulması için bâzı mühim- çalış
malar olmuştu.
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a) Bıı çalışmalar ne safhada ve niçin durdurulmuştur!
•b) Hükümet olarak bâzı ileri memleketlerde olduğu gibi bir orman bakanlığının kurulması düşünülmektedir midir'? Düşünülmekte
ise bu hususta çalışmalar mevcut mudur?
2. 1961 senesi içinde kaç hektar .orman
yanmıştır ve bunun maddi değeri nedir? Kaç
hektar orman tarla açmak için ve kaç hektar
orman da usulsüz olarak tahribedilmiştir ve
maddi değerleri lira olarak ne kadardır?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana)
— Muhterem arkadaşımın sorularına cevap arz
ediyorum.
1. Orman Kanununun teşkilâta yüklediği
hizmet ve görevlerin lâyikı veçhile yapılabilmesi, ormanların korunması, orman - halk münasebetlerinin tanzimi, memleketin hal ve âtisi
bakımından bir zaruret halini alan orman varlığının çoğaltılması, orman köylerinin kalkın
dırılması gibi memleket için hayatî önem ve
değeri derkâr bulunan konuların ve beklemeye ta
hammülü olmıyan radikal tedbirlerin derhal
ele alınmasının ancak kifayetli bir teşkilât ve
. organizasyon ile mümkün olabileceği düşünce
sinden mülhem olarak (Orman Bakanlığı) ku
rulması derpiş edilmiştir.
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I sının hazırlanarak acele gönderilmesi bildiril
mişti.
I
Bu yazı üzerine, evvelce bu mevzuda yapılan
I çalışmalar da nazara alınmak suretiyle, hazır
I lanan (Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri
I hakkında kanun tasarısı), 10 . 9 . 1960 tarihli
I ve 14017 - 33 sayılı yazı ile bilgi olarak Baş
I bakanlığa ve mütalâasının bildirilmesi için Ma
I liye Bakanlığına sunulmuş ise de 'bugüne ka
I dar Maliye Bakanlığından bir cevap alınama
I mıştır.
Orman Bakanlığının kuruluşu hakkındaki
düşünceye mevzuun evvelce geçirdiği safhaya
kısaca işaret edildikten sonra Hükümetimizin
bu konudaki görüşü şu şekilde özetlenebilir :
I
Tarım Bakanlığına bağlı ziraat, veteriner
ve diğer genel müdürlüklerin Orman Genel
I müdürlüğü ile olan organik vâsıf ve bağları ve
I bu genel müdürlüklerin büyük halk kütlesinin
I ihtiyaç ve isteklerini aynı istikamette ve aynı
j gayeye hadim olarak karşılaması icapları na
zara alındığı takdirde bu hizmet ve faaliyetle
rin kesin sınırlarla ayrılması suretiyle aynı
bir idare tarzına tevdiinde, tedahüllere hattâ
tesadümlere yol açacağı düşünülmek ieabeder.
Bununla beraber gerek yürürlükte bulunan
Orman Kanunu gerekse Anayasa hükümlerine
mütenazır olarak bugünün ve yarının ihtiyaç
larına kemaliyle cevap verebilecek yeni bir Or
man Kanununun Orman Teşkilâtına yüklüyeceği vazife ve hizmetlerin şümulü ve tenevvüü
karşısında, bir çeyrek asır evvel çıkarılan Or
man Teşkilât Kanununun her bakımdan yeter
sizliği açıkça kendini göstermektedir.

Bu vadide 15 - 19 . 6 . 1960 tarihlerinde İs
tanbul Üniveristesi Orman Fakültesi profe
sörleri, meslekî teşekküller mümessilleri ve Or
man Genel Müdürlüğü yetkililerinin iştirakiyle;
12 - 21 . 7 . 1960 tarihlerinde vilâyetler teşki
latındaki orman başmüdür, işletme müdürleri
Binaenaleyh, Orman Teşkilâtının yapmakta
ve diğer elemanlar ve Orman Genel Müdürlüğü I olduğu ve ilerde yapacağı faaliyet ve hizmet
yetkililerinin iştirakiyle; keza 11 - 21 . 8 . 1960
lerle orantılı olarak ve mahiyetleri itibariyle
değişik hizmet kollarını kapsayan bir dü/ene
tarihlerinde Ziraat, Veteriner, Orman Fakül
sokulmak suretiyle genişletilmesi yerinde mü
tesi temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü Fen
Heyeti ile şube müdürlerinin ve mütehassısla- I talâa olunabilir.
rm, meslekî teşekkül temsilcilerinin, Ziraat, Ve- I
Ancak bakanlık mevzuunun, üzerinde dur
teriner, Toprak - iskân Genel Müdürlükleri
makta olan mevcut bakanlıkların ve reorganimümessillerinin katılmaları suretiyle teşekkül
zasyonu konusu meyanında ele alınmasının
eden heyetlerin çalışmaları sonunda Orman Ba
uygun olacağı ve tamamen âmme karakteri ta
kanlığının kurulması yerinde görülmüştür • .
şıyan ormancılık hizmetlerinin tam ve kâmil bir
Başbakanlıktan Bakanlığımıza gönderilen
şekilde yürütülebilmesi için şimdiye kadar ol
17 . 8 . 1960 tarihli ve 71 - 1240/1897 sayılı ya
duğu gibi Orman Teşkilâtının (kendi yağı ile
zıda; Orman Bakanlığının ihdasının uygun gö
kavrulma) mecburiyetinde bırakılması ve or
rüldüğü ve bu maksadı teminen kanun tasarı- | man varlığına bir iktisadi sektör gözü ile ba-
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kılmamasi suretiyle malî mükellefiyetlerden
kurtarılması "hattâ bu cepheden takviyesinin
sağlanması elzem olduğu düşünülmektedir.
2. 1961 yıh orman yangınları : (20 .12 .1961
durumu)
.1961 yılı içinde 58.1 aded orman yangını ol
muş ve 8 424 hektar orman yanmıştır.
Bunun maddi değeri ((Kolektif hizmet ve
faydaları hariç) 24 799 233 liradır.
6 819 hektar orman tarla açmak için ve
3 955 hektar orman da türlü kanunsuz ve usul
süz kesimler dolayısiyle tahribedilmiştir. Bun
ların maddi değeri ise 25 568*778 liradır. (Bu
rakamlar 1961 yılı ilk 9 ayma aittir.)
BAŞKAN — Sayın Keskin.
ŞABAN KESKÎN (Çankırı) — Muhterem
arkadaşlarım, Hükümet adına cevap veren Sa
yın Vekile teşekkür ederim. Ancak vermiş ol
dukları bu izahat ele alınmış olan konunun de
ğeri ile 'mütenasip değildir.
Bu konu; Anayasada değerini bulmuş ve
Anayasaya girmiştir. Hükümet programında
iıse bu konu lâyık olduğu değeri .bulmamıştır.
ıSayın Vekilin ifade ettikleri gilbi 1960 sene
sinde, İhtilâlden sonra 11-21 tarihleri arasında Ta
rım Bakanlığında bir ilmî heyet toplanmış, bu ilmi
heyet Orman Bakanlığının memleket menfaat
leri bakımından kurulmasının zaruri olduğunu
göstermiştir. Bendeniz, bu meselenin bir soru
'hudutları içinde münakaşa edilmesinin müm :
kün olamıyacağı kanaatindeyim. Ancak, bu ve
sile ile bâzı gerçekleri huzurunuza arz etmekle
değerini anlatmış olacağım..
Arkadaşlar, Türkiye'de Sayın Vekilin de
(bildikleri gilbi, 750 milyon metre külb dikili ser
vetimiz mevcuttur. Buna mukabil bu servetin
yıllık verimi üç buçuk milyon metre kübtür,
Üstihlâk ise 10 milyon metre külbtür. Şu hale
göre 13,5 milyon metre küb gizli bir istihlâk,
anormal bir istihlâk mevcuttur. Bu hal devam
ettiği takdirde; en iyimlser hesaplarla, 40-45
yıl sonra Türkiye'nin ormansız kalması mukad
derdir. Saha itibariyle de Türkiye'nin orman
ları kif ayetsizdir. Bugün 10,5 milyon hektar or
man mevcuttur. Ormanların değerlerinden ko
lektif istifade edilebilmesi için, dünyaca kabul
edilen miktara göre sahalarımızın yüzde 20 si
olsun ormanla örtülü olmalıdır. Bu, bizde an
cak, yüzde 13 tür. Bu miktarın da çok büyük
kısmı bozuk orman karabterindedir.
I
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Arkadaşlar; ormanlar süratle azalmaya
doğru.' gitmektedir. Ormanlara madde olarak
ihlfiyaçtan ziyade; ormansızlığm dolayısiyle tevliıdettiği felâketler daha büyüktür. Bugün mem
leketin her tarafınlda, zaman zaman artan sel
felâketlerine şalhidoluyoruz. Bu hal tamamen
onmansızlığın tabiî neticesidir. Seller, geçtiği
yerleri tamamen tahriıbettiğü gilbi, bastığı yer
leri ekilmez hale getirmektedir, mal ve can kay
bına, hastalıklara sebebiyet vermektedir.
Erozyon dediğimiz tehlike yine bu ormansız
laşmanın tabiî neticesidir. Buıgün Türkiye'de
yılda 540 milyon metre külb toprağın denizlere
gittiği hesabedilmiştir. Bu miktar, bu şekilde
devam ettiği takdirde her sene denizlere güden
toprak miktarı bir vilâyetin üçte birine teka
bül etmektedir. Bu itibarla Hükümetin orman
cılık nıevızuunun "organizasyonuna vakit geçir
meden gitmesi, sadece Orman Genel Müdürlüğü
teşkilâtının genişletilmesiyle değil, doğrudan
doğruya kendi orman politilkasiyle mevcut or
manların ıslah ve imarından ziyade yeni yeni
ormanlar yetiştirmek suretiyle ileriye doğru
olacak büyük tehlikeleri önlemesi lâzımdır. Bu
bugünkü dâvalarımızın başında gelen bir dâva
dır.
Bugün Doğu'da açlıktan bahsediyoruz. Bu
açlığın sebepleri arasında ormansızlığm hisse
sini de unutmamak lâzımıdır. Bu itibarla Hükü
metten istitfhamıim odur ki, ilmî heyetin topla
mış olduğu esaslar dairesinde mevzuun derinli
ğine tekrar ele alınması ve Bakanlığın kurul
ması için gerekli çalışmaların yapılmasını hasisaten rica ediyorum.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
10. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in,
asli görevi öğretmen olup da başka işlerde çalış
tırılan öğretmen adedine ve varsa bunların öğ
retmenlikte görevlendirilerek
yerlerinin öğret
men olmıyan yeni elemanlarla
doldurulmasının
mümkün olup olmadığına ve öğretmen
okulla
rından yılda ortalama kaç öğretmen mezun olup
ve senede kaç öğretmenin istifa ederek ayrıldı
ğına ve istifa sebeplerine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/98)
BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Bakan?...
Yok. Bakan bulunmadığı için soru gelecek Bir
leşime "bırakılmıştır.
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11. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif konuşma
ve eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret
ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de İstanbul Radyosundan naklen yayınlanan
gayrimeşru iktisaplar ile ilgili yayınlara dair
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu'(6/99)
BAŞKAN — Soru sahibi, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu?... Yok sesleri... İkinci defa hazır bu
lunmadıklarından sorusu düşmüştür.
12. — Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'ın,
yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu arada Ça
nakkale'de sayıları pek çok artan ve zeytin dahil
her türlü mahsule zarar veren yabani domuzlarla
esaslı mücadele için ne gibi tedbirler alındığına
ve ihraç maddesi olarak yabani domuzların etin
den, derisinden ve kılından istifade hususunda
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/103)
BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Ticaret
Bakanı?... Yok. Yalnız Tarım Bakanının izahatı
sizi tatmin eder mi?....
BURHAN ARAT (Çanakkale) — İkisinin
'beraber izahat vermesini rica edeceğim.
BAŞKAN — O halde soru gelecek birleşime
bırakılmıştır.
13. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Biga ilçesi PTT binası ve lojmanı inşaatının
yeniden ne zaman ihaleye çıkarılacağına ve in
şasına başlanacağına dair Ulaştırma Bakanından
sözlü sorusu (6/104)
BAŞKAN — Soru sahibi Refet Sezgin, bura
dalar mı?... Yok.
Soru gelecek birleşime bırakıldı.
14. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükümet daire
si için yeni bir bina yapımının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maliye Bakanından sözlü soru
su (6/106)
BAŞKAN — Refet Sezgin? Yok, sorusu ge
lecek oturuma bırakıldı.
15. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancarlarını, tamamen teslim eden çiftçi
lere pancar bedellerinin hemen verilmesi huşu-
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sunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/107)
BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Fakat
Sanayi Bakanı bulunmadığı için gelecek....
'
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Söz is
tiyorum, efendim.
BAŞKAN — Buyurun, efendim.
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, üzülerek arz etmek isterim
ki, bakanlarımız Meclisin toplantı zamanlarında
burada bulunmuyorlar. Halbuki, onların da mil
letvekilleri gibi Meclisin toplandığı zamanlarda,
bir kısmının değil, hepsinin bulunmaları lâzım
dır. Çünkü, benim sorum bir aylık sorudur. Bel
ki, milyonlarca çiftçi benim sorumun cevabını
bekliyorlar, bir gün dahi tehirine imkân yoktur.
Binaenaleyh, bakanlardan rica ederim, bütün
bakanlar Meclisin toplantı zamanlarında burada
bulunsunlar ve milletvekillerinin sorularını ce
vaplandırsınlar.
BAŞKAN — Sorulara devam ediyoruz.
16. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlanmış bulu
nan Basma Fabrikası makinalarmın ne zaman
geleceğine ve fabrikanın hangi tarihte işletile
ceğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/108)
BAŞKAN — Arkadaşımız buradadır, fakat
Sayın Vekil bulunmadığından sorusu gelecek
Birleşime bırakılmıştır.
17. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Tlzer'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 Başbakandan sözlü sorusu (6/109)
BAŞKAN — Sayın Üzer buradalar mı? Yok
lar. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır.
18. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in,
27 Mayıs İhtilâlinden sonra takibata uğrıyan
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 Başbakan
dan sözlü sorusu (6/111)
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BAŞKAN — Geçen oturumda bulunmıyan
Nuri Beşer arkadaşımız buradalar mı? ikinci
defa hazır bulunmuyorlar. Soru düşmüştür.
19. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Aralık
1961 tarihine kadar İktisadi Devlet Teşekkül
leri, Askerî iş yerleri, belediyeler ve özel ida
relere bağlı iş yerlerinde işlerinden uzaklaştırı
lan, yerleri değiştirilen ve haklarında dâva açı
lanlarla beraet edenlerin miktarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/112)
BAŞKAN — Geçen oturumda bulunmıyan
Sayın Süreyya Sofuoğlu buradalar mı? Yoklar.
Aynı sebepten soruları düşmüştür.
20. — Tekirdağ Milletvekili Turhan
Küfün,
karşılığı ertesi yılın ürününden aynî olarak ge
ri alınmak suretiyle çiftçiye suni gübre temin
edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından
sözlü sorusu
(6/113)
BAŞKAN — Sayın Turhan Kut? Burada
lar. Ticaret Bakanı Burada, Tarım Bakam yok
lar.
TURHAN KUT (Tekirdağ) — ikisi birden
cevap versinler efendim.
BAŞKAN — Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır efendim.
21. — Diyarbakır Milletvekili
Alp
Doğan
Şen'in, Bonn, Londra, Roma, Paris ve Washing
ton gibi şehirlere atanan büyükelçi ve elçilerin
tâyinlerinde göz önüne alınan hususlara ve bo
şalan elçilik ve büyükelçilik
kadrolarının dol
durulması hususunda neler düşünüldüğüne dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/115)
BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen arkada
şımız buradalar. Dışişleri Bakanı yoklar. Gele
cek. Birleşime bırakıldı.
22. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin 6 ncı fıkrasındaki
(Gelir veya Kurumlar
vergilerine tâbi mükelleflere bu gibi işleri ücret
mukabilinde yapanlar hariç) hükmün ilgası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116)
BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Maliye
Bakanı? Burada, Soruyu okutuyorum.
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakam tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim.
12 . 12 . 1961
Kütahya Milletvekili
Ali Erbek
1 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 193
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 6 ncı fıkra
sında yazılı halı, kilini, havlu dokuyucu, örgü
dantel işleyici ve urgan, süpürge ve saire ya
pıcı işçilere ait parantez içerisindeki hükmün
acilen ilgası hususunda Bakanlıkça ne düşünül
mektedir?
BAŞKAN — Sayın Maliye Balkanı, buyuran.
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşlarım, Kütahya Mil
letvekili Sayın Ali Erbeik tarafından Millet Mec
lisi Başkanlığına verilen 12 . 12 . 1961 tarihli
sözlü soru önergesinde;
«1. . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 193
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 6 numaralı
bendinde yazılı halı, kilim, havlu dokuyucu,
örgü, dantel işleyici ve urgan, süpürge ve saire
yapıcı işlere ait parantez içerisindeki hükmün
acilen ilgası hususunda Bakanlıkça ne düşünül
düğü» sorulmaktadır.
Konu dle ilgili düşünceler aşağıda açıklan
mıştır :
Malûm olduğu üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 9 ncu maddesinin 6 numaralı bendi
ile, «hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet
kullanmamak kayıt ve şartiyle oturdukları ev
lerde imal ettikleri havlu, örtü, çorap, halı ki
lim, dokuma mamulleri, örgü, dantele, naikış iş
lerini ve hasır, sepet, süpürge, yapma çiçek, ip
ve urganları dükkân açmaksızın satanlar» Gelir
Vergisinden muaf tutulmuşlardır.
Fıkraya parantez içinde eklenen hükümle
d e ; bu gibi işleri Gelir veya Kuramlar Vergisine
tâbi mükelleflere ücret mukabilinde yapanlar
muaflık dışında bırakılmışlardır.
Parantez içindeki bahis konusu hükmün
va&l sebepleri şöylece hülâsa olunabilir:
a.) 6 numaralı bentteki ev sanatları muaf
lığının tesisi sebeplerinden biri, münhasıran ev
halkı tarafından yapılan foalhis konusu işlerin
temin edeceği gelirin esasen en az geçim indîri-
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minin altında kalacağı ve binaenaleyh bu işle
ri yapanları verginin gerektirdiği formalitelere
lüzumsuz yere tâbi tutmamak düşüncesidir.
Aynı işin Gelir veya Kurumlar vergilerine
tâbi olan kimselere ücret mukabili yapılması
halinde ise nevama faaliye bir sınai faaliyet
vasfını ihraz etmekte, daha devamlı ve çok ge
lir elde edilmesi imkânı doğmakta ve binnetice
muaflığın tesisi gayesi zail olmaktadır.
b) Bahis konusu muaflığı muhik kılan se
beplerden ikincisi, bu işlerin ev halkı tarafın
dan yapılması sonunda elde edilen imalâtın yi
ne ev halkı tarafından piyasada dükkân aç
maksızın satılması halinde, gerçek kazancın
tespitindeki zorluk ve hattâ imkânsızlıktır.
Halbuki işin, «Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerine ücret mukabilinde yapılması ha
linde bu müşkilât ortadan kalkmaktadır. Zina
karşı taraf (imalât yaptıran müşteri) deftere
tâbi olduğundan, onun masraflarını tetkik su
retiyle işbu ev imalâtından elde edilen gerçek
geliri tespit imkân dâhiline girmektedir. (Ma
mafih gelirin bu suretle tesbiti halinde dahi,
kazanç en az geçim indiriminin altında kalıyor
sa yine de vergi ödenmemektedir.)
e) Tatbikatta; Gelir ve Kurumlar vergile
rine tâbi mükelleflerden bâzılarının bu kabil
muaflıkları istismar 'ettikleri; hakikatte kendi
sınai faaliyetlerinin 'bir parçası olan hâzı ima
lât kısımlarını 'muaflıktan istifade eden şahıs
lara yaptırdıkları, yaptırmış gibi kayıt ve ve
sika tesis ettikleri ve bu suretle o imalâtın kâ
rını aslında ücretli durumunda (bulunan şahıs
ların üzerinde bıraktıkları görülmüş ve hu ka
çakçılık yolunu kapamak maksadiyledir ki,
mevzuubahis hüküm altıncı fıkraya eklenmiştir.
'Bununla beraber, Genel Vergi Reformu ile
görevli komisyonun hazırlamış olduğu rapor
da, bahis mevzuu 6 ncı fıkradaki parantez hük
münün çıkarılması teklif olunmaktadır. Kanu
nun tadili ile ilgili çalışmalar sırasında, bu tek
lifin de göz önünde tutulacağı ve fıkra hükmü
nün hem hakiki dürüst mükellefi koruyacak ve
hem de muvazaa ve kaçakçılığı önliyecek bir
şekle ifrağına çalışılacağı tabiîdir.
Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Erbek.
ALÎ ERBEK (Kütahya) — Muhterem ar-
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kadaşlanm, Sayın Maliye Bakanımızın Türk
kadın işçilerini ilgilendiren mevzuubahis ka
nunun sakat cihetinin kısa bir zamanda ıslahı
cihetine gidileceği hususundaki beyanların
dan ötürü huzuru âlilerinizde kendilerine te
şekkürü bir borç bilir hürmetlerimi arz ederim.
Yalnız bu hususta 193 sayılı Kanunun der
piş ettiği işleri ve bu gibi işleri Gelir ve Ku
rumlar vergileri mükelleflerine yaptıkları için
vergi mükellefi1 addedilen işçilerin durumunu
açıklamakta fayda mülâhaza etmekteyim
193 sayılı Kanunun götürü vergiden istis
nai kısımlarının tadadında 9 ncu mdadesmin
6 ncı fıkrasında yaııen şöyle denilmektedir :
(Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet
kullanmamak, kayıt ve şartiyle oturdukları ev
lerde imal ettikleri 1 havlu, örtü, çorap, halı,
kilim, dokuma mamulleri, örgü, nakış işlerini
ve hasır, sepet, süpürge, yapma çiçek ve ur
ganları dükkân açmaksızın satanlar (Gelir ve
Kurumlar Vergisine tâbi mükelleflere bu gibi
işleri ücret mukabilinde yapanlar hariç) denil
mektedir.
Maddenin bu sarih hükmüne göre misal
olarak sermayedar bir vatandaş malzeme mu
bayaa etmek suretiyle evinde kendi nam ve he
sabına halı imal eder ve bu halıları da satarak
kazanç temin edecek olursa hiçbir vergi vermiyecek ve fakat malzeme alıp kendi namına halı
imal ederek satıp kazanç temin etmeye malî
kudreti müsaidolmadığı için malzemesi, tezgâ
hı tüccara aidolmak üzere ilmek hesabı halı do
kuyup tüccara teslim eden bir kadın işçi vergi
mükelleri addedilmekte, kendisinden küçümsenmiyecek miktarda vergi Ödemesi istenmektedir
ki bu âdil vergi sistemi ile asla kabili telif de
ğildir.
Muhterem arkadaşlarım, misal olarak kanu
nun şümulü içerisine giren ve memleketim olan
Simav'ın iktisadi ve ticari hayatında mühim
rol oynıyan halıcılık mevzuu hakkında kısaca
izahat vermek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, halıcılık iki çeşittir.
Bunlardan biri halı imalâtçısı, diğeri dokuyu
cudur. İmalâtçıya halı tüccarı denir. Halı ima
lâtçılığı yüksek sermaye ister. Onun için ima
lâtçı ilmik atkı ve çözgü malzemesini kendileri
imal ederler. İmal ettikleri malzemeyi halı do
kuyucusuna götürür, tartı ile teslim eder. Ka
dınlar evlerinde bunlarla halı imal ederler;

605 -

^

M. Meclisi

B:3

tartı ile halıyı tüccara teslim ederler ve ilmek
hesabiyle tüccardan para alırlar.
Dokuyucu, tüccardan malzemeyi alır ilmeği
tüccar nam ve hesabına yapar, bunlar yüzde yüz
Türk kadınıdır. Türk ailesinde efendisine yar
dımcı olan çilekeş, vefakâr Türk kadını, bil
hassa köylü kadınlarımız senenin ancak 3 veya
4 ayında bu şekilde halı dokumak imkânını bu
labilirler. Harman zamanı, çift zamanı sureti
katiyede halı dokumak imkânına sahip değiller
dir. îşte bunlar, senede bir kadının - ki en sü
rekli halı dokuyan bir kadın, ancak senenin 150
günü çalışabilir - bu kaçlının da 150 günlük ça
lışmasına karşılık aldığı para âzami 350 - 400
liradır. Fakat bugün senede 350 - 400 lira bir
kazanç temin eden ve dolayısiyle üzerine bir
iki entari veya ayağına ayakkabı alabilecek olan
bir kadın Vilâyet Takdir Komisyonunun yap
mış olduğul vergi cetveline göre, senelik ka
zancına denk ve hâttâ üstünde vergi tarhı ile
karşı karşıya bulunmaktadır. Viilâyet Talkdlir
Komisyonunun yapmış olduğu cetvele göre bi
linci sınıf halı doıkııyuicusu için yıllık ka
zanç 3 480 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani
bir kadın senede 360 gün çalışacak, 3 480 lira
kazanacak. Bu vaziyete göre bir kadının
yevmiyesi 970 kuruşa geliyor. Senede 360 gıüıı
çalışmış olduğunu farzedersek, bu 'vaziyete
göre, bekâr bir kadın işçi vergi olarak Hükü
mete 288 lira verecektir. Tasarruf bonosu ola
rak da 100 lira verecektir. Şayet çocuksuz
evli lise, 215 lira vergi, 100 İ r a da tasarruf
bonosu için verecektir. Bir iki çocuklu ise,
188 lira verecek 100 lira da tasarruf bonosu
için verecektir. Dört çocuklu ise, 160 İira
vergi 100 lira da tasarruf bonosu için, dörtten
fazla çocuklu ise 134 lira vergi, 100 lira da
tasarruf bonosu için verecektir. Eğer bu ka
dınlar ai'le reisi değilse - ki 'büyük kısmı aile
reisi değildir - bu sebeple bunlara indirimsiz
olarak vergi tatbik etmek mecburiyeti vardır.
Böylece, 450 lira vergi 100 lira da tasarruf
bonosu için alınmaktadır.
Bu duruma göre senenin 360 gününü ça
lışmış olarak kabul edersek senelik kazancı
2 280 lira olarak 'tesb'ilt edilmiştir. Yani se
nenin 360 günü çalışmış farz edersek bu kadı
mın yevmiyesi 6,30 kuruşa gelir. Bu ikinci sı
nıftır. Bekâr 'ise 145 lira Gelir Vergisi 70 llira
bono ödiyecektir. Çocuksuz evli ise 91 lira Ge

-T

8.1.1962

0:1

lir Vergisi, 70 lira bono, 1 - 2 çocuklu evli
ise 64 lira Gelir Vergisi 70 lira bono, 3 - 4
çocuklu lise 37 lira Gelir Vergisi 70 lira bono,
4 den fazla çocuklu ise 10 lira vergi ve yine
70 lira bonio ödiyecektir. Şayet indirimsiz ise
226 lira vergi 70 lira tasarruf bonosu ödiyieeektir.
Üçüncü sınıf ise, yevmiyesi 3 liraya gelir.
Bumun da indirimsiz olarak ödiyeceği vergi
] 06 lira ve tasarruf bonosu da 30 liradır. 1 - 2
çocuklu ise 30 liralık bono alacaktır. Şayet
aile reisi değil ise 106 ıllira vergi, 30 lira ta
sarruf bonosu vereceklerdir İki, bugün metmİdketimizde erkekler dahi 3 - 4 lira yevmiye
51e iş arayıp bulamıyorlar.
Muhterem 'arkadaşlarını; bu kanun hailen
iner'i olduğu için Maliye dairesi Simav'da köy
lere tahsildarlarını gönderip, ev ev dolaştıra
rak halı dokuyan kadınları tlek teik tesbite baş
lamış, götürü esnaf karnesi almalarını söy
lemiş ve yılda verecekleri vergileri bildinmlişleıdir ki, haklı ollarak bu hal halı dokuyucu
'kaıdınlar üzerinde çok fena tesir yapmış, bir
çok kimseler tezgahtaki halılarını olduğu gi
bi bırakıp 'tüccarlara teslim etmişlerdir. Bir
kısım halıcılar da ümâıl etitilkten sonra teslim
edip halıcılığı bırakmışlardır. Bu suretle he
men hemen memleketimin geçiminin yekûnunu
sağlı yan halıcılık çok kötü bir vaziyet arz et
miştir. Bilhassa halı tüccarları bu yüzden
müşkül duruma düşmüşlerdir. Helie son zaman
larda halı 'tüccarlarının işi iyide bozulmuş ve
mütemadiyen bu duruni devam etmiştir. Bir
de bunun üzerine bu vergi meselesi inzimam
edince tüccar çok müşkül duruma, düşmüştür.
Muhterem Maliye Bakanımızın 1961 malî yı
lının vergilerinin alınmamasını da şümulüne alan
bir kanun tasarısını Meclîse 'getirmesini ve bu
tasarının kanunlaştırılim asını tekrar huzurumuz
da istirham ve arz ederim.
BAŞKAN — Sayın bakan izahata devam
edecekler mi?
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Hayır efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
23. — Eskişehir Milletvekili Aziz
Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, Anayasa ka
bul olunmadan evvel, yapılan Ticaret
Odaları,
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları seçimle-
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tinin yenilenmesi hususunda ne düşünüldüğüne
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/117)
BAŞKAN — Geçen hafta burada haziır buluanmıyan Aziz Zeytinoğlu? Buradalar. Sanayi
Bakanı buradalar mı? (Yok sesleri)
Soru gelecek birleşime ^kalmıştır.
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ayın
üçündeki birleşimde ben burada idim, hükümet
ten kimse yoktu.
NURİ BEŞER (Zonguldak) — Ben bir. ay
dan beri sözlü sorumu takibediyorum, hiç aynlmadım, düşmüş olduğunu öğrendim, nasıl
olduğunu anlıyamadım.
BAŞKAN — Şiımdi Kanunlar Kalemine bil
dirdik, takibettiriyoruım.
Şimdi gelecek efendim, sormaya gittiler, sizi
tatımin eder. Bilhassa bu mevzuu tahkik için
gittiler.
NURİ BEŞER (Zonguldak) — Bendeniz,
sözlü sorumun cevaplandırılması için bir aydır
bekliyorum.
BAŞKAN — Buyurun Burhan Bey.
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Efendim,
'buradan arz edeceğim.
Bugün okuduğunuz suallerde, arkadaşlar ge
çen oturumda bulunmadığı için sualler düşmüş
t ü r buyurdunuz. Bendenizin de sorum vardır,
mütemadiyen takibettim. Geçen oturumda ben
denize sıra gelmeden birleşim nihayete erdi.
Şimdi Yüksek Başkanlık bu şekilde takdir buyurursa, gelecek oturumda bulunmadığım tak
dirde sualim otomatikman düşmüş olacaktır.
Halbuki böyle olamaz. Benim önergem geçen
oturumda zaman kalmadığı için bu oturuma kal
dı. Siz her önerge için «sahibi bulunmadığın
dan gelecek oturuma kalmıştır.» diyorsunuz.
Bendeniz geçen oturumda burada bulunuyordum
efendim.
BAŞKAN — Hakinsiniz efendim,
tahkike muhtaçtır.

bu husus

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra toplattırılan
bilûmum çifte, av tüfek ve aletleri, bıçakları, ve
sair ateşli silâhların sahiplerine iadesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair t çişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/118)
BAŞKAN — Sora sailıübi buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri)
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İçişleri Bakanı... (Yok sesleri)
O (halde-soruyu1 gelecek Birleşime bırakıyoruz.
25. — Eskişehir Milletvekili Azız Zeytinoğlu'nun, kadın trafik memuru alınacağı hususun
daki gazete haberlerinin doğru olup olmadığına
ve bu hususta ne düşünüldüğüne
dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/119)
BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan ol
madığından soruyu gelecek Birleşime bırakıyo
ruz.
26. — Muğla Milletvekili İlhan
Tekmalp'ın,
geçen senelerde tütün mubayaasında
bâzı alıcı
tüccarların hareketlerinin tekerrür etmemesi için
ne düşünüldüğüne ve evvelki senelerde, bilhassa
geçen sene satınalman tütünlerden, kanunun say
dığı azalmalar haricinde, sapılan ıskarta ayrıl
ması ve denk çıkarılması gibi Tütün ve Tütün İn
hisarı Kanununa göre yasak olan fiillerin önü
müzdeki alımlarda tekerrürüne meydan verilme
mesi için bir tedbir alınıp \ alınmadığına
dair
Gümrük ve Tekel Bakanında/n sözlü sorusu
(6/120)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok.
ikinci defa bulunmadıkları için soru düşmüş
tür.
27.' — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun, Van Hava Alanı hakkında Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/121)
BAŞKAN — Soru sahibi?. Yok. İkinci defa
bulunmadıkları için soru düşmüştür.
28. — Muğla Milletvekili Adnan
Akarca'nın,
geçmiş yıllarda ve bilhassa geçen sene ilk gün
tâyin edilen baş fiyattan, cüz'i miktarda muba
yaa edilerek inkıtaa uğratılan alımın bu yıl, te
kerrürünün önlenmesi bakımından bir teminat
vermenin mümkün olup olmadığına ve destek
leme mubayaası yapılıp yapümıyacağına
dair
Gümrük ve Tekel Bakanıııdan sözlü sorusu
(6/122)
BAŞKAN — Soru sahibf?.. Yok. İkinci defa
bulunımadıîkları için soru düşmüştür.
29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının
reeskont ve bilûmum bankalar kredilerinin faiz ve
komüsyonlarının yarı yarıya düşürülmesi huşu-
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sunda gerek piyasa ve çiftçiler ve gerekse hari
kalar için yapılmış bir etüt olup olmadığına ve
bu hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ma
liye Bakanı Şefik tnanhn sözlü cevabı (6/123)
BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Maliye
Bakanı1? Burada. Soruyu okutuyorum.
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Bugün meriyette bulunan kanunlar ve ka
rarlarla memleketimizde, gerek ticari ve sınai
gerekse zirai kredilerim faiz ve komüsyon hadle
ri dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş derece
de yüksek bulunmaktadır. Bunun neticesi ola
rak da maliyetler yükselmekte, müstahsil ve
müstehlik zarar etmekte aynı zamanda borçlu
lar da bu ağır faiz altından kalkamamakıtadırlar.
Merkez Bankası reeskont ve bilûmum ban
kalar kredilerinin faiz ve komüsyonlarım yarı
yarıya düşürmesi çok yerinde olacaktır. Bu hu
susta Hükümetimizce gerek piyasa ve çiftçiler
gerekse bankalar için yapılmış bir etüt var mı
dır? Nelerdir? Bu hususta Hükümetçe ne dü
şünülmektedir? Lütfen Maliye Bakanımız ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica
ederim.
Eskişehir Milletvekili
Aziz Zeytinoğlu
BAŞKAN — Sayın Balkan.
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşlarım, Eskişehir Mil
letvekili Sayın Aziz Zeytinoğlu'nun reeskont
faiz hadleri ve bankalarca alman komüsyonlar
hakkındaki sorusuna cevabım şu olacaktır:
Evvelce faizler kanunla dondurulmuştu. İn
kılâptan sonra yapılmış olan bir kanunla günün
iktisadi konjonktürüne göre ayarlanmak üzere
faizler üzerinde değişiklikler yapma işi Banka
Kredilerini Tanzim Komitesine ve oradan da
Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunuyor. Bu bakundan günün şartlarına göre faiz konusunda
tedbirler almak bugün için Banka Kredilerini
Tanzim Komitesine #it bulunmaktadır ve bu Ko
mite sık- sık toplanarak günün şartlarını müta
lâa etmekte ve ona göre tedbirler almaktadır.
Nitekim, 15 gün kadar önce Banka Kredilerini
Tanzim Komitesi toplanmış bu mevzuları yeni
den etüt etmiş, memleketin iktisadi şartları mu
vacehesinde faiz konusunda her hangi bir ted-
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bir almamış; ancak kredi hacmini genişletici
bâzı tedbirleri almış ve bunu basın ile umumi
efkâra duyurmuştur. Bankalara da gerekli teb
ligat yapılmıştır.
Arzumuz şudur ki, şu anda memleketin
umumi, iktisadi şartları bakımından faiz ve
reeskont halleri üzerinde Iher hangi bir deği
şiklik yapmak uygun • görülmemiştir. Bu karar
banka kredileri 'Tanzim Komitesi tarafından
alınmıştır. Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu.
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Maliye Vekilimize te
şekkür ederim. Yalnız öğrenmek istediğim bir
husus var. Bu komite kimlerden müteşekkildir?
Eğer bankaların umum müdürlerinden müte
şekkil ise gayet tabiî ki onlar kendi menfaatle
rine göre hareket edeceklerdir. Ben sorumu]
memleket menfaati olarak, tüccar, çiftçi mil
yonlarca vatandaşı alâkadar ettiği için, 'bu ge
niş zümrelerin menfaatine olarak soruyorum,
yoksa bankaların menfaati için değil.
Diğer memleketlerin faiz ve komisyon had
lerine bakarsak dünyada Türkij^e'den da'ha
yüksek faiz haddi yoktur. Bugün tüccar 've
çiftçi arkadaşlarımız bilirler, evet belki faiz
haddi %7, % 9 veya % 10 dur,, fakat bir tüc
car arkadaşımız bir bankaya gidip de bonosunu
kıramadığı zaman poliçe yapar, bunun da faiz
ve komisyonu % 19 ve hattâ 20 ye kadar çı
kar arkadaşlar.
•
Çiftçilerin aldıkları kısmın faizi yüzde 7- - 9
dur, diğer masrafları buna eklersek yüzde 10
dan aşağı olmaz. Binaenaleyh, bu kadar ağır
bir faiz ve komisyon altından ne tüccar, ne
esnaf, ne de çiftçilerimiz kalkamaz, nitekim
kal'kamamaktadır. Binnetice, bu müstehlike in
tikal etmektedir. Binaenaleyh, yalnız 'bankala
rın menfaati bakımından, umum müdürlerden
müteşekkil komitenin tanzimi bakımından de
ğil, bir memleket realitesi olarak Hükümetimiz
den rica ediyoruz; bunu burada telâfi etsinler,
bu ışekilde ele alarak tetkik buyursunlar. Bu
gün Batı - Almanya'da yüzde 4 tür, Avustur
ya'da 4 tür, Belçika'da 5, Bulgaristan'da 3,5,
Danimarka'da 5, Finlandiya'da 6 ve Hindisan'da yüzde 4 tür. Ama bizde reeskont faizi 7,5
tur. Merkez Bankasında diğer faizler 10,5 tur.
Bunlar poliçe şeklinde olurlarsa yüzde 18 - 20
| dir Binaenaleyih, bıı faiz mabetlerinin bugün es-
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haf ve çiftçi bakımından ele alınması lâzımdır.
Hükümetin bu konuda bir karara varm'asmı
arz ve istirham edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Bakan konuşacaklar mı?
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşlarım, faiz konusu
'hakikaten ekonominin mühim bir unsurunu teş
kil eder. Bu bakımdan Hükümet bu mevzu üze
rinde sık sık durmakta, günün şartlarına göre
gerekli tedbirler alınmaktadır. Arz ettiğim gibi.
'memleketimiz sermaye terakümü bakımından
fakir bir memlekettir, diğer bakımlardan da
Öyledir maalesef. Büyük sermaye terakümü olmıyan memleketlerde kredi maalesef pahalıdır,
para pahalıdır, para pahalı kiralanır, bu bir
realitedir.
Şurasını belirtmek isterim; Hükümetiniz bu
konu üzerinde son derecede hassasiyetle dur
maktadır. Arz ettiğim gibi 15 gün önce bu
mevzuda alınan tedbirler günün şartlarına uy
gun olarak mütalâa edilmiştir.
' Banka Kredilerini Tanzim Komitesi, Maliye
Balkanınızın Başkanlığında, Ticaret Bakanı,
Çalışma Bakanı, Merkez Bankası Umum Mü
dürü, ayrıca iki bankanın umum müdürü, Ha
zine Umum Müdürü gibi zevattan müteşekkil
dir Bunların aldıkları kararlardan bâzıları ni
hai, bâzıları ise istişaridir. Nihayet bunların
Hükümetin kararına iktiran etmesi lâzımgelir.
Hassasiyetle bu mevzuun üzerinde duruyor ve
günün şartlarına göre kredi hacmi üzerinde,
kredi faizleri üzerinde gerekli tedbirleri alma
ya çalışıyor. Mâruzatm bundan ibarettir.
BAŞKAN
musunuz ?

Sayın Zeyünoğlu,

söz istiyor

AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Hayır
efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'de temeli atıldığı halde geçen
sene inşaatı durdurulan
Devlet
Hastanesinin
inşaatına ne zaman haşlanacağına dair sorusu
na Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren'in sözlü cevabı (6/124)
BAŞKAN — Sora

sahibi

buradalar

mı!

(Burada sesleri) Sağlık Bakanı buradalar. So
ruya okutuyorum.
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11.12 .1961
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Eskişehir büyük bir vilâyetimiz olmakla
beraber aynı zamanda civar vilâyetlerini de
içine alan bir sağlık merkezi halindedir. Bun
da muhtelif faktörler rol oynamaktadır. Bu
bakımdan her taraftan hastalar Eskişehir'e
akın etmektedir. Malesef bu bakımdan bugün
Eskişehir Devlet Hastanesi ihtiyaca cevap ve
rememekte ve hastalar karyolalarda çift yat
makta çok zaman alınamamakta ve sokaklarda
kalmaktadırlar.
Bu sebepten çok eski ve küçük olan bu has
tane yerine yenisinin yapılması için arsası is
timlâk edilmiş ve temelleri de atılmış olduğu
halde malesef geçen sene bu inşaat durdurul
muştur.
Bu inşaata ne zaman tekrar başlanarak bu
bölgenin ihtiyacının giderileceğinin ve bugün
çekilmekte olan vatandaş ıstıraplarının ne za
man dindirileceğinin lütfen Sağlık Bakanımız
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim.
Eskişehir Milletvekili
Aziz Zeytinoğlu
BAŞKAN — Buyurun Sağlık Bakam.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
SUAT SEREN (Cumhuriyet Senatosu üyesi İsparta) — Muhterem arkadaşlarım, Eskişehir
Milletvekili Sayın Aziz Zeytinoğlu arkadaşı
mın Eskişehir'de yapılmakta olan Devlet Has
tanesinin inşaatının niçin durdurulduğu hak
kındaki sözlü sorusunun cevabını arz edeceğim.
Muhterem arkadaşımızın işaret buyurduk
ları giıbi, Eskişehir'de büyük bir hastaneye ih
tiyaç vardır. Halen mevcut iki yüz yataklı has
tane halkın ihtiyacını karşılamamaktadır. İh
tiyacı karşılıyacak büyük bir hastanenin yapıl
ması için 784 000 lira verilerek Eskişehir'de
büyük bir arsa alınmış bulunmaktadır. Elde es
kiden mevcudolan büyük bir plân tetkik edil
miş, bunun 40 milyon liraya malolacağı hesaibedilerek, Devlet bütçesinden bunun verilmesi
mümkün görülemediğinden plânda tadilât ya
pılmış, bir poliklinik, bir de ana blok olmak üze
re iki blakun ihalesine karar verilmiş, beş bu
çuk milyon liraya da ihak1 edilmiştir, thale ta
rihi 5 Eylül 1958 dir. inşaat ileri senelere sâri

olarak devam etmekte iken tümel inşaatı y&-
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pıimakta olduğu bir sırada 71 sayılı Kanun ge- I bir tadilât yapılması veya Plânlama Dairesinin
reğince inşaası durdurulmuş ve bugüne kadar
alacağı kararları alması suretiyle hiç olmazsa
mütaahhidin yapmış olduğu 2 milyon 27 bin li
bu sene mevcut hastahanenin ihtiyacının başka.
ralık kısmın mukavelesi feshedilmiştir. Bu se
bir şekilde giderilerek; (meselâ yanındaki Or
beple 1961 - 1962 programına bu bina için tah
duevi ba§ka yere taşınmıştır, bunun pavyonla
sisat konulmamıştır.
rı boştur, Milî Müdafaa Vekâletiyle temas ede
Binanın ne zaman yeniden inşaasına başla- I rek) bu pavyonların hastahaneye iltihakı su
nacağı konusuna gelince; kanunla kaldırılan,
retiyle ihtiyaç karşılanabilir, önümüzdeki se
durdurulan bu inşaatın yeniden ihale keşifleri
nelerden itibaren bu binanın ikmalinden sonra,
nin yapılması ve Devlet Plânlama Dairesince
buranın bölge hastahanesi haline getirilmesi
bu binanın inşaat priyoritesinin verilmesi icaçok yerinde olur. Bunu kendilerinden, bu böl
betmektedir. Bu kararlar alındığı takdirde in
genin bir çocuğu olarak, rica ederim. Hür
şaata kaldığı yerden IbaşJamak mümkündür.
metlerimle.
Bu karar benden önce alındığı için, bu yıl
BAŞKAN — Sayın Bakan kouşacaklar mı?
inşaatına tahsisat konulmamıştır. Mâruzâtım
SAĞLIK BAKANI SUAT SEBEN — Hayır
bundan ibarettir.
efendim.
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 31
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
nci soruya geçiyorum.
terem arkadaşlar, Eskişehir Devlet Hastahane- I
31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'si denince,,' yalnız Eskişehir Vilâyetinin değil, I
in,
1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirle
bütün o bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren bir I
arazinin
hastahane olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. I rinin taşması dolay isiyle kaç dönüm
sular
altında
kaldığına
ve
zarar
gören
mahsûlle
Eskişehir Hastahanesi civar vilâyetlerden gelen- I
rin cinsi, miktarı ve aeğeri ile her iki nehrin
lerin hastahanesidir. Bu hastahane 1938 de
sularının
kontrol altına alınması hususunda ya
yapılmış, küçük bir binadan ibarettir. Sayın I
pılan
anlaşmanın
ana hatlarına dair Bayındırlık
Bakanın söylediği gibi 200 yatağı yoktur, an- I
cak 100 -150 yatağı mevcuttur.
I ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/125)
Yine bu küçük hastahanemiz 1961 senesi I
BAŞKAN — Soruı sahibi buradalar, fakat
içinde 28 000 hastayı yatırarak tedavi etmiştir. I Bakanlar olmadığı için soru gelecek Birleşime
Takdir buyurursunuz ki, böyle küçük bir hasbırakılmıştır.
tahanede 28 000 hastaya, yatırılarak bakılması
Efendim 32 nci soruya geçiyorum.
demek, lâyikiyle bakılması demektir. Çünkü I
32. —s Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un,
beş gün yatacak hasta 2 günde taburcu edilmiş, I
10 gün yatırılması icabeden hasta ancak 3 gün I zeytin yağı fiyatlarında, müstahsil aleyhine ola
rak devam eden gerileme karşısında, müstahsili
yatırılabilmiştir. Bir karyolada iki hasta ya
tırılmaktadır. Bunlar tedavi değil, ızdırap I himaye ve istikrarlı bir yağ piyasası tesis etmek
vermektedir. Bu faaliyetin yanında ayrıca I için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair Ticaret
78 000 poliklinik muayenesi de yapılmıştır, kan I Bakanından sözlü sorusu (6/126)
verilmiştir. Bunun 15896 tanesi civar vilâyet- I
BAŞKAN — Som sahibi buradalar mı? (Bu
lerden, Afyon, Bilecik, Kütahya vilâyetle- I
rada sesleri)
rinden gelmiştir. Yarısından fazlasını civar I
Ticaret Bakanı olmadıkları için bu soruyu da
vilâyetlerden gelen hastalar teşkil etmiştir, bu I
gelecek
Birleşime bırakıyorum.
İıastahaneden istifade etmişlerdir. Eskişehir ola- I
rak, Devlet Hastahanesi olarak böyle hareket I
33. —- Giresun Milletvekili Ali Oüceoğlu'nun,
etmek tabiîdir.
I mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin tâyin, ter
Sayın Sağlık Bakanımız,

madem ki Eskice- I fi ve nakilleri için yeni bir statü yapılmasının ve

hir'in bugünkü ihtiyacını takdir buyuruyorlar, I bunların yetişmesi için bir meslek okulu kurut
kendilerine tegekkür ederim; kendileri heıv I masının düşünülüp düşünülmediğine dâir Adahalde buna vakıftırlar. Binaenaleyh,' kanunda \] lef Bakamından sözlü sorusu (6/t27)
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34. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Mardin ili ve Midyat ilçesi Ağır Ceza merkezle
rindeki ceza evlektim yapı durumlarına, mev
kuf ve mahkûmların adedine ve yeni ceza evi
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu ve Millî Sa
vunma Bakanı îlhami Sancar'm sözlü cevapları
(6/128)
BAŞKAN — 34 ncü sözlü soru sahibi burada ,
Adalet ve Millî Savunma Bakanları da burada
lar.
Soruyu okuyoruz efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Mardin vilâyeti ve Midyat kazası Ağır Ceza
merkezlerindeki:
1. — Ceza evlerinde mevkuf ve mahkûm
ların sayılarının neden ibaret bulunduğunun,
2. — Ceza evlerinin mevcut yapıları itibariy
le istiap haddini aşıp aşmadıklarının ve ayrıca
mahkûm ve mevkufların sıhhatlerine elverişli
olup olmadığının,
3. — Gerek vilâyet merkezinde gerekse kaza
merkezinde ceza evi inşaatı düşünülüp düşünül
mediğinin,
4. — Vaktiyle Midyat kazasında (bulunan
ve 6 ncı Piyade Alayına ttahsis edilip bilâharı
bahsi geçen piyade alayının Midyat kazasın
dan kalkması sebebiyle boşalan ve halen bir
virane halini alan askerî kışlanın bölge ceza evi
yapılması için Millî Savunma Vekâleti ile te
masa "geçilip geçilmediğinin,
5. — 10 yıldan beri hâli ve isltifadeye aalih
bir vaziyette bulundunılmıyan askerî kışlanın
bölge ceza evi yapılmasına niçin <müsaade edil
mediğinin Adliye Vekilinin ve Millî Savunma
Vekilinin şifahi olarak cevap vermelerini rica
ederim.
19. 12.1961
Mardin Milletvekilli
Talât Oğuz
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı.
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ
LU (O. Senatosu Üyesi) — Sayın Mardin Millet
vekili Talât Oğuz'un sorularına cevaplarımı arz
ediyorum.
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Mardin Ceza Evinde 66 mahkûm, 211 mev
kuf; Midyat Ceza Evinde ise 18 mahkûm ve 43
mevkuf mevcuttur.
Her iki ceza evindeki mahkûm ve mevkuf mik
tarı istiab haddini aşmamış bulunmaktadır. Mar
din Ceza Evinin istiab haddi 285, Midyat Ceza
Evinin ise 90 dır. Gerek Mardin ve gerekse Midyad Ceza evlerindeki mahkûm ve mevkufların
sıhhatleri iyi durumdadır. Mardin Ceza Evinde
ek görevli olarak vazife gören bir doktor mev
cuttur. Midyat mahkûm ve mevkuflarına da Hüüsümet doktoru bakmaktadır.
Mardin'de yeni bir Ceza Evinin inşası düşü
nülmüş ve temin edilen arsa Bayındırlık, İmar ve
İskân Bakanlıklarınca uygun görülerek tahsis
muamelesi yapılarak tapusunun alınması için
Mardin Cumhuriyet Savcılığına yazılmıştır.
Midyat'ta da keza yeni bir ceza evinin inşası
düşünülmüş, Bayındırlık, İmar ve iskân Bakan
lıklarınca uygun görülen arsasının istimlâki için
lüzumlu tahsisatın gelecek yılda tefriki hususu
kararlaştırılmıştır. Bütçe imkânları elverdiği
takdirde her iki, ceza evinin inşası programa alı
nacaktır.
Tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle gerek Mar
din ve gerekse Midyat'ta Ceza Evi binalarının in
şasının gecikebileceği düşünülerek Midyat'ta ha
len boş bulunduğu anlaşılan kışla binasının az
bir masrafla tamiri yapılıp bir bölge ceza evi ha
line getirilmesi ve bu suretle her iki ceza evinde
ki mahkûmların buraya nakledilerek mezkûr yer
lerdeki ceza evlerinin yalnız tevkifhane olarak
kullanılmasını temin maksadiyle mezkûr kışlanın
Millî Savunma Bakanlığınca Bakanlığımıza tah
sis edilmesi için 13. 9 .1961 gün ve 24371 sayı
ile keyfiyet arz edilmiş ve 17 .11.1961 günlü
yazı ile tekit olunmuşsa da henüz bir cevap alı
namamıştır. Müspet cevap alındığı takdirde der
hal onarılması cihetine gidilerek bölge ceza evine
ifrağ edilecek ve böylelikle mahallî ihtiyaçlar gi
derilmiş olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN
CAK (İstanbul) — Midyat'taki boş askerî kışla
binaları bölge yatılı ilkokulları yapılmak üzere
Millî Eğitim Bakanlığınca istenmiş, sonra da böl
ge ceza evi yapılmak üzere Adliye Bakanlığınca
istenmiş bulunmaktadır. Kışlanın durumu tetkik
«dilmekte olup, durumu itibariyle en uygun âm
me hizmetine tahsis edilecektir.

011

M. Meclisi

B : 30

8.1.1962

0:1

35. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu*nun,
ÎBAŞKAN" — Sayın Talât Oğuz.
I
inşaatına karar verilmiş olan Harşıt Hidro TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, tevcih
Elektrik Santralinin projesinin ne safhada bu
etmiş olduğum sualden dolayı cevap vermek lût- I
lunduğuna ve projenin bu yıl tatbikinin imkân
funda bulunan Adalet Vekili ile Saym Millî Sa
dâhilinde olup olmadığına dair Bayındırlık Ba
vunma Vekiline teşekkürlerimi arz ederim.
I
kanından sözlü sorusu (6/129)
Muhterem arkadaşlarım, Batı âlemine örnek
BAŞKAN — Soru sahibi burada olmadığın
teşkil edecek derecede hukuk nizamı kurmuş olan I
dan gelecek birleşime bırakılmıştır.
Türkiye Devleti vatanının bir köşesinden diğer I
36. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun,
köşesine kadar yagıyan bütün fertlerine, mevkuf, I
orman
tahribini önlemek maksadiyle orman böl
mahkûm ve gayrimevkuflarm hayat şartlariyle I
gesinde yaşıyan halka, za?-uri ihtiyacı olan har
ilgilenme zamanı artık Türkiye topraklarında
tama yerine kullanılmak üzere, ucuz çinko te
ıhissedilir bir zaruret haline gelmiş bulunuyor.
min ve tevzii hususunda ne düşünüldüğüne dair
Efendim, bendeniz Muhterem Adliye Vekili
Başbakandan sözlü sorusu (6/130)
nin Mardin ve Midyat'taki ceza evlerinin inşaat
- BAŞKAN — Soru sahibi burada bulunmadı
larına başlanılmış olması haberinden dolayı ken
ğından gelecek birleşime bırakılmıştır.
dilerine teşekkür ederim. Ve Midyat Ceza Evinde
ıbir müddet evvel yapmış olduğum bir müşahede
37. — Mardin Milletvekili
Talât
Oğuz'un,
neticesinde mahkûm ve mevkufların bulunduğu I
Güney - Doğu iller bölgesinde yollarda şahıs ve
bir Ceza evinde, doğrudan doğruya, af buyurun, I
vasıtalarda sık sık yapılan aramaların
hukuki
akşamları tuvalete gitmek ihtiyacını hissederse I
mesnedinin neden ibaret bulunduğu, arama ya
ve yine mevkuf ve mahkûm bulunduğu Ceza evi
pılmasa için bir talimat ve emir verilip verilme
nin dört duvarı arasında yemek pişirmek mecbu- I
diği ve aramaların kanunun tâyin ettiği şartlar
riyetinde kalırsa o mevkuf ve mahkûmun cemi- I
altında yapılması için bir tamim ve talimatın
yet hayatındaki vaziyeti tehlikeye düşer. Ceza- I
gönderilip
gönderilmiyeceği
hakkında ne düşü
:
da, ıslah gayesinden başka bir de suçları önleme I
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü soru
gayesi vardır. Biz mevkuf ve mahkûmların ceza I
su (6/131)
müddetlerinin ikmalinden sonra cemiyete fayda- I
BAŞKAN — Som sahibi Mardin Milletvekili
lı bir unsur olarak tekrar yeni bir suç işlememe
sini temin etmek suretiyle onu o şekiLcte yetiştir- I Talât Oğuz burada, İçişleri Bakanı bulunmadı
ğından soru gelecek Birleşime bırakılmıştır.
* mek mecburiyetindeyiz. Bu nokta üzerinde çok
hassas davraınılması Devlete raci bir keyfiyettir. I
38. — Mardin Milletvekili Talât
Oğuz'un,
Bölge Ceza evinin yapılması için ileri sürmüş
ihalesi yapılan Midyat Ortaakul binasının inşa
olduğum 6 ncı Piyade Alayının tahliye etmiş ol
atının durdurulması sebebine, başka yerlerde
duğu kışla 10 seneden beri boş bir halde yatmak- I inşaatı durdurulan ortaokul binası bulunup bu
tadır. Bu tarihî kışla bin kişiyi istiabedecek du- I lunmadığına ve bu yıl veya 1962 yılında Midyat
rumdadır. Bu binadan, ehemmi mühimme ter- I Ortaokul binasının inşasına başlanıp başlanmıyocağı hakkında ne düşünüldüğüne
dair Millî
cih etmek suretiyle faydalanmak Devletin vazi
Eğitim Bakanından sözlü sorusu {6/132)
fesidir. Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti
ile mütaaddit defalar muhabere halinde bulun- I
BAŞKAN — Soru sahibi Talât Oğuz burada.
muştur. 10 seneden beri bu kışla boş duracağı I
Bakan bulunmadığından soru gelecek Birleşime
yerde doğrudan doğruya Adliye Vekâletine tah
bırakılmıştır.
sis edilip bölge ceza evi haline ifrağ edilmiş du
ruma gelse idi bugünkü sıkıntıyı çekmezdik. I
39. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'Millî Savunma Bakanından istirhamım, bölge I in, piyasadaki mamul palamut hulâsası fiyatla
ceza evi yapılması yoluna gidilmesi için lûtufla- I rına göre nisbetsiz bir şekilde düşük olan ham
rmı esirgememelerini hassaten. rica ediyorum.
palamut fiyatları hakkında ne gibi tedbirler dü
Hürmetlerimle.
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
rusu (6/133)
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BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Soru
sahibi bulunmadığından dolayı soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır.
40. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında ya
pılması hususunda alınmış bir karar olup olma
dığına ve Bingöl Belediyesi tarafından lise bi
nası inşası için kaç metrekare arsa verildiğine
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/134)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok.
Soru sahibi bulunmadığından gelecek Birleşime
bırakılmıştır.
41. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay dar'~
%n, Bingöl Devlet Hastanesinin doktor mevcudu
na, yatak adedine ve mevcut binanın hastane
olarak yapılıp yapılmadığına dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/135)
^BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok.
Soru sahibi burada bulunmadığından soru gele
cek Birleşime bırakılmıştır.
42. — Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun, son zamanlarda vatandaşların karakol
larda dövülüp dövülmediğine ve şayet dövme
hâdisesinden İçişleri Bakanlığının malûmatı var
sa ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair İçişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/136)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok.
Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır.
43. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'm,
Siirt ili dâhilinde çok geniş mikyasta bulunan
ve 3/4 ü Devlet orman sahasına giren yabani
fıstık ağaçlarının müstakil bir teşkilât ile ele
alınarak aşılattırılması hususunda bir tedbir ve
tasavvurun mevcudolup olmadığına dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/137)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
radalar. Tarım Bakanı bulunmadığından soru
gelecek Birleşime bırakılmıştır.
44. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, kömür havzasındaki ölümle netice
lenen iş kazalarının artış miktarına, ölüm
nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içerisinde me
sullerinden kaçı hakkında kanuni takibata ge-
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çildiğine ve kazaların önlenmesi veya asgari,
hadde tutulması hususunda gerekli tedbirler itti
hazı için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/138)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
radalar. Sanavi Bakanı bulunmadığından do
layı soru gelecek Birleşime bırakılmıştır.
45. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Bingöl il hududu içindeki üç köprünün
proje ve ihalesinin ne zaman yapılacağına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/139)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok.
Gelecek Birleşime bırakılmıştır.
46. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'im,,
hudut giriş ve çıkış kapısı, olan şehir ve kasaba
ların imarı ve medeni tesislere kavuşturulması
hakkında özel bir görüş ve programı bulunup
bulunmadığına ve Edirne'nin imarı ve kalkın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/140)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı. Bu
rada. Başbakan adına cevap verecek zat... Baş
bakan adına konuşacak zat bulunmadığı için
soru gelecek Birleşime bırakılmıştır.
47. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün,
3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 84 sayılı Kanu
nun tatbikatına dair Devlet Bakanından sözlü
sorusu (6/141)
^ BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok
sesleri) Soru sahibi bulunmadığından soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır.
48. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kuru
luşundan bugüne kadar kabul ve neşredilmiş
olup halen yürürlükte bulunan kanun ve tüzük
lerin tedvini hususunda, ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan ve Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/142)
BAŞKAN — Soru sahibi?... (Burada sesleri)
Adalet Bakanı burada. Başbakan adına konu
lacak kimse yok. Adalet Bakanının cevabı kâfi
'sa soruyu okutayım?
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Adalet
Bakanı cevap verirse o da kâfi.
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O halde soruyu okutuyorum.

18 . 12 . 1961
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Adalet
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygı ile rica, ederim.
Erzurum Milletvekili ,
Adnan Şenyurt
T. B. M. Meclisinin ilk kuruluşundan bu
güne kadar vazı ve neşredilmiş olup nalen m e r i
buluttan kanun ve nizamnamelerin tedvin edi
lip edilmiyeceği-hususunda ne düşünülmektedir?
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı.
ADALET BAKANI SAHİK KURUTLUOĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Erzurum Milletvekii
ımuhterem Adnan Şenyurt arkadaşımızın soru*
suna arzı cevabediyorum.
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar neş
redilmiş olan kanun ve tüzüklerin aded itiba
riyle gösterdiği yüksek rakam ve dağınıklık ha
kikaten bunların kodifiye edilmesini zaruri
kılmaktadır. Buna biz inanıyoruz. Kodifiye etımekle elde edilecek netice dağınık, b rijakım.
mizamı bir "araya toplayabilmek, birtakım tek
rar ve tekerrürleri bertaraf ederek, her bakan
lığın kendine taallûk eden ftıevzuları bir kod
haline getirerek neşre tanesidir ki, gerek tatbi
katta ve gerekse kanunların tetkikatı bakımın
dan büyük, bir kolaylık doğuracağı şüphesizdir.
Memlekette kanunların tedvininin başta ge
len bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Çok muh
terem arkadaşım takdir buyururlar ki, Anaya
sanın müddetle takyidettiği kanunların isdar
müddetinden evvel Meclise arzı bir vecibei ka
nuniye olarak karşımızda bulunuyor. Bunların
Meclise arzından sonra bu mevzua teşebbüs ede
bilirsek kendimizi bahtiyar iaddedeceğk.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Şenyurt.
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Yüksek
Huzurlarınızda ilgili bakanlık tarafından cevap
landırılmasını istirham ettiğim husuflar gerek
kanun tatbikatçıları ve gerekse Türk vatandıaşları tarafından ilgi ile takibedilen ve bir an
önce hedefine varılmasını arzu ettiğim bir mev
zudur.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanın cevaplan
dırmasını istirham ettiğim hususun ehemmiye-
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tini burada işaret ettiler.
Bu beyanlarından
dolayı ve zahmetlerinden ötürü kendilerine te
şekkür ederim. Ancak Anayasa muvacehesinde
müddetle takyidedilen birtakım
kanunların
ısdar 'müddetinden evvel Meclise arzı icabettiğinden dolayı bu işi ele almak suretiyle karşı
lanabileceğini ve bu işin bu suretle giderebile
ceğini ifade buyurdular ve ilâveten bunu ele
alabilirsek kendimizi babiiyar addedeceğiz de
mektedir ki, biz bunu biraz daha işin ehemmi
yetine binaen doğru bulmadık, özür dilerim.
•Mutlaka plân ve prgrama gidildiği bir devirde
(ki, Türkiye'mizde bunun faydaları ve zaruret
leri takdir edilmektedir? Bu hususun bilhassa
gerçekleştirilmesi; her kanun tatbikatçısının
ve Türk vatandaşlarının pek kısa bir zamanda
görmek istediği bir husustur. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
49. — Ordu Milletvekili İzzettin
Ağaoğlu'nıtn, Ankara ve İstanbul
belediyelerinin
6S30
sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan borçla
rına dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından sözlü
soı-usu (G/143)
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok
sesleri.) Soru sahibi bulunmadığından soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır.
50. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin, yabancı memleketlerde
tedavi
edilmekte
olan Türk vatandaşı sayısı ile 6 Haziran 1961 !
tarihli ve 5/1280 sayılı Kararnamenin
neşrin
den itibaren bu gibi vatandaşlardan
istikrar
fonuna katılma pa\yı olarak kaç lira alındığına
ve adı geçen kararnamenin hastalara tatbik edil
memesi hususunda ne düşünüldüğÜ7ie dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/144t)
j
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok
sesleri.) Soru sahibi bulunmadığından soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır.
51. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğünş'ün, 1959 senesi Mayıs ayında Gaziantep'in:
Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerde Hede*
nol isimli bir madde ile zirai mücadeel
yapılıp
yapılmadığına ve bu maddenin
bağlara zarar
vererek o sene hâsılatının imhacına
sebebolup
olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü soru
su (6/145)
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BAŞKAN — Som .sahilbi burada, mı? (Yok
sesleri.) Soru sahibi bulunmadığından soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır.
52. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu binasının du
rumuna ve yeni bir okul binası yapılmasının za
ruri görülüp görülmediğine dair Millî
Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/146)
BAŞKAN — Sora sahibi 'burada .mı? (Bura
da sesleri) Millî Eğitim Bakanı yoktur. »Soru
gelecek birleşime bırakılmıştır.
53. — Kocaeli Milletve)yili Hâldan Kısa yol'un, yerli ve yabancı ilâç fiyatlarının
indirilme
sinin, düşünülüp düşünülmediğine,
hekimliğin
sosyalleştirilmesi için bir hazırlık bulunup
bu
lunmadığına ve sosyalleştirilmenin
Muş ilinden
başlanması sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/147)
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok
sesleri) Soru sahibi bulunmadığından soru gele
cek birleşime bırakılmıştır.
ı
54. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoVun, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana muhtelif
sebeplerle Devlet, İktisadi Devlet Sektörleri ile
Devletin iştiraki bulunan iş yerlerinde kaç me
mur ve işçinin işten çıkarıldığına, haklarında ta
kibat yapılanlardan suçsuz görülenlerin eski va
zife ve iş yerlerine bir an evvel iadeleri husu
sunda bir haksızlık olup olmadığına dair Başkakandan sözlü sorusu (6/148)
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BAŞKAN — Soru sahibi? Yok.' Soru gelecek
Bi r'leşime bırakılmıştır.
55. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoVun, ceza evleri müdür ve memurlarına, daha iyi
vazife görmelerini teşvik bakımından, hizmet
zammı ve tazminat verilmesinin uygun görülüp
görülmediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/149)
BAŞKAN — Soru sahibi yok. Gelecek Bir
leşime bırakılmıştır.
56. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılan subayla
ra yaptırılan evlere dair Millî* Savunma Baka
nından sözlü sorusu (6/150)
BAŞKAN — Sora sahiVı yok. Gelecek Bir
leşime bırakılmıştır.
57. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoVun, teknik kalkınmanın temelini teşkil eden tek
nik ve tekniker okulları hakkında Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/151)
BAŞKAN — Hâldan Kısayol burada olma
dığından, bu soru da gelecek toplantıya bıra
kılmıştır.
Efendim, bugünkü gündemde konuşulacak
başka mevzu kalmadı. 10 Ocak Çarşamba günü
saat 15 teki T. B. M. Meclisinin toplantısını
mütaakıp toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum.
Kapanma saati : 18,15
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SORU VE

O:

CEVABI

1. — Erzurum Milletvekili Cevat
önder'in,
mer'i içtüzüğün 214 ncü maddesi hükmünün tat
biki hususunda ne düşünüldüğüne dair Türkiye
Büyük Millet 3Ieclisi Başkanından yazılı sorusu
na T. B. M> M. Başkanı Fuad Sirmen'in cevabı
(7/28)
T. B. M. M. Sayın Reisliğine
Mer'i İçtüzüğün 214 ncü madesdne göre,
Meclise silâhlı girmek yasaktır. Giren her kim
olursa olsun Riyaset marifetiyle Meclis binası
nın dışarısına çıkartılır. Halbuki, Meclis dâhi
linde, bâzı T. B. M. M. âzalarının silâhla do
laştıklarını, bunlar hakkında şimdiye kadar
her hangi bir muamele yapılmadığını, Meclis
binasının dışarısına çıkarılmadıkların müşahade etmekteyiz.
T. B M. M Reisinin, bu husustaki düşüncele
rinin ve ne gibi tedbirler ittihaz edeceğinin, İç
tüzüğün 210 ncu maddesi gereğince tahrirî ola
rak bildirilmesini istirham ederim.
27 . 12 . 1961
SaygLarımla
Erzurum Milletvekil
Cevat önder
T. B. M. M.
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 593-2742
5 . 1 . 1962
Sayın Cevat önder
Erzurum Milletvekili
İlgi : 27 . 12 . 1961 tarihli yazılı sorunuz
cevabıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve
vazifeliler haricinde diğer her hangi bir kim
senin Meclis binasına silâhla girdiğine dair Baş
kanlığın malûmatı mevcut değildir.
Bilgilerinizi rica ederim.
T. B M. M. Başkanı
Fuad Sirmen

