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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
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658-659 

659 
660 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 660 

1. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu'na izin verilmesi hakkında 
Başkanlık tezkeresi (3/67) 660 

2. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay-
dar'm, 193 ve 213 sayılı kanunların tatbi
katında takdir komisyonlarının gerçek es
nafa götürü usulle tatbik ettikleri vergi 
sisteminden Bingöl ve civarı halkının olan 
şikâyetlerine dair demeci. 660:661 

3. — İstanbul Milletvekili Tahsin De-
miray'm, NATO Farlmanterleri Konfe
ransına katılan Heyetin raporunun bastı
rılarak dağıtılması ve bu konunun yeniden 
ele alınması hususundaki demeci 661:662 

4. — Sinop Milletvekili Mustafa Kap-
tan'ın, sözlü soru müessesesinin, daha ziya
de memleket çapındaki konulara yöneltile
rek Hükümetin çalışmasına imkân sağlan
masına dair demeci 662:663 

Sayfa 
.. 5. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-

doğdu'nun, Doğu illerindeki kuraklığı in
celemek üzere ayrılan kurulun Erzincan'a. 
da uğramasjna dair temennisi 663 

6. — Millet Meclıisi ve Cumlhuıriıyet Se
natosu Dilekçe 'komisyonlarının Karma Di
lekçe Komisyonu hallinde çalışmalarına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve Millet Meclisi Anayasa Komis
yonu raporu (5/2) 671:672 

5. — Görüşülen işler ,-668 
1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-

ga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu'nun, 4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî. Savunma Ko
misyonu raporu (2/15) (S. Sayısı: 3) 663:671 

6. — Sorular ve cevaplar ..,;•"" 672 

a) Sözlü sorular ve mtiâplgri 
1. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er-

demir'in, Ankara Belediyesi tarafından yol 
kavşaklarına konulması zaruri bulunan 

672 



ışıklı trafik cihazlarının temin ve tesisi hu- I 
susunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri I 
Bakanından sözlü sorusu (6/96) 672 I 

2. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes- I 
İrin'in, asli görevi öğretmen olup da başka I 
işlerde çalıştırılan öğretmen adedine ve I 
varsa bunların Öğretmenlikte görevlendi1- I 
rilerek yerlerinin öğretmen olmıyan yeni I 
elemanlarla doldurulmasının mümkün />'lup 
olmadığına ve öğretmen okullarından yıl- I 
da ortalama kaç öğretmen mezun olup ve I 
senede kaç öğretmenin istifa ederek ayrıl- I 
dığma ve istifa sebeplerine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/98) 672 I 

3. — Çanakkale Milletvekili Burhan 
Arat'm, yurdumuzun 'birçok yerlerinde ve I 
bu arada Çanakkale'de sayıları pek çok ar- I 
tan ve zeytin dâhil her türlü mahsule za
rar veren yabani domuzlarla esaslı müea- I 
dele için ne gibi tedJbirler alındığına ve ih- I 
raç maddesi olarak yabani domuzların etin- I 
den, deminden ve kılından istifade huşu- I 
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sonısu (6/103) ' 672 

4. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
ğin'iıı, Biga ilçesi PTT binası ve lojmanı 
inşaatının yeniden ne zaman ihaleye çı- I 
kanlacağına ve inşasına başlanacağınla 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 673 

5. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez- I 
gin'in, ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükü- I 
met dairesi için yeni bir bina yapımının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/106) 673 

6. —v Eskişehir Milletvekili Aziz Zey- I 
tinoğlıı'nun, pancarlarını tamamen teslim I 
eden çiftçilere pancar bedellerinin hemen 
Verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Sanayi Bakamndari sözlü sonısu (6/107) 673 

7. — Eskişehir Millev^kili Aziz Zey- I 
tin'oğlu'nun, Eskişehir'de İnşası tamam- I 
lanmış bulunan Basma Fabrikası,maklna- I 
larınm ne zaman geleceğine ve fabrika- I 
nm hangi tarihte işletileceğine dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/108) 673 | 

8. — Eskişehir Milletvekili Oelâtettin 
Üzer'in, memleketimizin içinde bulundu
ğu iktisadi duranı karşısında taşıt kullan
ma konulsunda her hangi bir formül veya 
237 sayılı Taşıt Kanununun tadilinin dü
şünülmekte olup »olmadığında dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/109) 673 

9. — Zonguldak Milletvekili Nuri Be-
şer'in, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra taki
bata uğnyan veya tutuklu (bulunanlar
dan suçsuz oldukları bilâhare, tesbit edi
len veyahut 'beraet eden İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde ve benzerî müesseselerde 
çalişan işçi ve personelin vazifelerine 
tekrar alınmamaları sebebine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/111) 673 

10. — Tekirdağ Milletvekili Turfhan 
Kut'un, karşılığı ertesi yılın ürününden 
aynî olarak geri alınmak suretiyle çiftçi
ye suni gübre temin edilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve 'Sanayi 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/113) 673 

11. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, Bonn, Londra, Roma, Paris ve 
Washington gibi şehirlere atarian büyük
elçi ve elcilerin tâyinlerinde göz önüne 
alman hususlara ve boşalan elçilik ve bü
yükelçilik kadrolarının doldurulması hu
susunda neler düşünüldüğüne dair Dışiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/115) 673 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey* 
tin'oğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden $onra, 
Anayas'a kabul olunmadan evvel, yapılan 
Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odala
rı ve Borsaları seçimlerinin yenilenmesi 
•hususunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 673 

13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'mm, 27 Mayıs İhtilâlinden gonra 
toplattırılan bilûmum çifte, • w tüfek ve 
aletleri, bıçakları, ve sair ateşli silâlhların 
sahiplerine iadesi hususunda ne düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/118) 673:674 

14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinioğlu'nun, kadın trafik Memuru alına
cağı hususundaki gazete haberlerinin doğ-
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Sayfa 
ru olup olmadığına ve bu,'hususta ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/119) . 674 

15. — Kayseri Milletvekili Mehmet 
Yüceler'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve 
Ergene nehirlerinin taşması dolayısiyle 
kaç dönüm arazinin sular altında kaldı
ğına ve zarar gören mahsûllerin cinsi, 
miktarı ve değeri ile her iki nehrin sula
rının kontrol altına alınması hususunda 
yapılan anlaşmanın ana hatlarına dair 
Bayındırlık ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/125) 674 

16. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, zeytin yağı fiyatlarında, müstahsil 
aleyhine olarak devam eden gerileme kar
şısında, müstahsili himaye ve istikrarlı bir 
yağ piyasası tesis ötmek için ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın* 
dan sözlü sorusu (6/126) 674 

17. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu'mın, 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 sorusuna 
Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun söz
lü cevabı (6/127) 674:676 

18. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu'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) ' 676 

19. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu'nun, orman tahribini önlemek mak-
sadiyle 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) 676 

20. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu iller bölgesinde yollar
da şahıs ve vasıtalarda sık sık yapılan 
aramaların hukuki mesnedinin neden iba
ret bulunduğu, arama yapılması için bir 
talimat ve emir verilip verilmediği ve ara-

Sayfa 
anaların kanunun tâyin ettiği şartlar al
tında yapılması için bir tamim ve talima
tın gönderilip gönderilmiyeceği hakkında 
ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/131) 676 . 

21. — 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 başlanmıyacağı 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Baikanmdan sözlü sorusu (6/132) 676 

22. — 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) 676 

23. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık 
Aydar'm, Bingöl'de bir lise binasının 1962 
yılında yapılması hususunda alınmış bir 
karar olup olmadığına ve Bingöl Belediye
si tarafından lise 'binası inşası için kaç 
metrekare arsa verildiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/134) 676 

24. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık 
Aydar'ın, Bingöl Devlet Hastanesinin 
doktor mevcuduna, yatak adedine ve mev-
eut binanın hastane olarak yapılıp yapıl
madığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/135) 677 

25. — Uşak Milletvekili Ali Rıza Ak-
bıyıkoğlu'nun, son zamanlarda vatandaş
ların karakollarda dövülüp dövülmediğine 
ve şayet dövme hâdisesinden İçişleri Ba
kanlığının malûmatı varsa ne gibi bir 
tedbir düşünüldüğüne dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/136) 677 

26. — 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 aşılattırılmadı 
hususunda bir tedbir ve tasavvurun mev-



Sayfa 
cudolup olmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/137) 677 

27. — Zonguldak Milletvekili Suphi 
Konak'm, Kömür Havzasındaki ölümle 
neticelenen iş kazalarının artış miktarına, 
ölüm nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içe
risinde mesullerinden kaçı hakkında ka
nuni takibata geçildiğine ve kazaların 
önlenmesi veya asgari hadde tutulması hu
susunda gerekli tedbirler ittihazı için bir 
çalışma yapılıp yapılmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/138) 677 

28. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık 
Aydar'ın, Bingöl il hududu içindeki üç 
köprünün proje ve ihalesinin ne zaman 
yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü'sorusu (6/139) 677 

29. — Edirne Milletvekili İlhami Er-
tem'in, hudut giriş ve çıkış kapısı olan 
şehir ve kasabaların imarı ve medeni te
sislere .kavuşturulması hakkında Özel bir 
görüş ve programın bulunup bulunmadı
ğına ve Edirne'nin imarı ve kalkınması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü, sorusu (6/140) 677 

30. — Kars'Milletvekili Lâtif Aküzüm'-
ün, 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 84 
sayılı Kanunun tatbikatına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/141) 677 

31. — Ordu Milletvekili îzzet • Ağa-
oğlu'nun Ankara ve İstanbul belediyeleri
nin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gere
ğince olan borçlarına dair İçişleri ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu (6/143) 677 

32. — Tokat Milletvekili Zeyyat Koca-
mertli'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 payı 
olarak kaç lira alındığına ve adı geçen 
kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/144) 677 

33. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs'ün, 1959 senesi Mayıs ayında Gazi
anteplin Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı 

Sayfa 
köylerde Hedenol isimli bir madde ile 
zirai mücadele yapılıp yapılmadığına ve 
bu maddenin bağlara zarar vererek o sene 
hasılatının imhasına sebebolup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/145) 677:678 

34. — Zonguldak Milletvekili Suphi 
Konak'm, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu 
binasının durumuna ve yeni bir okul binası 
yapılmasının zaruri görülüp görülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/146) 678 

35. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol'un, yerli ve yabancı ilâç fiyatlarının 
indirilmesinin, düşünülüp düşünülmediği
ne, hekimliğin sosyalleştirilmesi için bir ha
zırlık bulunup bulunmadığına ve sosyalleş
tirmenin Muş ilinden başlanması sebebine 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/147) 678 

36. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol'un, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu ya
na muhtelif sebeplerle Devlet, İktisadi 
Devlet sektörleri ile Devletin iştiraki bulu
nan iş yerlerinde kaç memur ve işçinin iş
ten çıkarıldığına, haklarında takibat yapı
lanlardan suçsuz görülenlerin eski vazife 
ve iş yerlerine bir an evvel iadeleri husu
sunda bir haksızlık olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/148) • 678 

37. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol'un, ceza evleri müdür ve memurları
na, daha iyi vazife görmelerini teşvik ba
kımından, hizmet zammı ve tazminat ve
rilmesinin uygun görülüp görülmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/149) . 678 

38. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol'un, 42 sayılı Kanunla emekliye ayrı
lan subaylara yaptırılan evlere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü soı-usu (6/150 678 

39. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayoPun, teknik kalkınmanın temelini 
teşkil eden teknik, ve tekniker okulları hak
kında Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/151) . 678 

40. — Giresun Milletvekili Ali Köy-
men'in, Şebin Karahisar ilçesinde vuku-
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Sayfa 
bulan yangının sebebolduğu hasar mikta
rına ve yapılan yardım tutarına dair İmar 
ve İskân ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/152) 678 

41. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Tokat ve havalisine iktisadi bir hareket ka
zandırmak, işsizliğe mâni olmak ve husu
siyle yer üstü servetlerini kıymetlendirmek 
maksadiyle Tokat'da sınai tesisler kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 678 

42. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, 5/1280 sayılı Bakanlar Ku
rulu ile sıhhi sebeplerle yapılan döviz sa
tışlarından alman istikrar fonuna katılma 
payının kaldırılıp kaldırılmıyacağı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/154) 678:679 

43. — Giresun Milletvekili Ethem Kı-
lıçoğlu'nun, Sümerbank perakende satış 
mağazalarının ilçelerden kaldırılması sebe
bine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/155) 679 

44. — Giresun Milletvekili Ethem Kı-
. lıçoğlu'nun, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 
1960 târihinden önce ve bugün kaç ekmek
lik buğday tevzi ambarı bulunduğuna, tev
zi olunan buğdayın fiyatiyle nakli işine ve 
mutemetlik mevzuunda ihtilâf olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından * sözlü so
rusu (6/156) 679 

45. — Samsun Milletvekili Osman Şa-
hinoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mucip Ataklı'nm matbuata ve binne-
tice umumi efkâra intikal eden sözlerinde 
suç unsuru bulunup bulunmadığının teem
mül edilip edilmediğine ve adı geçen hak
kında bu sözlerinden dolayı ne muamele 
yapılması düşünüldüğüne dair sorasuna 
Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/157) 679:680 

46. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, şimdiye kadar nerelerde kaç trafik mu
ayene istasyonu kurulduğuna, kaç aded 
trafik tüzüğü yayınlandığına ve trafik 

muayenesinin nasıl yapıldığına dair İçişleri 
ve Baymdırlık"Bakanlarmdan sözlü sorusu 
(6/158) 

47. — Giresun Milletvekili Ethem Kı-
lıçoğlu'nun, Giresun'un Keşap ilçesi Balık
çılık Kooperatifinin kuruluş tarihine, bu
güne kadar Hükümetçe ne miktar yardım 
yapıldığına ve 1961 yılında T. C. Ziraat 
Bankasınca kredi açılıp açılmadığına, 
açılmışsa miktarına ve açılan kredinin 
Kooperatife verilmemesi sebebine dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/159) 

48. — Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay'm, Sivas'ın Kangal İlçesi Ortaokulunun 
halen ne müdürü ve ne de bir öğretmeni 
bulunmadığına göre okulun açık bulun
durulmasında ne gibi bir fayda umulduğu
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/160) 

49. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, Vergi Usul Kanununun 40 ncı madde
si gereğince vergi mevzuuna giren, kü
çük esnaf ve sanatkârlar yanında çalışan, 
18 yasından aşağı çıraklardan bu verginin 
alınmasına devam edilip edilmiyeceğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/161) 

50. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, çocuk felcinden halen dış memleket
lerde tedavide bulunanlarla, bunun dışın
da tesbit edilmiş ve tedavisi için müracaat 

• etmiş ne kadar felçli çocuk olduğuna, 
bunlar hakkında ne düşünüldüğüne ve 
6 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının sıhhi sebeplerle 
yapılan dış seyahatlerden istisna edilmesi 
için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/162) 

b) Yazılı soru ve cevabı 
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-

kam'm, Türkiye'deki gecekonduların ade
dine ve bunlardan kaç vatandaş barındı
ğına dair sorusuna İmar ve İskân Baka
nı Muhiddin Güven'in yazılı cevabı (7/18) 

Sayfa 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Zonguldak Milletvekili Nuri Beşerin, i'ki 
toplantıda hazır bulunmadığından düşen soru
sunun, toplantının birisinde bulunduğunu id
dia etanesii üzerine, üzerinde yapılan görüş-
ımıelerden sonra sorunun gündeme alınıp sırası 
geldiği zaman görüşülmesi kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 
yurdumuzun Doğu bölgesinde husule gelen ku
raklık dolayıısiyle yapılmakta olan gerelkli yar
dımın durumunu tesfoıit ve usul ve esaslarını 
müşahede etmek ve Hükümete ioabedecek tav
siyelerde bulunmak üzere bir Araştırma Ko
misyonu teşkili hakikmda önergesi ile 

Sözlü sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Şaban Keslrin'in, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile kabul edilen 
Servet Beyannamelerinin (kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda ne düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (6/169) . 

2. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'-
nun, izmit Akşam Tekniker Okula Müdür mua
vinlerinden biri hakkında, usulsüz diploma tan
ziminden dolayı, tahkikat açıldığının doğru 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/170) 

3. — Giresun MilletveMli Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 27 Mayıs Devrimini mütaakıp topla
nan ruhsatnameli silâhların iadesi veya bedel
lerinin ödenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/171) 

4. — Samsun Milletvekili Osman Şa:hinoğlu'-
nun, Yüksek Adalet Divanı eski Başkanı ile 
Başsavcısının muhafazası için polis tahsis edi
lip edilımediğine dair sözlü soru önergesi, Ada
let ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/172) 

Turhan Feyzioğlu açıklamada 'bulundu. Bu 
mevzu üzerinde bâzı milletvekillerinin ko
nuşmalarından sonra bir araştırma heyetinin 
teşkili kabul edilerek bu heyete Nihat Diler 
(Erzurum), Kemal Okyay (Kars), Şerafettin 
Konuray (Erzurum), Sabahattin Savacı (Gü-
müşane) seçildiler. 

NATO Parlmanterleri Konferansına katılan 
Türk Barlmanter Heytinin verdiği rapor hak
ikmda heyet adına Muhlis Ete ve Gihad Baban 
açıklamada bulundular. 

12 . 1 .1962 Cuma günü saat 15 te toplanıl-
maJk üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Çankırı 

Nurettin Ok 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 

Meslek öğretmen Okulu mezunu olup imtihan
la Teknik öğretmen Okulu diploması alan Öğ-' 
rettmenlerin maaş durumlarına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/31) 

2. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş/un, 
Bitlis - Diyarbakır şosesi üzerindeki 30 kilo
metrelik Duhan - Bitlis arasının yapılmasına 
hu yıl başlanıp başlanmıyaeağına dair yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına, gönde
rilmiştir. (7/32) 

3. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, 
Bitlis Lisesi ile Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz 
ortaokullarının öğretmen kadrolarına dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/33) 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, köylünün ev, samanlık, ağıl ve ambar 
gibi ihtiyaçlarının, ormanın korunması bakı
mından, başka suretle temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, İmar 
ve İskân ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/34) 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arikan ve 
14 arkadaşının, Doğu - Anadolu'da kuraklığın 
doğurduğu sıkıntılı durum hakkında, Anaya
sanın 88 nci maddesinin son fıkrası gereğince j 
araştırma yapılması için bir komisyon teşki- j 
üne dair önergesi hakkında Devlet Bakanı i 

I 

Sorular 
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5. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde muavin 
olarak idari vazifeyle çalışan öğretmenlerin 
sayısına ve Kayseri Millî Eğitim Müdürlüğüne 

Tasanlar 
.1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/1) ve (A/2) işaretli 'cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/28) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — 2004 sayılı îcra ve îflâs Kanunumun 
3890 sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin 
deği^tdTİlmesine dair kanun tasarısı (1/29) 
.(Adalet Komisyonuna) 

3. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 
ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci mad
desinin kaldırılmasına dair 'kanun tasarısı 
(l{/30) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkereler 
4. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mu 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/61) (Anayasa ve 
Adalet komisyonllarınıdan mürekkep Karma 
Komisyona) 

5. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/62) (Anaya-

tâyin edilen Mehmet Gürer'in Ankara'ya nak
linin sebebine dair yazılı soru. önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/35) 

KAGITLAK 

sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

6. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nm yasama dokunulmazlığının kal'dırılma-
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/63) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

7. — Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı'nan 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/64) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karana 
Komisyona) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun yasama dokunulmaztlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/65) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Kanma Komisyona) 

9. — Üsküdar, Tavaşi Hasanağa mahallesi, 
Kuracaahmet cacldesii hane 139, cilt 1, sayfa 
119 da kayıtlı Sadettin Nacioğlu, Ayşe'den 
doğma, 18 . 2 .1931 doğumlu Kandemir Ispahi-
pala'nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında t 
Başbakanlık tezkeresi (3/66) (Adalet Komis
yonuna) 

2. — GELEN 

I 



BÎRÎNCÎ OTÜEUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 

KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankın), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birlerimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyet hâsıl oldu. Görüşme
lere başlıyoruz. 

4. - r BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. r— Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numan-
oğlu'na izin verilmesi hakkında Başkanlık tezke
resi (3/67) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının izin hak
kında bir tezkeresi vardır, onu okutuyorum. 

Genel Kurula 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'-

nun, mazeretine binaen 15 .1 .1962 tarihinden 
itibaren 15 gün izinli sayılması Başkanlık Diva
nının 12 .1 .1962 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın 
193 ve 213 sayılı kanunların tatbikatında takdir 
komisyonlarının gerçek esnafa götürü usulle tat
bik ettikleri vergi sisteminden Bmgölğ

!ve civarı 
halkının olan şikâyetlerine dair demeci 

SIDDIK AYDAE (Bingöl) — G-ündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — G-ündem dışı konuşmak istiyor
sunuz.. Mevzuu nedir? 

SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Vergi mevzuu 
efendim. 

BAŞKAN — Yani mutlaka görüşülmesi lâ-

Evet Bev-

zım miT 

SIDDIK AYDAR (Devamla) 
efendi, istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
iSIDDIK AYDAR (Devamla) — Sayın Baş

kan, Büyük Meclisin muhterem azaları; gündem 
dışı kıymetli zamanınızı aldığım ve bu kıymet 
mefhumu, içinde sizleri yoracağım için âcizen 
özür dilerim. Koalisyon Hükümetinin millet hiz
metinde muvaffak olmasını arzu etmeye kalbim 
ve vicdanımdan talimatlıyım. Bana öyle geliyor 
ki, huzurun daveti hepimize düşmektedir. 

Hükümete iştirak eden partilerin birbirlerine 
olan sadakatini ele alacak değilim. 

Şunu ifade edeyim ki : Büyük Meclisin mu
halefet kanalını teşkil eden partilerin huzurunun 
gelmesi hususundaki mesai ve gayretlerini görü
yorum. Ancak mullıterem Hükümetten de huzuru 
elden kaçırmamalarını rica edeceğim. Ittılaınıza 
arz etmekte fayda mülâhaza ettiğim konuya geçi
yorum. 

Konu geçen sene Bitlis'te geçiyor. Kar 1 met
re, silkinti mevcut, kıtlığın da oralara sirayet ede
ceği bir vakıadır. Fakat bunun yanıbaşmda tat-
Ibik edilmekte olan 193 sayılı Kanun ile, 213 sayılı 
Kanunun götürü usulü şeklindeki takdir komis
yonlarının birtakım hatalı hareketleri ile vatan
daş vergi bakımından sarsılmıştır, işte bunu 
Yüksek Huzurunuza getirdim ve hattâ muhterem 
Devlet Reisimize, Hükümet Reisimize, Büyük 
Millet Meclisi Reisine intikal etmiş olan bu hu
susun ele alınması zaruretini sizlerin yüksek itti-
İlâmıza ve muhterem Hükümetin noktai nazarına 
arz etmek isterim. Şöyle ki : 
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193 sayılı Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri, 

gerçek mükellefiyet dışında götürü vergi usulü 
tatbik edilmesi istenilen esnafın durumu ile il
gilidir. Yani vergi ile mükellef bulunan vatan
daşlar daha fazla bir vergi vermek gibi bir bal 
karşısmdadır. Götürü vergi ile mükellef esnafın 
bugünkü ıstırabını Yüksek Huzurunuza getirmiş 
bulunuyorum. Ben buna Bingöl'de muttali ol 
dum. Adalet Partisi Genel Başkanı muhterem 
Ragıp Gümüşpala'nm Ege seyahatinde karşılaş
tığı «vergi adaleti istiyoruz» şeklinde birtakım 
dövizleri gazetelerde okuduğum için, orada da bu 
kaJbîl yanlışlıklara tevessül edilmiş olduğuna ka-
ani bulunuyorum. Bu bakımdan, gerek Bingöl'de 
ve gerekse Adiğer illerde götürü usulde ziraat ka
zancında 215 sayılı Kanunun 40 nci ve 293 sa
yılı Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri şümulüne 
giren esnafın durumu ile ilgilenme vaziyeti hâsıl 
olmuştur. Kendi gücü ve kendi takati ile bir tak
vim yılı içinde elde etmiş olduğu kazancı gerçek 
vergiye tâbi tutulmuş bulunan vatandaş fazla 
vergi verdiği takdirde bu adaletle kabili telif ol
maz. 

Misal arz edeyim, bu misali de bir vatandaşın 
ismini zikretmek suretiyle huzurunuza getirece
ğim : 

Mehmet Emin Ekinci isminde manifaturacı 
üç çocuğu ilkokulda, bir çocuğu ortaokulda oku
yan bir vatandaş. 1961 senesinde 804 liralık bir 
devir yapmaktadır. Aldığı paranın miktarı 510 
liradır. Bunun karşısına 1961 yılı içinde takdir 
komisyonu şöyle bir vergi tarhıyla çıkmış. Senin 
kazancın beş bin liradır, geçim indirimi 1 500 
lira. Geriye kalan 3 500 liranın 2 500 lirası yüz
de 10 u, geriye kalanını da yüzde 15 i olmak üze
re 300 küsur lirayı vergi olarak vereceksin deni
yor. Bu itilbarla Bingöl vilâyetinin bu derdini 
Yüksek Huzurunuza getirmiş oluyorum. Key
fiyeti Hükümetin de nazarı dikkatine arz etmek 
istferim. 

Bu durum 7 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
de ya.yınlanmştır. Okuyorum; 12 tarihli gaze
teyi; «Bugün 610 küçük esnaf Bingöl valilik 
makamına giderek Vali Ferruh Güvene bir di
lekçe sunmuşlardır. Bu dilekçede 193 sayılı Ka
nunla tatbikatta konulan götürü verginin komis
yonca takdir edilen miktarını esnafın Ödeme gücü
ne uygun olmadığı belirtilmekte ve kativet kada
nan bu durumun düzeltilmesi istenmektedir. 

12.1.1962 O : 1 
Esnafın bir kısmı kapadıkları iş yerlerinin 
anahtarlarını da bu arada valiye teslim etmiş
lerdir. Vali esnafa, kararın tashihi cihetine gi
dileceğini ve hatanın takdir komisyonu ile be
lediyeye aîdolduğunu bildirmiştir. Esnaflar top
lu olarak aynca Cumhurbaşkanına, Başbakana 
ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu husu
su belirten 961 kelimelik birer tel çekmişlerdir. 
Senatör olan bir arkadaşıma da Bingöl'den bu 
hususta yine bir tel çekilmiştir. 

Aynca Resmî Gazete ile ilân edilen çeltik 
mevzuu ile ilgili zirai kazanç ölçülerini pekâlâ 
tesıbit edebilecek olan komisyonun Bingöl'deki 
hatalı hareketini burada dile getirmek suretiy
le muhterem Hükümetin bu hususta müteyakkız 
davranacağına kaaniim. Çeltik ziraatinin Bin
göl'de bir dönümde 800 lira vergi vereceği tes-
bit edilmiştir. Elâzığ vilâyeti komşumuzdur, 
bizden evvel yaza girer, bizden sonra kışa varır, 
Bingöl bir dönümden 800 lira vergi vermeye bu 
komisyon tarafından duçar edilirken öbür ta
raftan Elâzığ'da teşekkül eden komisyon bir 
dönümde 235 lira verileceğini ifade etmekte
dir. Bingöl Vilâyeti, Elâzığ'dan daha şarkta
dır. Bingöl'de işçilik yüzde 12 kabul edilmiş
t i r ; Elâzığ'da ise yüzde 43 olarak kabul edil
miştir. Bu bakımdan telâfisi gravrirm'i'm'lnin 
halcedir. Daha doğrusu çeltik ziraatini Bin
göl'de öldürmeye matuf bu kararın mutlaka 
denişrrtesi lâzımdır. Bu bakımdan Hükümetin , 
yüksek dikkatini tekrar bu tarafa çekmek is
terim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, Hükümet na^ 
zarlarını lütfen Bingöl'e çevirsin. 

.?. -— İstanbul Milletvekili Tahsin Demirav'ın, 
NATO Parlmanterleri Konferansına katılan ffe-
11atin raporunun bastırılarak, damıtılması ve bu 
konunun yeniden ele alınması hususundaki de
meci 

BAŞKAN — Sayın Tahsin .Demaray geçen 
gündem zaptı hakkında söz istemişlerdi. Buyu
run efendim. 

TAHSİN DEMÎRAY (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, gecen Birleşim gündeminin 
üçüncü maddesi NATO Parlmanterleri Konfe
ransına katılan Türk Parlâmento Heyetinin ver
diği rapor hakkında açıklamaya atfedilmişti. -
Bu görüşme toplantı sonlarına .kaldığı için bir 
hayli arkadaş salonu terk etmiş ve salondaki » 
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milletvekilleri azalmıştı. Riyaset Makamı, bu 
giden heyetin raporunun basıldığını ve millet
vekillerinin kutularına daha evvel atıldığını 
ifade buyurdular. Yani huzurunuza bu konuda 
hazır bulunulduğumuz ifade edilmek istenmiş
ti. Bâzı arkadaşlarım ifade ettiler; şahsan be
nim kutumdan böyle bir şey çıkmadı ve bunu 
bir tesadüf saydım, sesimi çıkarmadım. Fakat 
bundan sonra diğer arkadaşlarımın sözlü soru
ları bugüne kadar takdim edilmedi. NATO 
Parlmanterleri Konferansı raporu bastırılıp He
yetimize dağıtılmış, takdim ' edilmiş değildir. 
Biz burada dünyanın bir bütün olduğunu ve 
fevkalâde zamanlar yaşadığı bir çağda, bir 
anda büyük ehemmiyet ve saatlerimizi harcı-
yarak burada reylerimizi atmak suretiyle her 2 
Mecliste de arkadaşlarımızı seçtik ve NATO 
Parlâmentolar Birliği Konferansına gönderdik. 
Gazetelerde bu toplantının ne kadar mühim ol
duğunu görüyorsunuz. 

Burada o heyete dâhil olan iki arkadaşımız 
izahat verdiler. Bu izahattan, mevzuun ne 
derece ehemmiyetli olduğunu gördük. Fakat 
o gün burada hazır olan arkadaşlar pek azdı. 
Sadece, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş arka
daşımız bu mevzuların (kendi bakanlığına ve 
bakanlıklara intikal ettirilmesini arzu ettiği
ni söylediler, 'ehemmiyetine işaret ettiler. Hal
buki arkadaşlar giden heyet Parlâmento He
yeti olduğunu ve orada yapılan temasların 
NATO camiası içindeki Parlâmento temasları 
bulunduğunu hesap ederseniz, asıl mevzu ile 
ilgili olması lâzımgelenin Büyük Millet Mec
lisinin olduğu aşikârdır. Bu itibarla bugün 
askerî bir pakt olmaktan çikıp karşılıklı yar
dımlaşma mahiyetinde olan ve dünyanın her 
cephesine karşı dikilen, âlemin her sahada 
müşterek cephesini teşgile matuf olan bir cephe 
ile ilgilenmekteyiz. Sadece askerî bakımdan 
değil, iktisada bakımdan, siyasi bakımdan 
- o gün arkadaşlarımızın izah ettikleri gibi -
bilhassa ve bilhassa normal bakımdan vahdet 
zarureti ifade edilmiştir. Bu Parlşmentolar Bir
liğine muhtelif milletlerin parlamenterleri ra
porlar sunmuşlar. Bu raporların ehemmiyeti
ne iştirak eden arkadaşlarımız, bu her cihet
ten birlik lüzumuna ifade etmişlerdir. Bilhas
sa giden arkadaşlarımızdan bizim cephemizden, 
Türkiye'den, bu Parlâmentolar Birliğine ne 
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götürdüklerini sormak istemiştik. Fakat bü
tün bunları görüşmek için vaktin müsait OJ&-
ması ve bu şartlar içinde müzakereye devam 
olunması icabeder. Biz bu derece ehemmi
yetli bir mevzuu arkadaşlarımızın kısa bir şe
kilde Tutulanınıza iarz etmeleriyle yetmemeyiz, 
Binaenaleyh ben Kiyaset Divanından rica edi
yorum, bu tabedilsin, bize tevzi edilsin ve, 
ehemmiyetine binaen, gündeme mutlaka alın
sın, ricam bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ayrıca bu durum yeniden tet
kik ve tahkik edilecektir, efendim. 

4. — Sinop Milletvekili MustafdHKaptanhn, 
sözlü saru müessesesinin, daha ziyade memle
ket çapındaki konulara yöneltilerek Hükümetin 
çalışmasına imkân sağlanmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa -Kaptan, usul 
hakkında söz istemiştiniz, buyurun efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhte
rem arkadaşlarım, Mecliste yaptığım yemin* 
den sonra ilk defa huzurunuza çıkıyorum. Bu 
sebeple hepinize ayrı ayrı hürmetlerimi suna
rım. 

Aziz arkadaşlarımı, benim bugün burada 
konuşmak niyetim yoktu. Yalnız bir hususu 
öğrenmeden geçemiyeceğim. Benim günlerden 
beri sırasını beklediğim bir sözlü sorum vardır. 
Bizim meseleye sıra bugün geldi, fakat gün
demde 50 tane sözlü soru vardır. Bunlar 
arasında öyleleri var ki, Yüksek Meclisi fuzuli 
yere işgal etmektedirler, önümüzde daha çok 
günler var. Her birimize memleketin âli men
faatleri hususunda söz söylemek fırsatı nıasıâ 
olsa düşer. Binaenaleyh, istical göstermeye 
hiç t e lüzum yok. (Bravo, sesleri) Sözlü so
ruları, Meclise geldiği günden itibaren takip 
ediyorum. Bu sözlü sorular arasında memleket 
şümul olanına pek az rastladım. Beni arkadaş
lar mazur görsünler bunların bir çoğu ilgili 
Bakanlarla, hattâ bakanlıktaki alâkalı memur 
ile halledilecek meselelerdir. (Alkışlar) Fa
kat nedense, arkadaşlarım bu yolu ihtiyar et
mişlerdir. Ben kendilerinden istirham ediyo
rum, bundan feragat etsinler. 

Parlâmento tecrübem yoktur, onun için 
Parlâmento adabına aykırıdır, değildir gibi 
bir münakaşaya girecek değilim, çünkü pole-

- e e a -



M. Meclisi B:32 
mik olur. Ancak bunun en büyü'k mahzuru da 
daha yeni teşekkül etmiş olan Hükümeti çalış
maktan bir nevi iskat olur. 

Sonra arkadaşlarım, bir mühim mesele da
ha var. Biz sözlü soruları, cevaplasın diye 
Hükümet erkânını buraya çağrıyoruz, sözlü 
sorulara sıra geldiği zaman birçok arkadaşla
rımız salonu terk ediyorlar ve Hükümet erikânı 
da bittabi buraya geldiği gibi geri gidiyorlar. 
Bu şekilde birike birike sözlü soruların adedi 
50 ye çıkıyor. Binaenaleyh artık kıymetli ar
kadaşlarımın bu gibi tâli meseleleri buraya 
getirmemelerini hassaten rica ederim. 

ikinci bir nokta da, nedense sözlü sorulara 
cevap veren Bakan arkadaşlarımız sanki so
rular kendilerine tevcih edilmiş ve sorular-
daki meselelerin mesuliyeti kendilerine aitmiş 
gibi almıyorlar ve böyle cevap veriyorlar. Be
nim yadırgadığım nokta bu. Bu meseleler 
kendilerinden evvel gelmiş bakanlara ait. Bu 
arkadaşlarımızın bir, birbuçuk aylık bakan
lıkları sırasında kendi görüşlerinin icra üze
rine inikasları mevzuubahis değildir. Memleket 
meselelerinde bu kadar kısa zaman içinde 
kendi görüşlerinin inikaslarını beklemek esa
sen doğru'bir hareket olmaz. Bu bakımdan bu 
arkadaşlarımız, meseleleri tetkik edip tashihe 
muhtaç kısımları varsa, bunların tashih edile
ceğini bilhassa söylemelerini kendilerinden rica 
ediyorum. Bu şekilde hem bakanlarımızı da 
işgal etmemiş ve onlara daha fazla çalışma 
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imkânı vermiş olur, hem de vakit kaybetmemiş 
oluruz. 

Diğer bir istirhamım da muhterem arkadaş
larım, şayet sizler de tasvibederseniz, yani 
bu hususta hemfikir iseniz şu sözlü soruları 
bugün bitirelim. Yani sözlü sorulara geçildiği 
zaman arkadaşlar tesanütlü bir şekilde hare
ket etsinler ve böylelikle bu duruma artık bir 
son verelim. Bu durum karşısında bakanlar da 
fuzuli yere işgal edilmemiş olur. Bu şekilde 
hareket edilmesini hassaten rica ediyorum. 

Zamansız söz aldığım için huzurunuzda de-
faaten özür dilerim. (Alkışlar) 

5. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Doğu illerindeki kuraklığı incelemek 
üzere ayrılan kurulun Erzincan'a da uğrama
sına dair temennisi. 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak geçmiş 
zabıtlar hakkında söz istiyen Zeynel Gündoğdu? 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlar, geçen oturumda kuraklık 
mevzuu görüşülürken, meseleleri mahallinde 
tetkik etmek üzere bir heyet kurulmasına ka
rar verildi. Arkadaşlarım, kuraklık karşısında 
Erzurum'un durumu ne ise Erzincan'ın duru
mu da aynıdır. Gidecek heyet, esasen yol üs
tünde olan, Erzincan'a uğrasa ve benim bu 
görüşümün yerinde olup olmadığını mahallin
de tesbit etse, verecekleri raporu hürmetle 
karşılıyacağım. Bu hususta Yüksek Başkanlığa 
bir de takrir takdim ediyorum. Karar Yijksek 
Heyetinizindir. Maruzatım bundan ibarettir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 
4.1. 1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü madr-
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 3) 

BAŞKAN — Gündem hakkında bir Önerge 
var, evvelâ bunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin V/B. kısmındaki (S. 

Sayısı 3) Kanun teklifinin, gündeminin diğer 

kısımlarının önüne alınarak müzakere edilme
sinin karara arzını saygı ile arz ve teklif ederiz. 

İzmir Niğde 
Mehmet Ali Aytaş Asım Eren 

Ankara İçel 
Hüseyin Ataman Dr. Yahya Dermancı 

Erzurum 
Şerafettin Konuray 

BAŞKAN — Bunu reylerinize arz etmeden 
evvel, birinci konuşması yapılacak işler meyanın-
da bu kanun teklifinin başlığını müsaade ederseniz 
okuyalım : (Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

•ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 

-m-
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4 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 neü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu.) 

Beş imzalı teklifte bunun gündemin basma 
alınması isteniyor. Tasvip buyuranlar lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir., efendim. 

BAŞKAN — Efendim, teklif edilen bu ka
nunun tümü ve maddeleri üzerinde lehte, aleyh
te ve hakkında konuşmak istiyenler varsa isim
lerini lütfen bildirsinler. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Gerekçe 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu okunsun. 

BAŞKAN — Komisyon daha evvel izaüıat 
vermek istiyorsa dinliydim, buyuran. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım, Millî Savunma Komisyonu adına konu
şuyorum. Huzurunuza gelen kanun teklifi bir 
sene evvel kanunlaşmış olan Silahlı Kuvvetler 
Içiıizmet Kanununun 43 neü maddesinin nok
san bâzı hususları iye boşluklarının tamamlanma
sı maksadiyle iki milletvekili arkadaşımızın sun
duğu bir teklifin tadilen komisyonda kabul edilen 
şeklinden ibarettir. Bu kanun tedvin edilirken 
eğer şim>ô i kanun teklifi yapan iki arkadaşı
mız gibi hassasiyetle "Kurucu Meclis Temsilci 
üyeleri tarafından takibedilmiş olsaydı bu boş
luk kanunda kalmazdı. Komisyonda tetkikimiz 
neticesinde gördük ki, kanun hükmü bâzı nok
taları kapsamamış ve Silâhlı Kuvvetlerde pro
fesyonel sporculuktan doğan ve kıtaların her-
birinin kendi kumandanına ait hususi hareket 
tarzlariyle bir senede 318 güniü bulan müsama
halı izin vermeler şeklinde, tâbiri mazur görün, 
âdeta başılboş bir profesyonel sporcular duru
mu ve tutumu alıp yürümüştür. İşte bunu gö
rünce biz -gelen teklifle de kanaat etmedik; bu 
teklifin müzakeresi sırasınd'a hazır bulunan Ge
nelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve uzmanları, 
Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri ve uzman
ları ve Futbol Federasyonu yetkililerinin müta
lâalarını, tartışmalarını büyük bir 'toleransla 
dinliyerek ve mukabil fikirleri karşılaştırarak 
tam mânasiyle bu başıboş gidişi önliyecek, bu 
işte kuvvetli bir rabıta vaz'edecek ve millî ve 
askerî mülâhazaları telif eyliyecek bir hükmün 
tedvinini düşündük. Bu suretle hazırladığımız. 
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iki fıkralık metin eski kanunun 2 ve 3 ncii 
fıkraları .arasına bir ilâve yapılmıştır. Kanunun 
birinci fıkrası münhasıran, siyasetle meşgul 
olunmaması zalbıtasmı koyuyordu ve siyasi par
tilere girme'k yasaktır ^alan şeklinde yasaklar 
vardı. Onları. aynen bu metinde de ipka ettik. 
Eski kanunun 43 neü maddesinin 2 nci fıkrası 
yine siyasi olmıyan derneklere ve askerî spor 
kulüplerine ve başka kulüplere girme hakkını 
veriyordu, ancak tahditler koyuyordu, onu da 
ipka ettik. Üçüncü fıkra, askerî amatör ku
lüpler kurma imkânları vaz'eden (bir hükümdü, 
onu da ipka ettik. Fakat, işte ikinci ile 3 neü 
fıkralar arasında arz ettiğimiz tadil fıkraları 
ki, bunl'ar iki tanedir, bunları koyduk. Bu su
retle fıkralar sayısı 4 iken altıya çıkmıştır. Bi
rincisi, münhasıran millî birinci liglere girebil
medir ki, komisyonda karşılaştırdığımız bilgi
lere göre bu durumda olanların miktarı 15 - 35 
kişidir. Gayemiz, askerî kuvvetlere mensup mil
lî futbolcuların durumunu da bir zabıtaya bağ
lamaktı. Bu asker futbolcuların spora iştirak
leri, ancak (eğitim, disiplin ve askerî vazifeleri) 
ön plânda tutularak, her şeyin başında bu hu
suslar göz önüne alınarak tecviz edilmiştir. Ya
ni askerî görevi icaJbe'ttiriyorsa profesyonel mil
lî sporcu her hangi bir millî maça katılmıyacak 
ve acemi eğitimi zamanında ise katiyen müsa
ade edilmiyecektir. 

Ayrıca askerî izin Kanununa göre birinci 
yıl 30 ve ikinci yıl verilen 15 gün izin, acemi 
müddet hariç olmak üzere, aşılmıyacak şekilde; 
ve hafta izinleri, bir de senede 15 güne varan, 
resmî tatil günleri - Ramazan Bayramı, Kurban 
Bayramı, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, .19 Mayıs, 
30 Ağustos, Cumhuriyet Bayramı - dâhil edile
rek, bu kanun hükmüne göre, Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından yapılacak bir yönetmelikle 
belirtilecek şartlarla izin verilmesini yeni üçün
cü fıkrada vaz'ettik. 

Yeni 4 neü fıkrada, birinci millî lige dâhil 
olmıyanlarm zabıtasını koyduk. Bunlar askerî 
spor güçlerinin müsabaka ve maçlarına girebi
leceklerdir ve A. Millî lige dâhil olanlara ait 'kin
lerden faydalanamıyacaklardır. İşte yeni 3 neü 
ve 4 neü fıkralarla bu kanunun tadilâtının ma
hiyetini arz ettim. Eski mahzurlarım azalttık, 
âdeta yaygın bir hastalığı sıkı bir zabıta altına 
aldık. Eskiyi tevsi değil, bilâkis kısma yoluna 
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gittik. Gerçi komisyonda bu hususta Genelkur- ı 
may Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı yet-
Vkili ve uzmanlarının son dakikasına kadar Or
dunun böyle bir müsamaha, devrine girmemesi 
yolundaki menfi noktai nazarları devam etmiş
se de bizim 'kanaatimize göre, daha doğrusu ko
misyonumuzun dokuza iki kanaatiyle kabul edil
miş olan kanaate göre, biz eski müsamaha devrine 
nihayet vermiş bulunuyoruz kanaatindeyiz. ,0 
kadar kuvvetli zabıta koyduk ki, bu derece mü- ! 
eyyidelere bağlanmış başka bir kanunu, Türki- I 
ye'de ben gömemiyorum. Bu kanun kabul edilip 
icra organına tevdi edilirse üst tarafı kendileri- j 
nin basit bir kontroluyla gayet iyi işliyeeek ve ı 
askerî ve millî şerefi muhafaza ederek Türkiye'- | 
de iyi bir devrin açılmasına önayak olacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. " J 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tahsin Demir-
ay teklifin tümü üzerinde görüşmek istediler. 
Bu teklif üzerinde, lehte ve aleyhte olmak ve 
rüç/han hakkı Tahsin Demiray'da olmak üzere 
konuşmak istiyenler lütfen bildirsinler. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN
CAK (İstanbul) — Efendim, arkadaşlardan son
ra teklifin tümü üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. 
TAHSÎN DEMİRAY (İstanbul) — Pek muh

terem arkadaşlarım; huzurunuza fevkalâde 
ehemmiyetli bulduğum bir maddei kanuniye ge
tirilmiş olduğunu görerek çıkmış bulunuyorum. 
Biz bu teklifi burada şimdi görüşemeyiz. Zira', 
bu maddeye henüz muttali oluyoruz. Çok ehem
miyeti haiz böyle bir kanunun alelade bir tadil 
şeklinde Meclise getirilmesi doğru olmaz. Bunun 
evvelinden bilinmesi, metninin tevzi edilmiş ol
ması ve bu hususta Heyeti Umumiyeniri böyle 
kısa zaman içinde değil, etraflı olarak müzake
rede bulunması ieabederdi. Bendeniz bu dere
cede ehemmiyetli bir konuda hazırlıksız olduğu
mu görüyorum. Daha doğrusu bunun hemen 
derlenip toplanıp reye konulmasını çok veballi 
bir iş telâkki ediyorum. Her halde, bunun arz 
ettiğim usulden geçirilmesi, daha evvel üzerin
de düşünmemize fırsat verilmesi icabeder. Böy
le bir fırsatın Meclise verilmesi yerinde olur. 
Eğer öyle bir fırsat bu Meclisin eline geçmez
se, müzakere süratle yapılırsa, bu takdirde, bu 
endişe ile bunun sadece bir noktasına dokunaca
ğım. 
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Ordunun siyasetle iştigal etmemesi, ordunun 

sadece milletin en âli menfaati bulunan ukdei 
hayatiyesi olan müdafaa noktasına tevcih edil
mesinin ehemmiyeti cümlece malûmdur. Burada 
madde okunurken görülüyor ki, siyasi cemiyet
ler, siyasi teşekküller politika ve münasebetle
rine temas edilmiştir. Bu mesele bilhassa Tür
kiye için son derece mühimdir. Çünkü bizim si
yasi hayatımızda 1906 da, 1908, 1909, 1910 ve 
1912 de öyle hâdiseler, öyle tarihî hâdiseler ol
muştur ki, bilhassa Türkiye için ordunun siya-
setle uğraşması ıkonuları üzerinde hassasiyetle 
durulması icabeder. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Alâkası 
yok. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Ordunun 
«sadece spor bakımından değil, muhtelif cemi
yetlere ne suretle gireceği ve onlarla nasıl ilgi
leneceği hakkındadır, öyle cemiyetler vardır 
ki, kökleri dışardadır, fakat Türkiye dâhilinde 
geniş çapta faaliyette bulunurlar. İyice tetkik 
edilirse görülür ki, bunlar hakikatte politik 
cemiyetlerdir. Bu itibarla bilhassa neopolitifc 
cemiyetlerle olan münasebetleri bu maddenin 
nazarı itibara- almadığını görüyorum. Bu ba
kımdan bu maddenin komisyona iadesi ve bura
da bahsettiğim neopolitik, kökü dışarda cemi
yetler bakımından da komisyonun izahat ver
mesi yerinde olacaktır. Elimizde öyle tarihî ve
sikalar var M, tâ 1910 senesinde basılmış. Bu 
arz ettiğim neopolitik cemiyetlere ordu men
suplarının ne suretle yemin ederek girecekleri 
ve bunların oralarda me suretle yer alacağı hu
susları sarahatle, en mühim bir kısım olarak yer 
almaktadır. Bu itibarla siz artık bunun hangi 
şekilde olduğunu pekâlâ anlamış bulunuyorsu
nuz. («İyi anlıyamadık» sesleri) 

öyle ise, anlıyamıyanlara ilerde komisyonda 
anlatırız. Bu itibarla, bu gibi cihetlerin, bilhas
sa ordunun alacağı teenni, kendisini korumak 
'bakımından olsun doğru olur. Hassaten madde
de yer alması zaruridir. Bu bakımdan da mad
demin komisyona gitmesi yerinde olacaktır. 

Şu halde iki şey arz etmiş bulunuyorum : 
Birincisi Meclis hazırlıksızdır. İkincisi ise, bu 
müddet verilmiş olsaydı dahi, tümü üzerinde 
efe etraflı müzakerelere girişmemiz icaJbed'ecek-
ti. Bu madde hakkındaki mâruzatıım şimdilik 
bu kadarcık olacaktır. 

—665 -
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(BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (izmir) — Muhterem 
' arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş bulunan ka

nun teklifi, 43 ncü maddenin heyeti umumiye-
sinin yeniden tetkiki değildir. Sayın Tahsin De-
omiray arkadaşımız, askerlerin muhtelif cemi
yetlere intisabında daha dikkatli bulunmaları 
temennisini izhar ettiler. Kendileri bu hususta 
haklıdırlar, yalnız dikkatinize arz etmek isterim 
ki, Millî Savunma Komisyonunun huzurunuza 
getirdiği teklif bütün 43 ncü maddeyi istihdaf 
etmiyor. 43 ncü madde içinde yalnız sporcu
lara, millî sporculara, sporla alâkası olanlara 
atfediliyor. Mesele bundan ibarettir. Aslında bü
tün cemiyetlere askerlerin ne suretle girmesi 
hususunda Tahsin Demiray •arkadaşımızın ken
dilerine mahsus bir fikri varsa, şüphesiz bunu 
Yüksek Meclise sunalbilirler, bu da ayrıca tet
kik edilebilir. 

Komisyon lolaraik mâruzatumuz budur. Esa
sen Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın da ifade 
ettiği gibi komisyon olarak vazifemiz bir kanun 
teklifinin ve ıslah ameliyesinin tetkiki ve bu 
tetkika Yüksek Heyetinize arz etmektir. Keyfi
yetin birbirinden 'ayrılmasını ve Tahsin De
miray arkadaşımızın sözlerinin ayrıca mütalâa 
edilmesini komisyon noktai nazarı olarak yük
sek huzurunuza arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Saym Kenan Esenigin. 
'KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben bu teklifin üzerinde ve 
kısmen de lehinde konuşla cağım. Ancak, bir 
noktaya işaret edeyim ki, bu Ordu îçhizm'et Ka
nununun bir maddesinin değiştirilmesine ait 
bir tekliftir. Tahsin Demiray arkadaşımız onun 
için müsterih olsun. Ordu îçhizmet Kanununu 
kül halinde okumuş olsalar orada söyledikleri
nin hepsi mevcuttur. Bu tasarıya gelince : Bü 
tasarı bize şunu getirmektedir : Millî sporcula
rımız, askerlik hayatlarında uzun zaman kulüp
lerinden uzak kalmasınlar, hem spor hayatımız j 
gelişsin, hem de kulüplerimizi müşkül duruıma j 
takmayalım. Ancak, biz, 43 ncü maddenin çok 
büyük acılarını çektik. Futlbıol kulüplerine po- i 
liltikacılar girdiler, kulüplere hâkim oldular, j 
Ondan sonra askere alman her futbolcunun bir j 
dayısı, bir ağabeyisi ıoldu ve onlara askerlıH: i 
yaptırmadı. îzihli gittiler, gelmediler, komu- i 
tanlarını da müşkül durtumıa soktular. Nihayet 
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bu madde konulmak mecburiyetinde kalındı. 
Ben yine sporcularımızın, tasarıda kabul edilen 
şekilde izinli olmalarına taraftarım. Ancak, bu 
iş • ilerde eskisi gibi suiistimal edilunem'elidir. 
Kanunun maddeleri ne kadar kuvvetli olursa 
olsun tatbikatta daima suiistimal edilebilir. Ku
lüplerin dayıları, ağabeyleri, bakanlığa, yahut 
lâzıımgelen yerlere telefon ederek mütemadiyen 
futbolcuları alıp götürerek eğitim yaptırmaları 
müşkülleşmekte, izin verilmediği takdirde baş
ka hareketlere tevessül edilmektedir. Meclisin 
huzurunda arz ediyorum ki, bu kanunun ver
diği yetkiler dışında müracaatlarla birtakım 
tazyiklerle izin alan olur ve nüfuz kullanılmak 
ısuretiyle ])Iillî Savunma mensuplarına tazyik 
edilirse bu kanunun çıkmaması daha doğru 
olur. Böyle olmıyaeak ise kanun çıksın. Bıen de 
temenni ediyorum ki, sporcularımız gelişsinler. 

Burada çok acı bir hâtırayı nakletmek isti
yorum : 1959 senesinde, Temmuz ayında, çeşitli 
kü/mselerin tazyikleri yüzünden bu memlekette 
52 bin kişi askerlik yapmamıştır. (Soldan, «atı
yorsun»- sesi) (*) 

Ben sokaktan gelmedim, burası Meclis ve. 
(ben konuşuyorum. Bunlar mühim peylerdir. 
Memleketimizin mukadderatiyle alâkalı husus
lardır. Bütün bu hususların zapta geçmesini ve 
ilerde bu gibi insanları yine bu kürsüden teşhir 
«dilmesini arzu öderim, (Ortadan, bravo sesleri, 
alkışlar) (*) 

- BAŞKAN — Sami Öztürk. 
SAMI ÖZTÜRK (Muş) — Efendim, bu ka

nun Millî Savunma Komisyonunda müzakere 
edilirken iki hususa muhalif kaldım. Bu mu
halif kaldığım hususları huzurunuzda arz et
mek için buraya çıkmış bulunuyorum. 

Esasta Türk futbolunun gelişmesi bakımın
dan bir karara muhalif değilim. Fakat yapılan 
tadille huzurunuza getirilmiş bulunan bu tek
lifin ilerde çeşitli ' zorluklarla işlemez hale gele
ceğine kaani bulunduğumdan ötürü muhalefet 
etmiş bulunuyorum. 

Bir futbolcunun takımında oynıyabilmesı 
için her şeyden evvel formunda olması lâzım-

(*). Salonun Başkanlığa göre sol tarafında 
A. P. milletvekilleri, ortada da C. H. P. M mil
letvekilleri oturmaktadır. 
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gelir. Bu kanuna göre futbolcu askerî birlikteki 
takımında antrenmanlara iştirak edecek, fakat 
hafta sonu yapılacak maçta kendi mensuboldu-
ğu takımda oynıyacak. Bunun tatbikatta zor 
olduğunu, bu kimsenin antrenmanlarda zorluk
larla karşılaşacağını tahmin etmekteyim. Bi
rinci olarak bu hususa muhalefet etmekteyim. 

Diğer bir husus : Eğitim devresinin ilk 16 
haftasında, kanuna göre izin verilmez. Aske
re gelmiş olan futbolcu, 16 hafta müddetle ta
kımında oynayamıyacaktır. Bundan başka iki 
senede 45 günlük iznin bir senede bir ayım, 
gidiş - geliş haricolarak, iki senede 15 gününü 
gidiş - geliş dâhil olmak üzere kullanacak. Bu 
senelik izinler, her şeyden evvel liglerin yapıl
dığı mevsimlere denk gelmesi veya gelmemesi 
mevzuu da vardır. Bundan başka, resmî tatil 
günleri olarak bâzı dinî ve millî bayramları
mız da vardır ki, bunların yekûnu 13 gün ka
dar tutmaktadır. Her bir bayram tatili 1 - 4 
gündür. Bu tatiller sporcunun kulübünün res
mî maçlarına denk gelmesi lâzımgelecektir ki, 
girebilsin. Ayrıca, senelik izin hakları da var
dır. Bu 1 - 1,5 ay tutar. Bu senelik izin hari
cindeki resmî tatil günlerinde de bir futbolcu
nun maçlara nasıl girebileceğim bendeniz bile
miyorum. 

Malûm olduğu üzere, Garp bölgesinde eği
tim görmekte bulunan bir er, Orta veya Doğu -
Anadolu bölgesine tertibedilir. Şin*li bu du
rumda oralara gönderilmiş bulunan bir erin 
durumunu gözden geçirelim. Meselâ orada 
Cumartesi günü maç olduğunu öğrenmiştir. 
Halbuki Cumartesi günü silâh temizleme veya 
diğer başka vazifeleri için kalmak zorundadır. 
Pazar günü yapacağı maç için Erzurum'dan ne 
şekilde gelebilecektir? Eğer kendisine hususi 
bir uçak tahsis edilecekse ancak yetişebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; komisyonda Ge
nelkurmaydan ve M. S. B. dan gelen ilgililer de 
çeşitli mevzularda muhalefetlerini ve mahzur
larını bildirdiler. Bunlar Millî Savunma Komis
yonunun hazırlamış olduğu raporda mevcuttur. 
Bu bakımdan bu hususlardan bahsetmiyeceğim. 
Ancak Komisyonun raporunda muayyen iki 
nokta var ki, 'bunlardan birisi kanunun met
niyle tezat halindedir, bunu belirteceğim. Bir 
de (318 gmı olan izin bu kanunla 200 güne in
dirilmiştir.) kaydı vardır ki, bu tamamen yan-
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lıştır. Evvelce 318 gün olan izin değildir, çje-
şitli sebeplerden ötürü senede 45 gün olan izni 
alanların bu izni tecavüz suretiyle iki senelik 
müddet esnasında 318 gün izne çıkmış olması
dır. Bu şekilde Millî Savunma ilgilileri tara
fından, şu veya bu şekilde izin verilmesi, ve
ya izin tecavüzü, onun takımına iştiralk etmesi 
mânasına gelmez. Bir diğer husus da, Komisyo
numuzun raporunda: «Ancak devamlı spor mü
sabakaları ile ordu içindeki özel ve resmî mü
sabakaların birleştirilmesi mümkün olacağı ci
hetle metind» görülen imkânın bu sporculara 
verilmesi gerektiği ve Futbol Federasyonunca 
da millî profesyonel oyuncuların askerlik hiz
metinde de askerî amatör güçlerde resmî mü
sabakalara katılmaları için, Profesyonellik Yö
netmeliğinde gereken müsaadenin verilmesi» 
kaydı vardır. Bu kayıt Millî Profesyonellik 
mevzuunu ^karşılamaktadır ki, demin komisyon 
sözcüsü arkadaşımız tarafından Ibeyan edildiği 
gibi, kanun teklifinin metninde öyle değil, şöy
ledir: (Millî Profesyonel birinci lig dışındaki 
profesyonel 'oyuncuları) 'diyor. Şu halde, Millî 
Profesyonel birinci liginden başjka, hunim dışın
da oyuncular da vardır. Neticede bu kanunun 
gerek oı'du sporu bakımından, gerek diğer pro
fesyonel kulüpler yönünden, işliyelbilir halde 
meydana getirilebilmesi çıkarılabilmesi için 
muayyen tadiller yapılması, daha teferruatlı ve 
iyi hazırlanması lâzımdır. 

Kanaatimce, bu teklif ordu spor ilgilileriy
le federasyon yetkililerinin müşterek mesaileri 
sonunda hazırlanır, bir arkadaş tarafından yük
sek huzurunuza getirilir kanunlaşırsa, kanun 
ilerde, yukarda arz ettiğim çeşitli güçlüklerle 
karşılanmaz ve gerek profesyonel spor kulüp
leri gerek askerî güçler bundan tam olarak is
tifade eder. 

Şu hususu da belirtmek isterim ki, sporcu
lar orduda bulundukları müddet zarfında form
larından düşmemektedir. Bu 'bakımdan da mu
halifim. Formdan düşmediklerini bellilbaşlı or
du güçlerinin diğer kulüplerle yaptıkları maç
ların neticesinden görmekteyiz. Bugün komis
yonda Federasyon Başkanının ifade ettikleri 
gibi 21 Bölgede ordu kulüpleri şampiyon ol
muş durumdadır. Bu bakımdan, «Futbolcular 
ordu saflarında bulundukları müddetçe form
larını kaybediyorlar.» sözünü bendeniz kabul 
etmemekteyim. 
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Muhalefet sebeplerini arz ettim, taifedir Yü

ce Heyetinizindir. Saygılarımla. 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) ~ Muh

terem .arkadaşlarım, Kanun tasarısının görüşül
mesi için Meclis, kademelerinden geçmesi, ha- i 
zırlanmam, Başkanlığa verilmesi ve dağıtıldık
tan sonra da 48 saat geçtikten sonra müzake
resine başlanılması lâzımdır. 

İçtüzüğümüzün 34 ncü maddesinin 6 ncı 
fıkrası aynen şöyledir: «-Riyaset bu mazbata
ları derhal bastırıp azaya dağıttırır. , 

Bu suretle basılıp dağıtılmıya*ı mazbatalar 
Heyeti Umumiyede müzakere olunamaz.» 

Bir de 101 nci madde de: «Hilâfına Heyeti 
Umumiyenin kararı olmadıkça, Mçbir kanun 
lâyihası veya teklifi bastırılıp azaya dağıtıl
dıktan en az 48 saat geçmeden müzakere edile
mez.» 

Yani,'azaya dağıtıldıktan 48 saat geçtikten 
sonra müzakeresi icabeder. Bunun dışında He
yeti Umumiyenin kararı lâzımgelmektedir. Kal
dı ki, 34 ncü maddenin âmir hükmü başlan
gıçta ihlâl edilmiş, bastırılıp dağıtılmamıştır. 
Bu durum karşısında bu hususta bir takririm 
de mevcuttur. Karar Yüksek Heyetinizindir. I 
Hürmetlerimle. • I 

BAŞKAN — Bu hususta. ttyas Kılıç'm da 
bir takrirleri var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete • I 
Bu kanun teklifinin görüşülmesi içtüzüğün 

34 ve 101 nci maddelerine aykırıdır. 
Müzakerelerin kesilerek usûlü formalitenin 

yerine getirilm esini arz ve teklif ederim. 
Kırşehir 

Memduh Erdemir 

Yüksek Raş'kanlığa 
Ordu îçhizmet Kanununun 43 ncü madde

sindeki değişikliği getiren kanun tasarısının 
evvelce milletvekillerine dağıtılmadığından ge
rekli inceleme ve hazırlıklarda bulunulmamış 
ve böylece bir mecburiyet içinde olduğumuz
dan; görüşmelerin, kanun tasarısının milletve
killerine dağıtıldıktan sonra yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
îlyas Kılıç 

• BAŞKAN — Elimizde bulunan gündemin 
4 ncü sayfasının son satırını okuyalım : 
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I «Dağıtma tarihi, 8.1.1962.» Demekki, bu ka

nun teklifi ve komisyon raporu 8 .1 .1962 tari 
hinde dağıtılmıştır. Bu bakımdan önergeyi reye 
dahi koymaya, Başkanlık Divanınca, lüzum gö
rülmemiştir. 

Mahmut Rıza Bertan. 
MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) —' 

Efendim, gayet kısa mâruzâtta bulunacağım. 
Hadîse şudur : Eldeki profesyonellik talimatna
mesi bu sporcu gençlerin amatör kulüplerde ve 
askerî güçlerde oynamasına mânidir. Buna mu
kabil 43 ncü maddenin bugünkü yürürlükte olan 
hükmüne göre kendi kulüplerinde de oynıyamaz-
lar. Çünkü îçhizmet Talimatnamesi buna mâni
dir. 

O halde bu gençler, yetişmiş sporcuları ordu 
ne yapacak? Ne kulüplerinde oynatabilecek, ne 
de dışarda oynatabilecektir. f Yetişmiş, 10 binlerin 

• alkışladığı, ieabederse bizi dışarda temsil eden bu 
gençler ne olacak? 2' sene spor hayatından uzak
laştırılacak ve bu suretle gençler eski formların; 
kaybedecekler, mesleklerinden olacaklar. Gençle
re bu muamele uygun görülüyor. 

Komisyonumuz enine boyuna bunu düşündü. 
Bu gençler devamlı olarak antreman yapmak ve 
ieabederse milletimizi gerek iç ve gerekse dış sa
halarda temsil etmelerini sağlamak endişesi hâ
kim oldu. ' 

Bunun için de kendilerinin mensuiboldukları 
profesyonel birinci liginde mümkün oldukça ant
reman ve «taçlara iştirak etmelerini sağlıyacak 
şekilde maddeyi tadil, edip bu madde tadil edilir
ken tabiatiyle bu maddeyi tetkik edecek kuman
danlar bu maddeyi hassasiyetle takübedecekler-
dir, bumdan emin bulunuyoruz. Aslında kanun 
bugünkü şekliyle kalırsa zorlanır. Bu gençlere 
hava değişimi, istirahat ve saire izinler vermek 

# suretiyle de kanunlar zorlanmamalı, zorlanmıya-
cak şekilde hükümler ihtiva etmelidir. Binaen-
aleyilı bugün kendi resmî tatil günlerinde, izin 
günlerinde bunlara oynama hakkı ıbahşedilirse 
kanun hiçbir şekilde zorlanmaz. Bunların zaten 
ilk dört haftada bir yere gitmelerine kanunen 
imkân yoktur. Dört haftadan sonra kulüplerine 
yalan garnizonlarda bulunanlar, bir iki günde 
gidilebilecek mesafede olanlar, hafta başında, 
ihafta tatillerinde antremanlara, maçlara iştirak 
eder. Bunda hiçbir çekinilecek taraf yoktur. Bu 
gençler, sırasında Avrupatâa ve memleektimizde 
isim yapmış ve her yerde aranan gençlerdir. Bun-
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lar bizim için birer kıymettir. Fakat asker olduk
ları zaman, hayır sen ne askerî kulüplerde ne de 
kendi kulübünde oynıyamazsm, diyoruz. Buna 
sebebiyet vermemek için 43 ncü maddenin yalnız 
ibir fıkrasının gerek bu gençlerin güçlere ve ku
lüplere devamına imkân sağlamak, gerek güçle
rini ve ligdeki durumlarını muhafaza etmeleri 
ve iç ve dış temaslarda memleketimizi ve milleti
mizi daha iyi bir şekilde temsil edebilmeleri için 
bu maddenin tadilini ve Yüksek Meclisçe kabulü 
nü uygun görüyorum. Sayın arkadaşlarımın şim
diden bu yolda kendilerini hazırlamalarını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Etlhem Kılıcoğlu, 

ETHEM KILICOĞLU (Giresun) — Çok 
mulhterem arkadaşlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İçjhlzınet Kanununun 4.3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında, iki muhterem arkadaşımız ta 
rafından yapılan kanun tasarısı, Millî Savunma 
Komisyonunda görüşülmüş ve orada tadilcn bir 
teklif de yapılmıştır. Şimdi mevzuu dağıtmamak 
için bir iki nokta üzerinde durmak istiyorum. O 
da şu : 

Gerek iki milletvekili arkadaşımızın yaptığı, 
gerekse komisyonun tadilcn kabul ettiği tadil 
teklifi ne askerin siyasetle iştigal edip etmemesi 
mevzuu ile, ne de şu veya bu cemiyete girip gir
memesi mevzuu ile ilgilidir. Sadece yetişmiş, şöh
ret yapmış bir, sporcunun bu vasfını muhafaza 
edebilmesi için mensubolduğu kulüpte oynama
sını teminden ibarettir. Bâzı arkadaşlarımız di
yorlar ki, «efendim, askerî güçler de vardır, as
kerî spor teşekkülleri de vardır. Orada oynasın» 
Çok istirham ederim arkadaşlar, Kars'ta bir 
bölge spor kulübünde oynamakla bir Beşiktaş, 
bir Fenerbahçe kulübünde oynamak arasında 
fark var mıdır, yok mudur? Siz buyurun, bil-

. meni ne sinemasına gidin, bendeniz de Büyük Si
nemaya gideyim, aynı filim orada da, burada da 
gösteriliyor, işi bu taraftan ele almak doğru 
değildir. Bendeniz bu kanun teklifinde noksan
lık olduğuna kaniim. Neden'? Profesyonel Millî 
Lige dâhil olanlar gidip oynıyaeaklar, oy-
nasmlar. Fakat bu isimler nasıl yetişmiş
lerdir? Alt kademeden,, Beykoz çayırından baş-
lıyacak, mahalle kulübünde oynıyacak ve daha 
sonra terakki ede ede profesyonel olacak ve Mil
lî Lige dâhil bir takımda oynıyabileeektir. 
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Arkadaşlar, biz gençliği kahveden, kötü yol

lara gitmekten kurtarmak istiyoruz Bir de pro
fesyonelliği kabul etmişiz, kabiliyetli olan nice 
genç hayatını kazanacak, ilerliyecek, bunları 
teşvik etmek gerektir. Biz teşvik edeceğimize, 
tutuyoruz, şu veya bu sebeple, siyasi sebeplerle 
suiistimale uğramış bâzı isimleri öne sürüyoruz, 
gençlere bir imkân verme yoluna gitmek istemi
yoruz. 

Ordunun disiplini öne sürülüyor, doğrudur. 
Bunun aksaklıklarını kanun koyucu düzeltir, 
tatbikatçı ona göre aksaklığa meydan vermez. 
Suiistimal edenler, ettirenler olursa, ordunun 
disiplin kurulları vardır, mercileri vardır, mah
kemeleri vardır; verilir mahkemeye, tecziye edi
lir. Şöhretli, kabiliyetli gençlerin sönmelerine 
göz yummak kimsenin hakkı olmamak icabeder. 

Orduda çalıştığımıza göre, maddelere geçildi
ği zaman bunu da arkadaşlarımız müşterek bir 
takrirle teklif edecektir. Tamamlanması ciheti
ne gidilmesine taraftarım. Neden Profesyonel 
Millî Ligine dâhil olanları bu kanun himaye ede
cek de bu seviyeye çıkarılması için aradaki mer
divenler birer birer sökülecektir? Olmaz!... Biz 
mahallî lige dâhil olanları da bu kanunun şümu
lü içine almakla artık kimsenin kimsede gözü 
kalmıyacak ve müsavatı umumiyeyi kanunun 
metnine sokacağız. Bu bakımdan işi şu kadar 
adam tahmin ederim i ki yüzü geçmez. Disiplin, 
Ordunun disiplini Içhiznıct Kanunu ile sağlan
mış, talim terbiyesi sağlanmış, bunun dışında 
muayyen günlerde gidecektir. Milyonların sarfı 
ile yapamadığımız propagandayı güreşçilerimiz, 
fuibolcularımız, binicilerimiz yapmışlardır. Be
den Terbiyesi Teşkilât Kanununu yapmışız, Be
den Terbiyesi Teşkilâtı kurmuşuz, milyonlarca 
kulüp kurmuşuz, (gençlik) diyoruz, ondan son
ra da yetişmiş adamı askerî mülâhazalarla bir 
tarafa bırakmıyoruz. Askerliğini yapsın, disip
lin altında çalışsın ama gidip kulübünde de oy
nasın. Bunda ne gibi bir mahzur var1? Arkadaş
lar, işi askerlik noktasına getirip de hakikatle
ri inkâr etmiyelim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlarım, bendeniz Millî Savunma Ko
misyonunun bâzı hususlarda aydınlatıcı malûmat 
vermesini rica edeceğim. 

Efendim, ben maddeyi okuyunca bundan iki 
ayrı madde çıkarıyorum. Çünkü, maddeden istih-
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racettiğim mâna, kanun vâzıınm gayesi Türk 
ıSilâhlı Kuvvetlerinin politika ile uğraşmamasını 
sağlamaktır. Bu bakımdan yeni tadil edilen bu 
maddeyi komisyonun iki şekilde ele alması belki 
daha iyi olacaktı. 

Arkadaşlarım, birinci fıkrada gayet sarih 
maksat ifaole ediliyor. İkinci fıkra birinci fıkra 
yi tamamlıyor. Burada, «Siyasi olmıyan cemi
yetler» deniyor. Siyasi olmıyan cemiyetlerde bir 
açıklık yaratmak lâzım. Yani siyasi olmıyan ce
miyetlerin ya tarifi yapılmalı, ya da siyasi olmı
yan kelimesi yerine, «hayır» kelimesini koymalı.' 
Hayır cemiyetleri veya resmî cemiyetler gibi. 
Çünkü, biliyorsunuz ki, arkadaşlar, bugün bir
çok cemiyetlerin ismi ile faaliyetleri arasında çok 
fark vardır. Ekserisi politika ile uğraşıyor. 

Nihayet, (A) fıkrasında, siyasi partilere veya 
derneklere 'girmeleri yasaktır, deniyor, ilerde, 
sendikalar belki siyasetle uğraşır, maddeye bunu 
da koyacaktır. Birinci ve ikinci maddeyi komis
yon ayrı bir madde haline getirmekle kanunun 
ifadesini evvelâ tebarüz ettirmiş olacaktır, ikinci 
kısım, zaten askerî sporcuların durumunu ve as
kerlerin sporla ilgisini göstermektedir. Bunu da 
ayrı bir madde halinde tedvin etmek her halde 
yerinde olacaktır. Bu itibarla ayrı ayrı madde 
(halinde getirilmesini komisyondan taleibediyo-
rum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi geldi, 
okutacağım. Fakat daha evvel Sayın Ilyas Kılıç'-
m takriri vardır, tekrar okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığı 
Görüşülmekte olan kanun tasarısı gayesi iti

bariyle Anayasanın 12 nci maddesinin 2 nci fık
rasına aykırı olduğu cihetle Anayasa Komisyo
nuna havale edilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Ilyas Kılıç 

BAŞKAN — Evvelce ismini yazdırmış dört 
arkadaş vardır, bir de şimdi gelen kifayeti mü
zakere takriri vardır. Bu dört arkadaşımızın ko
nuşmasından sonra kifayeti müzakereyi tasvip 
buyuranlar ellerini kaldırsınlar... Kabul etmi-
yenler... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum.... 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — özür dile

rim, bundan önce de böyle bir durum oldu. O za-
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man da izah edildiği veçhile, kifayeti müzakere 
önergesi gelirse, söz almış olanların hakkı mah
fuz kalmak üzere oya konamaz. Kifayet önergesi 
geldikten sonra kabul edilirse, kimsenin hakkı 
•mahfuz kalmadan konuşmalar kesilir, oylamaya 
geçilir. Tüzük her zaman böyle tatbik edilmiştir. 
Aksi halde, kifayetin kabulümün mânası kalmaz. 

BAŞKAN — Şu halde, kifayeti müzakere 
önergesini oylarınıza sunuyorum. KaJbul eden
ler... «önerge (okunmadı» sesleri) Okutuyorum, 
efendim. 

Millet [Meclisi Başkanlığına 
211 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin tadili 

(hakkındaki kanun teklifinin müzakeresinde konu 
kâfi derecede aydınlanmıştır. ' 

Müzakerelerin kifayetini ve oylamaya geçil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Malatya 
Ali Köymen Avni Akşit 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

BAŞKAN — Yeterliği kabul buyuranlar el
lerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler.. Yeterlik 

%abul olundu efendim. Esasen kanunun tümü 
üzerinde ne kadar konuşulursa konuşulsun, karar 
çoğunluğu yoktur. 

Buyurun Cevat Odya'kmaz, Ilyas Kılıç'm 
önergesi hakkında. 

CEVAT ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, son zamanlarda hemen hemen her 
mevzu hakkında arkadaşlarımız, o mevzuun bir 
defa da Anayasa Komisyonuna havalesini ta-
lebetmektedirler. öyle görünüyor iki, her ka
nun tasarısı için bu yapılacaktır. Anayasa Ko
misyonunun vazifeleri İçtüzükte tasrih edilmiş
tir. Her komisyonun da vazifeleri bellidir. Fa
kat halen meri olan içtüzüğün 37 nci maddesi 
aynen şliyle demektedir : «Encümenler, kendile
rine muhavvel lâyiha veya tekliflerin. ilk önce 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun metin ve ruhuna 
mugayir olup olmadığını tetkik etmekle mükel
leftirler.» Binaenaleyh her encümen esasen bu 
vazife ile mükellef olduğuna ve bu hususu tetkik 
etmek suretiyle rapor hazırlayıp Yüksek Heye
tinize sunduğuna göre artık tasarıların bir ke
re de Anayasa Komisyonuna gönderilmesine lü
zum yoktur. Lütfen bunu usul haline getirmi-
yelim. İstirhamım budur. 
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NURÎ BEŞER — Efendim, takrir sahibi 

Anayasanın neresine aykırı ise lütfen izahat 
versin. 

BAŞKAN — Buyurun îlyas Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Aziz arkadaşla
rım, Anayasanın 12 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında şöyle bir hüküm vardır : «Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 
Binaenaleyh, ordudaki izin kanuna göre zanne
diyorum (numarasını bilmiyorum ama) erlerin 
izin hakkı 1,5 aydır. Halbuki şu kanunda ve
rilmiş olan izin müddeti zannediyorum, yüz gü
nü geçmektedir. Arkadaşlarım, bu imtiyaz de
ğil de nedir? Bunun başka şekilde halledilmesi
nin imkânı yok mudur ? 

Bu sporcu arkadaşların elbette asker olduk
ları zamanda sportif faaliyetlere devamı ve bey
nelmilel müsabakalara iştiraki ve bu müsabaka-
lardaki başarılariyle hepimiz sevinç duyarız. Fa
kat Anayasa Komisyonu hazırlamış olduğu bu 
kanun tasarısını Anayasanın 12 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına mugayir olmadığını lütfen isbat 
etsin. Bizim itirazımız 2 nci fıkraya mugayir
dir ve sporcu arkadaşlara bir imtiyaz tanınmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; evvelâ Cevat Odyakmaz arkadaşı
mızın sözlerine katıldığımı belirtmek isterim. 
İkincisi; muhterem arkadaşlarım, bu maddede, 
Anayasanın 12 nci maddesine aykırılık yoktur. 
Hiçbir imtiyaz vermek mevzuubahis değildir. 
Profesyonel sporcular, eğitim, disiplin ve aske
rî görevlerini aksatmıyacak şekilde yani pro
fesyonel sporcu olmıyan askerî şahıslarla müsa
vi imkânlar içinde izinlerini kullanacaklardır, 
denmektedir; resmî tatil günlerini ve kanuni 
izin. sürelerini aşmamak suretiyle, denmektedir. 
Binaenaleyh, Silâhlı Kuvvetler camiası içerisi
ne »girmiş olan askerî şahıslardan profesyonel 
sporcu olanlarla, profesyonel sporcu olmıyanlar 
arasında askerlik mükellefiyetinin icapları bakı
mından her hangi bir tefrik yapılmıyacaktır. Şu 
halde her hangi bir aykırılık olmayıp; 12 nci 
maddenin gerektirdiği eşitlik icaplarına komis
yon değiştirişinde titizlikle riayet edilmiştir. 

(îlyas Kılıç'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç'ın takririni 
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reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, bu mevzu, oylama nisabı bulunma
dığı için gelecek oturuma bırakılmıştır. 

Şimdi gündemin 1 nci maddesine geçiyoruz: 

6. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Dilekçe komisyonlarının Karma Dilekçe Komis
yonu halinde çalışmalarına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve MiUet Meclisi Ana
yasa Komisyonu raporu. (5/2) 

BAŞKAN — Bu mevzu ile ilgili olarak Bolu 
Milletvekili Turgut Çulha'nm bir takriri vardır. 
Onu okuyacağız. . Onu mütaakıp Cumhuriyet 
Senatosunun tezkeresini onu takiben de Anaya
sa Komisyonunun cevabi yazısını ıttılaınıza arz 
edeceğim. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Dilekçe Komisyonunda 31 . 10 . 1961 

tarihine kadar Kurucu Meclisten devren 7991 
ve 31 . 11 . 1961 tarihinden 8 ? 1 . 1962 tarihine 
kadar 1560 ki, ceman 9551 dilekçe hiçbir mua
mele görmeden beklemektedir. 

1. Dilekçe Komisyonunun çalışma sebebi 
hakkında Sayın Başkanlığın izahatta bulunma
sını, 

2. Cumhuriyet Senatosunca Meclis ve Sena
to Dilekçe komisyonlarının müştereken çalışma
ları esası kabul edilmiştir. 

Yeni İçtüzük hazırlanıncaya kadar ayni ka
rarın Millet Meclisince de alınması ve Dilekçe 
Komisyonunun bir an evvel çalışmaya başlama
sı için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
Turgut Çulha 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Dilekçe Komisyonu ile 

Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunun T. B. M. 
Meclisi müşterek içtüzüğü çıkıncaya kadar «Di
lekçe Karma Komisyonu» olarak çalışmaları 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 
1961 tarihli 14 ncü Birleşiminde kabul edilmiş
tir. 

Saygiyle arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun cevabi 
yazısını okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Genel Sekreterlik "" Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli, 16 .12.1961 tarihli ve 96 sayılı Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı yazısı komisyonu
muzun 19 .12 .1961 günkü Birleşiminde görü
şüldü : 

Komisyonumuz, Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu Dilekçe komisyonlarının Karma 
Komisyon olarak bir arada çalışması hususu
nun Anayasanın 62 nci maddesi uyarınca, di
lekçelerin incelenmesi ve karara bağlanması 
usulü ile alâkalı olduğu; bu usulün düzenlen
mesinin ise, iki Meclisin karşılıklı münasebet
lerini ilgilendirdiği cihetle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü ile mümkün olacağı; 
bahse konu İçtüzüğü yapma ve karara bağla
ma yetkisinin de, Anayasanın 85 nci maddesi 
gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısına aidolduğu ve bu konuda da 
halen Başkanlık Divanınca tanzim ve idare 
edilen çalışmaların sonucunu beklemenin ııv-

gun olacağı mütalâasmdadır. 
Derin saygı ile arz olunur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı Y. 
Başkanvekili Sözcü 

istanbul İstanbul 
Saadet Evren Coşkun Kırca 

Kâtip 
Maraş Amasya 

Kemal Bağcıoğlu Nevzat Şener 
Ankara Elâzığ 

Fuat Börekçi Nurettin Ardıçoğlu 
Konya Malatya 

Fakih özfakih Avni Akşit 
Sivas Urfa 

Cevad Odyakmaz Atalay Akan 

BAŞKAN — Yüksek bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Efendim, şimdi gündemin ikinci kısmı olan 
sözlü sorulara geçiyorum. 

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

BAŞKAN — Birinci soruya geçiyoruz. 

lm — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin, Ankara Belediyesi tarafından yol kav
şaklarına konulması zaruri bulunan ışıklı tra
fik cihazlarının temin ve tesisi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir buradamı efendim? Burada. İçişleri 
Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşime bırakıldı. 

2. — 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
karımdan sözlü sorusu (6/98) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Millî Eği
tim Bakanı? Yok, 

Efendim, arkadaşlar Bakanların muvakkaten 
dışarıya çıktığını söylüyorlar. Tasvip buyu
rursanız bir iki dakika bekliydim. Adalet Ba
kanı geldiler. Diğerlerinin Bakanlar Kurulu 
toplantısında olduğu söyleniyor. Müsaade bu
yurursanız mevcut Bakanı ilgilendiren soruyu 
okuyalım, diğerlerini gelecek Oturuma bıraka
lım. («Sıradan gidelim» sesleri) Pekâlâ efen
dim. Millî Eğitim Bakanı bulunmadığından 
2 nci soru da gelecek Birleşime bırakıldı. 

3. — Çanakkale Milletvekili Burhan Araf'
ın, yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu arada 
Çanakkale'de sayıları pek çok artan ve zeytin 
dâhil her türlü mahsule zarar veren yabani do
muzlarla esaslı mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve ihraç maddesi olarak yabani do
muzların etinden, derisinden ve kılından isti
fade hususunda ne düşüünldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/103) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. İlgili Ba
kanlar bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 
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4. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 

Biga ilçesi PTT binası ve lojmanı inşaatının ye
niden ne zaman ihaleye çıkarılacağına ve inşa
sına başlanacağına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/104) 

BAŞKAN — Som sahibi burada mı? Bura
da. Ulaştırma Bakanı? Yok. Ulaştırma. Bakanı 
bulunmadığından gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

5. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 
ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükümet dairesi 
için yeni bir bina yapımının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maliye Bakanından sözlü soru
su (.6/106) 

BAŞKAN — Sora sahibi burada mı? Bura
da. Maliye Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakıldı. 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancarlarını tamamen teslim eden çift
çilere pancar bedellerinin hemen verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/107) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. Sanayi Bakanı? Yak. Gelecek birleşime bıra
kıldı. 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlanmış bulunan 
Basma Fabrikası makinalarının ne zaman gele
ceğine ve fabrikanın hangi tarihte işletileceğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/108) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Sanayi 
Bakanı bulunmadığından, soru gelecek birleşi
me (bırakılmıştır. 

8. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin üzer'-
in, memleketimizin içinde bulunduğu iktisadi du
rum 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 — Sora sahibi burada mı? (Yok, 
sesleri) îki defa bulunmadığı için soru düşmüş
tür, 

9. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra takibata uğrıyan 
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veya tutuklu bulunanlardan suçsuz oldukları 
bilâhara .tesbit edilen veyahut beraet eden İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde ve benzeri müesse
selerde çalışan işçi ve personelin vazifelerine 
tekrar alınmamaları sebebine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/111) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu
lunmadığı için soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

10. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
karşılığı ertesi yılın ürününden aynî olarak geri 
alınmak suretiyle çiftçiye suni gübre temin edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/113) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu
lunmadığı için sora gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

11. — 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 doldu
rulması hususunda neler düşünüldüğüne dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Sayın Dış
işleri Bakanı geleceklerini ifade ettiler. Hakla
rını mahfuz tutarak bu soruyu geçiyoruz. Bakan 
gelince tekrar bu soruya döneceğiz : 

'12. — Eskişehir 3îilletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, Anayasa 
kabul olunmadan evvel, yapılan Ticaret Odaları, 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları seçimle
rinin yenilenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu
lunmadığı için, soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

13. — Eskişehir 3Iilletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra toplattırılan 
bilûmum çifte ,av tüfek ve aletleri, bıçakları ve 
sair ateşli silâhların sahiplerine, iadesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/118) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu-

— 673 -



M. Meclisi B:32 
lunmadığı için, soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. . 

14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'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 bu
lunmadığı için, soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

15. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yücelerd
in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirle
rinin taşması dolayısiyle kaç dönüm arazinin 
sular altında kaldığına ve zarar gören mahsulle
rin cinsi, miktarı ve değeri ile her iki nehrin 
sularının kontrol altına alınması hususunda ya
pılan anlaşmanın ana hatlarına dair Bayındırlık 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/125) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu
lunmadığı için, soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

16. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
zeytin yağı fiyatlarında, müstahsil aleyhine ola
rak devam eden gerileme karşısında, müstahsili 
himaye ve istikrarlı bir yağ piyasası tesis etmek 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu
lunmadığı için, soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

17. '— Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin tâyin, terfi 
ve nakilleri için yeni bir statü yapılmasının ve 
bunların yetişmesi için bir meslek okulu kurulma-? 
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna. 
Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/127) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da.. Adalet Bakanı? Burada.. Soruyu okutuyo
rum : 

18 .12 .1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin tâyin, 
terfii ve nakilleri için yeni bir statü düşünül
mekte midir? 
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Bunların yetişmesi için bir meslek okulu 

kurulması bahis mevzuu mudur? 
Fedakârca çalışan fakat en çok ihmal edi

len mübaşir, zabıt kâtibi, başkâtip ve icra me
murlarının da maddi bakımdan teminat altı
na alınması için -bir çalışına var mıdır? 

Evvelce zam teklifleri basma aksetmiş ka
nun tasarılarından bahsedilmişti. 

Bu teklifler bakanlıkça ele alınacak -mıdır? 
Arz edilen hususların Adliye Bakanı tara

fından sözlü olarak açıklanması için gereğinin 
ifasını saygılarımla arz ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Sahir" Kurutluoğlu. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU — Muhterem arkadaşlarım, Giresun Millet
vekili Ali Cüceoğlu'nun, başkâtipler, zabıt kâ
tipleri ve mübaşirler hakkındaki sözlü sorusu
nu cevaplandırmaya çalışa cağım. 

Başkâtip, zabıt kâtibi ve mübaşirlerin tâyin, 
terfi ve nakilleri Hâkimler Kanununun 120 nci 
maddesine tevfikan bağlı bulundukları Adliye 
Encümenlerince yapılmaktadır. Tahsil durum
larına göre barem dereceleri ve terfi işlemleri, 
Devlet Sektöründeki diğer memurlar gibi 3656 
sayılı Kanuna ve bunun ek ve tadillerine tâbi 
bulunmaktadır. 

Adalet cihazında hâkimlerin en yakın yar
dımcısı olan bu sınıfın tâyin, nakil ve terfile
rinin yeni esaslara bağlanmasında Bakanlığı
mızca da fayda görülmektedir. 

icra memuru, başkâtip ve zabıt kâtiplerinin 
bir meslek okulundan yetiştirilmeleri veya mes
lek kurslarında özel bir eğitime tâbi tutulma
ları şüphesiz Önemli faydalar sağlıyacaktır. 
1929 - 1932 yılları arasında bu şekilde bir mes
lek okulu açılmış ve çok faydaları görülmüş
tür. Bunun kaynaklarını araştırmaktayız. Biz
de bu düşüncedeyiz. 

Terfileri hususunda vekâletimizce bir terfi 
kanunu hazırlanmış bulunmaktadır. Anayasa
nın ışığı altında çalışmalarımıza hız verilmiş
tir. Buna muvazi olarak, Hâkimler Kanununda 
da bir tâdil yapmak zarureti karşısında, bir ko
misyon teşkil edilerek, Hâkimler Kanunumuz 
da bu zaviyeden yeniden gözden geçirilmekte
dir. Zabıt kâtiplerimizin ve mübaşirlerimizin 
daha iyi bir- seviyeye erişmelerini mümkün ki-
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laeaik kanım tâdil tekliflerini Yüksek Meclisi
nize getirmek yolundayım. Bu tasarı kanuriiyet 
keabettiğ^ takdirde, bu husus bizi de »on derece 
bahtiyar edecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, Adliye Vekilinin izahatını hep be
raber dinledik. Bu hususta birtakım tasarılar 
hazırlamakta olduklarım ifade ettiler. Buna 
çok nnemnun oldum, kendilerine teşekkür ede
rim. 

Şimdi sorumun birinci kısmına geliyorum: 
Adliye mensubu arkadaşlarım gayet iyi bilir
ler ki, mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin 
tâyin, nakil ve terfileri Adliye Encümenlerinin 
eline verilmiştir. Bu encümenler ise çok zaman 
hissi sebeplerle zabıt kâtiplerini istedikleri ye
re tâyin .etmekte ve hattâ terfilerine dahi mâni 
olmaktadırlar. Esasen çok cüzi bir ücretle pek 
külfetli bir vazife yapmakta olan zabıt kâtip
leri bu durum' karşısında tamamen huzursuz 
olmakta ve gönül rahatlığı ile vazife göreme
mektedirler. Bunların vekâlete bağlanmasını ve 
vekâlet memurları olarak vazife görmelerini bu 
tâyin ve terfi salâhiyetinin Adliye Encümenle
rinden alınmasını ve bu hususun, Sayın Baka
nın bahsettiği tasarılarda yer almasını hassa
ten rica edeceğim. 

Sorumun ikinci kısmına gelince : 
İkinci önemli mesele de meslek okulları kıs 
mıdır. Bu da hakikaten çok mühimdir. Sayın 
Bakan bunun bütçe meselesi olduğunu söyledi
ler. Her şeyden evvel bilhassa bu hususun üze
rinde durmak istiyorum. Çünkü yetişkin bir 
zabıt kâtibi adliye işlerinin yüzde 90 ını bir 
anda halletmeye âmil olur. Ben öyle zabıt 
kâtipleriyle karşılaştım ki, o ancak 'kendisinden 
evvel gelmiş zabıt kâtibinden öğrendiği sistem 
üzerinden muamele yapar. Ona bu muamelesini 
tadil ettirme imkânı yoktur. O âdeta bir ma-
kjna adamı gibi kurulduğu şekilde çalışmak
tadır. Okuma imkânları zaten bahis mevzuu 
değildir. Bu meslek okullarını kurmak, dola-
yısiyle çalışıma imkânlarını çoğaltacaktır. Bu
nun neticesi mahkeme işleri bir anda görülecek 
ve hâkimler de bundan istifade etmek suretiyle 
adalet kuvvetle tecelli edecektir. İstenilen ada
let işte o zaman tecelli etme imkânını bulacak
tır. Bugün bilhassa .zabıt kâtiplerinin kadro 
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| durumları hakikaten üzerinde ehemmiyetle 

durulacak bir meseledir. 
Geçen gün Cumhuriyet Gazetesinde Sayın 

Baha Arıkan'm bir makalesini okudum. Bu 
hâdiseyi çok güzel aksettirmiştir. Hükümetten 
almış olduğu resmî bilgilere istinaden kadro
ları ve zabıt kâtibi miktarlarını neşretmiştir, 
Çok acıdır arkadaşlar. Bunların maaşları 300 
liradan başlıyor, en yükseği ise 800 liradır. 
Bunların da sayısı, sadece 100 kişidir. Bunun 
altında kalan kimselerin, almış olduğu para
lan size tahminen soy üyeyim; 200 - 300 v. s. 
Bu miktardan kesintiler de çıktıktan sonra el
lerine ne kadar cüzi bir para geçtiğini tahmin 
edersiniz. Buna mukabil bunların yapmış ol
duğu iş hacmi haddinden fazladır. Adliyeye 
giden vatandaş, hakimden evvel zabıt fcâtibiyle 
karşılaşmaktadır. Muamelesini yaptıracağı za-

b man zabıt kâtibiyle, harcını yatıracağı zaman 
başkâtiple karşı karşıyadır. Bunları huzur için
de çalıştıramadığımız müddetçe Adliyede, areu 
edilen sürat elde edilemez. Böyle olunca da. 
vatandaşın Adliyeye karşı olan itimadı sarsılır. 
Bu memur sınıfının maddi imkânlar bakımın
dan teminat altına alınması ve çalışma şevkleri
nin artırılması zaruridir. Aldığım yüzlerce 
mektuptan anlıyorum ki, zabıt kâtipleri ve mü
başirler ilşerinin çokluğu karşısında aldıkları 
paranın çok cüzi olması sebebiyle çok üzgün ve 
bezgindirler. 

Ben, huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. 
Yalnız Baha Arıkan Beyin etüdlerinden bir 
noktayı arz edeceğim. Kendileri, 1938 de Bel
çika'da ve diğer Avrupa memleketlerinde yap
tıkları gezide, hukuk doktoru başkâtiplere ras-
ladığmı, 10 sene evvel verilmiş kararları bir 
fihrist halinde toplamış zabıt kâtiplerine ras-
ladığmı nakletmektedirler. Bunlar bir gerçektir. 
Bu bir gerçek ve hakikattir. Maalesef bizde 
zabıt kâtipliğine ve Adliye teşkilâtına müra
caat eden insanlar çok cüzidir. O da hiçbir 
sahada iş bulamamaktan mütevellit bunalama 
belâsı girmektedir... Bir Adliye mensubu olarak 

t. Sayın Vekilimiz de bu işi bilirler. Zira sene
lerdir Adliyede çalışmışlardır. Kendilerini 
Adliye koridorlarında çok gördüm ve tanıdım. 
Belki kendileri de birçok hâdiselerin dosyala
rını zabıt kâtiplerinden isterken çekinmişlerdir. 
Çünkü onların bunalmış vaziyetlerinize iş 

I hacımlarını görmüştür. Çalışma imkânlarını dahi 
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müsait değildir. Bugün Anikara Adliyesine git
tiğimiz zaman bölümlerin biribiri içinde oldu
ğunu, dosya bulmanın bir meselle olduğunu mü
şahede etaıek çok kolay ve basittir. Bir t e r e 
Adliye binasına gitmekle bunu öğrenmek kabil
dir. O halde bu vaziyetin önüne geçmek ve 
onlara çalışma vasatını temin etmek bilhassa 
benim üzerinde hassasiyetle duracağım ve ça
lışacağım bir mevzudur. Bunları, vaktiyle 
kendileriyle kader birliği yapmış olduğum bu * 
arkadaşlarıma vaad etmiş bulunuyorum. Ben 
de bu meslekin, içinde dört sene fiilen çalış
mış bulunduğum için bu soruyu buraya getir
dim. Vekil Bey de, bu hususta tasarıların ha
zırlanmış bulunduğunu açıklamış oldukları 
için müsterihim. Yalnız kadro ve imkân me
selesi üzerinde durmıyarak, bilhassa imkân ya
ratılmalıdır. Şimdiye kadar ihmal edilmiş oku
lun da ele alınması şarttır. Emsaline tanınan 
haklara muvazi olarak hiç olmazsa maddi ba
lamdan tatmin edilmelidirller. Ben bunu arzu 
ediyorum. Bunu her halde sizler de arzu eder
siniz arkadaşlar. 

. Daha fazla konuşup izaha gitmek istemiyo
rum. Mademki bu hususta hazırlanmış tasarı
lar vardır, o zaman mevcut dokümanlarımı, 
kanunun müzakeresi sırasında arz etmek sure
tiyle, bu mağdur olmuş ve bunalmış insanla
rın imkân ve raf ahlarım sağlıyabilnnek için 
elimden geldiği kadar çalışacağım. Getire
cekleri kanun tasarısından dolayı Vekil Beye 
tekrar tefekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
inşaahna harar verilmiş olan Harşıt Hidro -
Elektrik Santralinin projesinin ne safhada bu
lunduğuna ve projenin bu yıl tatbikinin imkân 
dâhilinde olup olmadığına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/129) 

BAŞKAN — Soru öahibi burada. Bakan yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

19. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
orman tahribini önlemek maksadiyle orman böl
gesinde yaşıyan halka, zaruri ihtiyacı olan har
tama yerine kuUanılmak üzere, ucuz çinko te
min ve tevzii hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/130) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan yok. 

Sora gelecek birleşime bırakılmıştır. 

20. — Mardin Milletvekili Talât .Oğuz'un, 
Güney - Doğa iller bölgesinde yollarda şahıs ve 
vasıtalarda sık sık yapılan aramaların hukuki 
mesnedinin neden ibaret bulunduğu, arama ya
pılması için bir talimat ve emir verilip verilme
diği ve aramaların kanunim tâyin ettiği şartlar 
altında yapılması için bir tamim ve talimatın 
gönderilip gönderilmiyeccği hakkında ne düşü
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/131) 

BAŞKAN '— Soru sahibi burada mı? Bura
da. İçişleri Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

21. — Mardin Milletvekili Talât Gğuz'un, 
ihalesi yapılan Midyat Ortaokul binasının inşa
atının durdurulması sebebine, başka yerlerde 
inşaatı durdurulan ortaokul binası bulunup bu
lunmadığına ve bu yıl veya 1962 yılında Midyat 
Ortaokul binasının inşasına başlanıp başlanmı-
yacağı hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/132) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. Millî Eğitim Bakanı? Yok. Soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

22. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, piyasadaki mamul palamut hulâsası fiyatla
rına göre nisbetsiz bir şekilde düşük olan ham 
palamut fiyatları hakkında ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/133) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 
düşmüştür. 

23. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay dar'-
m, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında ya
pılması hususunda alınmış bir karar olup olma* 
dığına ve Bingöl Belediyesi tarafından lise &{-
naşı inşası için kaç metrekare arsa verildiğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/134) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. Millî Eğitim Bakanı? Yok. Soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 
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24. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay dar'-

ın, 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 burada mı? Bura
da. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı? Yok. Soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

25. — lf§ak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğ-
lu'nun, son zamanlarda vatandaşların karakol
larda dövülüp dövülmediğine ve şayet dövme 
hâdisesinden İçişleri Bakanlığının malûmatı var-
m ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair İçişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/136) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Soru .sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 
düşmüştür. 

26 ncı soruya geçiyoruz. 

26. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Siirt ili dâhilinde çok geniş mikyasta, bulunan 
ve 3/4 il Devlet orman sahasına giren yabani 
fıstık ağaçlarının müstakil bir teşkilât ile ele 
alınarak aşılattırûması hususunda bir tedbir ve 
tasavvurun mevcudolup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/137) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Tarım 
Bakanı? Yok. Tarım Bakanı bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

27. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
m, kömür havzasındaki ölümle neticelenmiş iş 
kazalarının artış miktarına, ölüm nisbetine, se
beplerine ve 10 sene içerisinde mahsullerinden 
kaçı hakkında kanuni takibata geçildiğine ve 
kazaların önlenmesi veya asgari hadde tutul
ması hususunda gerekli tedbirler ittihazı için 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Sanayi 
Bakanı? Yok. Sanayi Bakanı bulunmadığından, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

28. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay dar'-
in, Bingöl il hududu içindeki üç köprünün proje 
ve ihalesinin ne aaman yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/139) 
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BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bayındır

lık Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bırakıldı. 

29. — Edirne Milletvekili İlhamı Eriem'in, 
hudut giriş ve çıkış kapısı olan şehir ve kasaba
ların imarı ve medeni tesislere kavuşturulması 
hakkında özel bir görüş ve programın bulunup 
bulunmadığına ve Edirne'nin imarı ve kalkın* 
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sarımı (6/140) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Başba
kan? Yok. Gelecek Birleşim bırakıldı. 

30. — 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 — Sora sahibi? Burada. Devlet 
Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bırakıldı. 

31. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu' 
nun, Ankara ve İstanbul belediyelerinin 6830 
sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan borçları
na dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili izzettin Ağa
oğlu arkadaşımız buradalar mı? (Burada sesleri) 

İçişleri ve Maliye Bakanı arkadaşlarımız yok
lar. Sorunun cevaplandırılması gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

32. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'-
nin, yabancı memleketlerde tedavi edilmekte olan 
Türk vatandaşı sayısı ile 6 Haziran 1961 tarihli 
ve 5/1280 sayılı Kararnamenin neşrinden itiba
ren bu gibi vatandaşlardan istikrar fonuna katıl
ma payı olarak kaç lira alındığına ve adı geçen 
kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/144) 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Zeyyat Koca-
memi arkadaşımız buradalar mı? (Burada ses
leri) 

Maliye Bakanı arkadaşımız salonda hazır de
ğiller. Sorunun cevaplandırılması gelecek Birle
şime fbırakılmıştır. 

33. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, 1959 senesi Mayıs ayında Gaziantep'in, 
Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerde Hede-
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nol isimli bir madde ile zirai mücadele yapılıp 
yapılmadığına ve bu maddenin bağlara zarar ve
rerek ö sene hâsılatının imhasına sebebolup olma
dığına dair Tarım Bakanından sözlü isorusu 
(6/145) 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs arkadaşımız buradalar mı? (Yok sesleri) 
Ali ihsan Göğüs arkadaşımız iki birleşimde d? 
(bulunmadıkları için sonu düşmüştür. 

34.. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
m, 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 — Zonguldak Milletvekili Suphi 
Konak arkadaşımız buradalar mı? (Burada ses
leri) 

Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız salonda bu
lunmadıklarından sorunun cevaplandırılması ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

35. <— Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-
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 — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol arkadaşımız buradalar mı? (Yok «esleri) 

Hâldan Kısayol arkadaşımız iki birleşimde de 
(bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

36. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-
un, 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 hususun
da bir. haksızlık olup olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/148) 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
ısayol arkadaşımızın bu sorusu da, iki birleşimde 
(bulunmadıkları için düşmüştür. 

37. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV 
un,ceza evleri müdür ve memurlarına, daha iyi 
vazife görmelerini teşvik bakımından, hizmet 
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zammı ve tazminat verilmesinin uygun görülüp 
görülmediğine dair Adalet Bakanından sözlü so« 
rusu (6/149) 

SAH--" " " 

BAŞKAN — Bu sözlü soru da Hâldan Kısa
yol arkadaşımıza aittir. Kendileri iki birleşimdo 
de bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

38. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-
un, 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılan subaylara 
yaptırılan evlere dair MİM Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/150) 

BAŞKAN — Keza bu sözlü soru da Hâldan 
Kısayol arkadaşımızındır. iki birleşimde bulun
madıkları için bu sorusu da düşmüştür. 

39. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-
un, teknik kalkınmanın temelini teşkil eden tek
nik ve tekniker okulları hakkında Millî JSğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/151) 

BAŞKAN — Bu sözlü soru da, arkadaşımız 
iki birleşimde bulunmadıkları için, düşmüştür. 

40. — Giresun Milletvekili Ali Köymenin, 
§ebin Karahisar ilçesinde vukubulan yangının 
sebebolduğu hasar miktarına ve yapılan yardım 
tutarına dair İmar ve İskân ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/152) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Ali Köy-
men buradalar mı? (Burada sesleri) 

îmar ve iskân ve içişleri Bakanları arkadaş
larımız bulunmadıkları için sorunun cevaplandı
rılması gelecek Birleşime bırakılmışta* 

41. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, To
kat ve havalisine iktisadi bir hareket kazandır
mak, işsizliğe mâni olmak ve hususiyle yer üs
tü servetlerini kıymetlendirmek maksadiyle To
kat'da sınai tesisler kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/153) 

BAŞKAN — Ali Dizman arkadaşımız bu
radalar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi arkadaşı
mız burada bulunmadıkları için gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

42. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile sıhhi sebeplerle yapılan döviz satışlarından 
alınan istikrar fonuna kahlmU payının kaldırı
lıp kaldmlmıyacağı hususunda ne düşünüldü-
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güne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu I 
(6/154) 

BAŞKAN — Şevki Güler arkadaşımız bura
dalar mı? (Yok sesleri.) Keza soru sahibi arka
daşımız bulunmadıkları için gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

43. — Giresun Milletvekili Ethem Kilıçoğ-
lu'nun, Sümerbank perakende satış mağazala
rının ilçelerden kaldırılması sebebine dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/155) 

BAŞKAN — Ethem Kılıçoğlu arkadaşı
mız buradalar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi 
arkadaşımız bulunmadıkları için bu soru gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

44. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 1960 ta
hinden önce ve bugün kaç ekmeklik buğday tevzi 
ambarı bulunduğuna, tevzi olunan buğdayın 
fiyatiyle nakli işine ve mutemetlik mevzuunda 
ihtilâf olup olmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

BAŞKAN — Bu soru Ethem Kılıçoğlu arka
daşımıza aittir. Kendileri burada bulunmadık
ları için diğer soru gibi bu soru da gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

45. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nın matbuata ve binnetice umumi efkâra 
intikal eden sözlerinde suç unsuru bulunup bu
lunmadığının teemmül edilip edilmediğine ve 
adı geçen hakkında bu sözlerinden dolayı ne 
muamele yapılması düşünüldüğüne dair sorusuna 
Adalet Bakanı S ahir Kurutluoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/157) 

BAŞKAN — Osman Şahinoğlu arkadaşımız 
buradalar mı? (Burada sesleri) Adalet Bakanı 
da buradalar. Sözlü soru önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
] . Eski Millî Birlik Komitesi üyelerinden 

Senatör Mucip Ataklı'nın, son günlerde gaze
telere verdiği bu suretle matbuata ve binnetice 
efkârı umumiyeye intikal eden af ile ilgili be
yanatında milletin huzur ve sükûnunu bozucu 
halkı telâş ve heyecana düşürücü, ihtilâli tah
rik edici ve hattâ Büyük Millet Meclisini teh-
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dit edici mahiyette suç unsurları bulunup bu
lunmadığının teemmül edilip edilmediğinin, 

2. Bu beyanatından dolayı mumaileyh hak
kında ne gibi muamele düşünüldüğünün veya 
icra edilmiş bulunduğunun Muhterem Adliye 
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletleri saygı ile arz olunur. 

22 . 12 . 1961 

Samsun Milletvekili 
Osman Şahinoğlu 

ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUO&-
LU (C. Senatosu üyesi) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Samsun Milletvekili Osman Şahin
oğlu Beyefendinin suallerine arzı cevap ediyo
rum. 

İhbar, şikâyet ve iftira üzerine, bir hâdise
de suç unsuru olup olmadığının takdiri tama
men adlî mercilere terk edilmiştir. Adliye ci-
'hazı bu husustaki tedbirleri kendi görüş zavi
yeleri üzerinden hâdiseyi mahkemeye intikal 
veya takibat lüzum olmadığına karar ittihaz et
mekte bir serbestîi t amma sahiptir. 

Adliye Bakanı olarak ben, Meclis kürsüsün
de bir hâdisei filliyede gerek suç,unsuru var
dır, gerekse yoktur şeklinde bir ifade de bu-
lunm'ayı şahsan kendimi yetkili görmemekte
yim. Hâdisede suç vardır desem, tesir icra eder. 
Hâdisede suç yoktur 'desem yine tesir icra 
eder. Binaenaleyh istiklâle sahibolarak müsta-
killen vazife görmesini hepimizin yürekten ar
zu ettiğimiz adalet mekanizması hâdisede suç 
unsuru bulunup bulunmadığını ve failler hak
kında kovuşturma yapılması gerekip gerekme
diğini serbestçe tâyin ve takdir etmek mevkiin-
ded'irler. 

Adalet mercilerine intikal etmiş bulunan hâ
diselerde bu mercilerin yapacakları kanuni iş
lemlerin safha ve sonucu ve failler hakkında ne 
muamele yapıldığı Bakanlığımızca ayrıca tah
kik ve takibedilmemektedir. Zira bu hususta 
karara varacak adlî makamlar Usul Kanunu 
hükümlerince tesbit edilmiştir. 

Esasen Anayasamızın yargı yetkisinin kul
lanılmasında vaz'ettiği esaslar da göz önünde 
tutulduğu takdirde Adalet Bakanının bu kabil 
hâdiselerde adlî mercilerin tasarruf ve muame
leleri üzerinde bir tesir ve telkin hususle getir
meye ınüsaMolacak mahiyette bu hâdise ile il-
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gili beyanda bulunmasının derpiş edilemiyeceği I 
şüphesizdir. \ 

Anayasanın ışığı altında mütalâa ettiğimiz 
bu savcıları, vazifelerini ifada Adliye Vekili
nin emriyle değil, kanun ve vicdanlarının ken
dilerine tuttuğu ışıkla vazife göreceklerdir. 

Adalet Bakanlığına geldiğim günden beri, 
savcıların dâva açıp açmadıklarını ve dâva ne
ticelerinin ne olduğu yolundaki ,soru itiyadını 
da bertaraf etmeye çalışmaktayım. (Alkışlar) 
Savcılar kanun ve vicdanları ile karşıkarşıya bı
rakılmıştır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Osman Şahinoğlu. • 
OSMAN ŞAHlNOĞLU (Samsun) — Muh

terem Adalet Bakanının izahatına teşekkürler 
ederim. Ancak bendenizin sözlü sorumun ma
hiyet ve medlulü, mutlaka savcılara emir ve
rilsin şeklinde değildir. Bu, kendi teşkilâtını 
bir nevi ikaz mahiyetindedir. Bugüne kadar 
adlî merciler halen harekete geçmemiştir. Ka
nunlar, biliyorsunuz, Devlet kudreti, ferdin 
hürriyeti veya ferilerin birbirlerine karşı olan 
hürriyetlerini tahd'ideden birtakım kaidelerdir. 
Buna istinaden Mucip Ataklı 'nm gazetelerde 
intişar eden beyanatı, birçok arkadaşlarla yap
tığım temas neticesinde edindiğim kanaate gö-
r̂ e, suç teşkil etme'ktedir. Suçu takibe koyma
yan savcılar da en az Mucip Ataklı kadar suç
ludurlar. Onun için muhterem Adalet Bakanın
dan bu hususta takibat yapmasını rica edeceğim, j 
Millet adına vazife görülen bu mukaddes çatı 
altında Meclise dil uzatmaya kimsenin hakkı 
yoktur. Millet temsilcilerinin, millet namına 
yaptıkları tasarruflarda kimsenin icazet alma
ya ihtiyaçları yoktur, lüzum hissetmezler, te-
nezül etmezler. (Alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi millet adına 
' olan tasarruftan yine millet adına müstakillen 

kullanır. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Anayasanın 

132 nci maddesine göre bu şekilde konuşamaz
lar. 

OSMAN ŞAHlNOĞLU (Devamla) — Ana
yasanın 79 ncu maddesi gereğince Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesinin veya Tabiî senatör
lerin kanunun bizatihi suç saydığı sözleri sarf 
etmeye hakları yoktur. Yine 79 ncu madde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerini bizatihi iş
ledikleri suçlardan ve sarf ettikleri sözlerden 
dolayı masun kılan bir madde değildir. (Binaen-
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aleyh; kanaatime göre Mucip Ataklı 'nm sözleri 
suç konusu teşkil etme'ktedir, bu sözlerinden 
dolayı takibatta bulunmıyan savcı da aynı de
recede suçludur. Ben Adalet Bakanının bu sav
cı hakkında takibatta bulunmasını temenni edi
yorum. 

REŞÎT ÖNDER (Tokat) — O durum Ana* 
yasaya aykırı olur. 

C. K. MİLLET PARTİSİ SIRALARINDAN 
BİR MİLLETVEKİLİ — O sizin kanaatiniz. 

BAŞKAN — Sözlü soru mekanizması soru 
sahibi ile Bakan arasında işler. Buna kimse mü-
daihale edemez. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

46. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
şimdiye kadar nerelerde kaç trafik muayene istas
yonu kurulduğuna, kaç aded trafik tüzüğü ya
yınlandığına ve trafik muayenesinin nasıl yapıl
dığına dair İçişleri ve Bayındırlık bakanların
dan sözlü sorusu (6/158) 

BAŞKAN — Mustafa Uyar arkadaşımız bu
radalar mı? (Yok sesleri) Soru sahllbi arkada§ı-
nrnz burada bulunmadıkları için gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

47. — öiresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, Giresun'un Keşap İlçesi Balıkçılık Koope
ratifinin kuruluş tarihine, bugüne kadar Hükü
metçe ne miktar yardım yapıldığına ve 1961 yı
lında T. C. Ziraat Bankasınca kredi açılıp açıl
madığına, açılmışsa miktarına ve açılan kredi
nin Kooperatife verilmemesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözilü sorusu (6/159) 

BAŞKAN — Ethem Kılıçoğlu arkadaşımız 
buradalar mı? (Yok sesleri) Soru ısaihihi arkada
şımız 'burada bulunmadıkları içlin gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

48. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Sivas'ın Kangal İlçesi Ortaokulunun halen ne 
müdürü ve ne de bir öğretmeni bulunmadığına 
göre okulun açık bulundurulmasında ne gibi bir 
fayda umulduğuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/160) 

BAŞKAN — Tahsin Türkay arkadaşımız bu
radalar mı? (Yok sesleri) Soru salhibi arkadaşı
mız burada bulunmadıkları için bu soru da gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 
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49. — İzmir Milletvekili Mustafa TIyar'ın, 

Vergi Usul Kanununun 40 net maddesi gereğin
ce vergi mevzuuna giren, küçük esnaf ve sanat
kârlar yanında çalışan, 18 yaşından aşağı çırak
lardan bu verginin alınmasına devam edilip edü-
miyeceğine dair Maliye Bakanından sözlü soru
su (6/161) 

'BAŞKAN — Arkadaşımız buradalar on? (Yok 
sesleri) Soru salhiJbi -arkadaşımız bulunmadıkla
rından gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

50. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
çocuk felcinden halen dış memleketlerde tedavi
de bulunanlarla, bunuşı dışında tesbit edilmiş ve 
tedavisi için müracaat etmiş ne kadar felçli ço-
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cuk olduğuna, bunlar hakkında ne düşünüldü
ğüne ve 6.6. 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararının sıhhi sebeplerle yapı
lan dış seyahatlerden istisna edilmesi için teşeb
büse geçilip geçilmediğine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Maliye Bakanlarından sözlü soı*u-
su (6/162) 

BAŞKAN — Bu sözlü soru da arkadaşımıza 
•aitir, burada bulunmadıkları için soruları gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

Gündem sonuçlandırrlmnştır. 15 Ocak 1962 
Pazartesi günü saat 15 t e toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

«*« » • • « < « 

B) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — İstanbul Milletvekili Suphi .^aykam'ın, 
Türkiye'deki gecekonduların adedine ve bunlar
da kaç vatandaş barındığına dair sorusuna îmar 
ve İskân Bakanı Muhittin Güven'in yazılı cevabı 
(7/18) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun îmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

18 . 12 . 1961 

İstanbul Milletvekili 
•Suphi Baykanı 

a) Türkiye'deki gecekondu adedi ne ka
dardır? Bu geeekonıdularda kaç vatandaşımız 
yaşamaktadır ?. 

b) Gecekonduların yıkımı işi durdurulmuş 
mudur? Durdurulmamışsa sebebi nedir? 

c) 27 Mayıstan önce kısmen yıktırılan ve 
fakat vergileri halen eski sahiplerince ödenen 
gecekonduların, tamiri hakkında ne düşünül
mektedir? 

d) Plânlı çalışmalar gerçekleşinceye ka
dar gecekondu bölgelerinin âcil ihtiyaçlarımı gi
dermek maksadiyle tedbir düşünülmekte midir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
TetMk Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 17-2/15 

11.1.1962 

Konu : Istanibul Milletvekili Suphi Bay-
kanı'ın yazılı sorusu H. : 

Millet Meclisi Yüksek B'aşkanlığına 
28 . 12 . 1961 gün 7 -18/483 - 2365 sayılı 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazılariyle Ba-
kanlığıımdan isttenilem, Istanlbul Milletvekili 
Sayın Suphi Baykam'ın «gecekondulara» dair 
önergesindeki, soruların cevapları sırasiyle arz 
edilmiştir : 

a) Mevcut bilgilere göre % 70 i İstanbul, 
Ankara ve İzmir illerimizde ve bakiyesi muhte
lif şehir ve kasabalarımızda olmak üzere tahmi
nen (240) bin civarında gecekondu mevcudolup 
buralarda takriben 1 070 000 nüfus barınmak
tadır. 

İki bin adedden yukarı gecekondusu olan 
şehJir ve kasabalarımızın isimleriyle gecekondu 
«adedi ve 'buralarda yaşıyan nüfusu gösterir 
liste ilişiktir. 

Ib) 6188 sayılı Kanunun neşrinden sonra 
yapılan gecekonduların yıktınlmaması için yeni 
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bir ifeanun veya kararname çıkmamıştır. Çeşitli 
eefbepler yüzünden, gecekonduların yapılmasına 
devam olunduğu da bir vakıadır. 

Bu mevzuda Başbakanlıktan alınan 16 . 11 . 
1960 gün 10/3974 sayılı emirle, 27 Mayıs tan ön
ce yapılmış olan gecekonduların yıktırılmaması 
hakkında Devlet B'aşkanmın emirlerine rağ
men, bâzı belediyelerin laksine hareketle yıkım 
işlerine girişltilklerinin öğrenildiği bildirilerek 
Ibtı hususta dikkat nazarlarının çekilmesi isten
miştir. Başbakanlığın bu emri 22 .10.1960 gün 
ve 5519/14912 sayıyla valiliklere tamim olun
muş/tur. 

Bilâhara Başbakanlıktan İçişleri Bakanlığı
na yazılan 18 . 5 . 1961 ıgün 10/2166 sayılı ya
zıda, belediye hudutları içinde mevcut gecekon- , 
düları teslbit ettirilerek, burudan böyle gecekon
du yapılmasına mâni olunması ve yapılacak 
olanların da mevzuata göre hemen yıktırılması 
emredilmiş ve bu emir içişleri Bakanlığınca va
liliklere telle tamim edilmiştir. 

-Son defa Başbakanlıktan alman 11.12 .1961 
gün 10/5525 sayılı emirde, 27 Mayıstan evvel 
yapılmış gecelkondularm yıktırılmamasına dair 
olan emirlerin, yıktırılması hususunda mahke
melerden karar sâdır olmuş veya olacak gece
kondular hakkında tatbik olunmamasının te
mini istenmiştir. Bu emir 6 . 1 . 1962 gün 77 
sayıyla valiliklere tamim edilmiştir. 

c) 27 Mayıstan önce 6188 sayılı Kanuna 
göre yıkılanların tekrar yapılması veya tamir 
edilmesi düşünülmemektedir. Bunlardan kabili 
iskân olmıyanlarmm vergiden düşürülmesi ge
rekmektedir. 

d) Gecekondu problemi mesfken dâvasının 
(bîr parçasıdır. Bu selbeple birlikte mütalâa edil
mesi ieaJbeder. Gecekondu yapılmasına mâni ol-
ma-k için gecekonduyu doğuran sebepleri orta- ' 
dan kaldırmak lâzımdır. Gecekonduyu tevlid-
eden : 

a) ' Muhtelif sebepler taihtında köylerden 
şehirlere akın; 

(b) Mesken (buhranı; 
e) Kiraların yüksek olm(asi; 
d) iktisadi yetersizlik, finansman ydkluğu; 
ie) Zabıta kontrollarının yetersizliği ve mü

samaha gibi çeşitli sebeplerdir. 
Gecekondu yapımını tevlideden zaruri ih'ti-
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yaçların bir nizam altında karşılanabilmesi için 
lüzumlu tedbirleri almak üzere ilgili daire ve 
belediyelerle iş birliği suretiyle çalışmalara 
başlanmış bulunmaktadır. 

Yeniden gecekondu yapılmasını önlemek 
için başlıca tedbir; nüfus akınlarını düzenle
mek ve mesken yapımını teşvik etmektir. Çün
kü gecdkondu problemi hukuki ve kısıa süreli 
tedbirlerle çözülemez. Mevcut hükümlerin tam 
uygulanmasına paralel olarak nüfusumuzu ve 
ekonomik faaliyetlerimizi memleket yüzünde 
daha dengeli bir şekilde dağıtmak ve gayret
leri bölge plânlama anlayışı içinde kıymetlen
dirmek problemin ama çözümünü vermektedir. 

Mesken yapımını teşvik hususunda; dar ge
lirli halk tabakalarının mülk veya ucuz kiralı 
olarak ımesken- ihtiyaçlarının daha geniş mik
yasta karşılanması için «Mesken kanunu tasa
rısı» hazırlanmış bulunmaktadır. Kanunun ge
tirdiği ucuz arsa, ucuz kredi, vergi muafiyet
leri, teknik yardım, mesken yatırımlarının sos
yal mesken yapımına yöneltilmesi, vatandaş
ların mesken yapımı için tasarrufa teşviki gibi 
imkânlarla mesken yapımı sağlanacaktır. 

Mevcut gecekondu topluluklarının aşağıdaki 
esaslar dâhilinde tasfiyeleri düşünülmektedir : 

— Şehrin imar plânında iskân sahası dâhi
linde bulunan gecekonduların ıslahlarının sona 
bırakılması, 

— iskân sahas dahilindeki gecekondulara 
ait âmme tesislerinin mevcut imar plânına ve 
malî imkânlara göre yapılması, 

— Gecekondu sakinlerinin barınmaları için 
kiralık sosyal mesken temini veya ucuz arsa, 
finansman ve teknik yardım sağlanmasiyle 
kendi evini yapana yardım sistemiyle mülk 
meskenine 'kavuşturmalarından sonra tasfiye 
işine geçilmesi, 

Bu seneki bütçemize gecekondu ıslahı ve 
sosyal mesken inşaatı mevzuunda 5 milyon lira 
konulmuştur. Emlâk Kredi Bankası, belediyeler 
ve işçi Sigortalarının mesken inşası husufunda 
ayıracakları paraların kısmen sosyal mesken 
yapımına yöneltilmesi suretiyle ve [belediyeler
le işbirliği yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Muhiddin Güven 

imar ve iskân Bakanı 
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İki bin adedden yukarı gecekondu olan şehir 
ve kasabalarımızın isimleriyle gecekondu adedi 

ve (buralarda yaşıyan nüfusu gösterir liste 

Gecekondu Gecekonduda, 
Mahalli adedi yaşıyan nüfus 

fetanlral • 
Ankara 
îzmir 
Adana 
Bursa 
Zonguldak 
Samsun 
Erzurum 
Erzincan 

100 000 
60 000 
20 000 -
8 790 
3 561 
4 000 
4 346 
2 147 
2 985 

370'000 
300 000 
100 000 
42 150 
13 556 
15 000 
12 476 
12 063 
9 168 





Bonen : 1 
Toplaati:i M I L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet 
Tiritoglu'nun, 9 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri lçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/15) 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
9 .X. 1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 43 ne d maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek* 

lifimizi gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 
Gereken işlemin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

5 .12 . 1961 
Bursa Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Sadrettin Çanga Mehmet Tiritoğlu 

GEREKÇE 
Beynelmilel spor temasları, memleketimizi ve sporumuzu dünya milletlerine tanıtmaya vesile 

olmaktadır. Bu temaslarda muvaffakiyet ise, bu sahadaki kabiliyetleri değerlendirmekle müm
kündür. 

Dünya milletleri efkarında memleketimiz ve spor kabiliyetimiz hakkında iyi ve müspet intibalar 
yaratabilmek için de her türlü imkanı hazırlamak mecburiyetinde olduğumuz izahtan varestedir. 

Sporcuların kulüpleriyle olan münasebetlerini devamlı kılmak ve yapılacak müsabakalarda ta
kımlarında oynamalarına imkan vermek maksadiyle bu sahada temayüz etmiş olan kabiliyetleri 
moralman takviye etmek olur ki, bu da memleket sporunun kalkınmasına bir hizmettir. 

Memleketimizi dış âleme tanıtmak iğin çareler aranırken spor kollarından istifade etmeyi dü
şünmemek mümkün değildir. 

tşte bu maksatladır ki, 9 . 1 . 1961 tarih vo 211 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin tadili za
ruri görülmektedir. ~ 

Çünkü» vatani vazifesini er olarak yapan sporcuların mensuboldukları kulüplerinden uzak tu
tulmaları, iç ve dış temaslarda, takımlarında yer alamayışları temayüz etmiş, oyuncuları form
dan düşürmekte ve millî temaslar neticesi ise memleketimiz için pek de parlak sayılmamaktadır. 
Filvaki, askerî güçler arasında sportif hareketlere yer verilmekte ise de bu takımların dış müna
sebetlerinin mahdudoluşu, isim yapmış kabiliyetlerin uzun müddet müsabakalardan uzak tutul
ması bu sporcuları atalete sevk etmektedir. Her bakımdan memleketin hayrına olan sporumuzu 
kalkındırmak ve milî temaslarda milletimizi söz sahibi etmek için gereken imkânı temin etmek 
maksadiyle mevzuubahia kanunun 43 ncü maddesinin tadilinde fayda mülâhaza edilmiştir. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 9 . 1 • 196$ 

Karar : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet TiriJtoğlu'nun 9.1.196İ 
»tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 2/15 sayılı Kanun teklifi J^illî Savunma Komisyonumuzda Millî Savunma Ba
kanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Beden Terbiyesi Teşkilâtı adına Futbol Federasyonu Balka
nının da katılmaları ile üç birleşim süresi incelenip tartışılarak görüşüldü. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı adına yetkilileri ve komisyondan iki üye, 
özetle : (Orduda eşitsizliğe yol açacak bir imtiyazlı zümre yaratma; ordunun disiplinini sonsuz 
izin müsamahaları ile bozma, eğitimden iki yüz gün kadar uzak bırakma, gittikçe sayılan artması 
muhtemel bu neviden asker sporcular yüzünden askerî hizmetlerde sarsıntı, bu teklifin sivil spor 
kulüplerinin maddi menfaat mülâhazalarından doğmuş olduğu sanısı ve gerçekde henüz başka sanat 
ve meslek erbabı hakkında böyle bir ayının yoksa da ilerde bunun da muhtemel bulunması ve spor 
antrenmanı ve müsabaka formununv muhafazası için bu sporcuların yalnız millî maçlara ve hazır
lık kamplarına bugün olduğu gibi katılmalarının yeterli olacağı cihetle askerlik ve izin kanunlan 
ile Anayasaya aykirlııkları) yönünden bu teklifin Genelkurmay Başkanı tarafından kabul edilme
diğini mütaaddift görüşmelerde ifade etmişler ve Genelkurmay Başkanlığının 25 . 12 . 1961 tarih 
ve OPS : 4913.10 28 - 61/BT sayılı ve altı sayfalık mütalâa yazısını komisyonumuza sunmuşlardır. 

Teklifin lehinde bulunan (Komisyon Başkanımız dâhil) dokuz üye yukardaki muhalif mütalâ
alara karşı : (Değişiklikle kabul edilen 43 ncü madde metninde eski metne nisbetle çak daha kuv
vetli kanun ve yönetmelik müeyyidelerinin konduğu; bilhassa eğitim, disiplin ve askerî görevle
rin aksatılmaması ve metinde kesin şekilde gösterilen izin .müddetinin aşılmaması ve bugün fiilen 
iki askerlik yılında üç yüz on sekiz günü bulduğu komisyona göre Millî Savunma ve Genelkurmay 
yetkililerince bildirilen müddetin bu yeni kanun metniyle en çok iki yüz güne indirilmiş olduğu 
ve acemi erlerin ilk on altı haftalık eğitiminde katiyen izin verilmemek ve hafta tatillerinin bir 
gününde silâh ve teçhizat temizliğine tâbi olmak ve askerî zaruretler ve programlar gerektirince 
spor müsabakalan için izin vermemek ve bu izni kötüye kullanacak profesyonel sporculara gele-
oek izinlerden mahrumiyet ve diğer askerî ceza müeyyidelerini uygulamak şeklinde tedbirlere 
giderek kanunun kıta ve kurum amirlerince hakkiyle uygulanması takdirinde yukarıki mahzurla
rın belirmiyeceği; sayılan on ile otuzu geçmiyeceği belirtilen bu neviden profesyonel sporcuların 
bu metinde belirtilen izinlerinin Türk milletinin şeref ve haysiyetini yükseltmeyi ve yabancı ülke
lerde spor meydanlanndaki direklerde aziz millî bayrağımızın dalgalandırılması amacı ile bu ka-
darcık bir hakkın tanınmasına elbet zaruri ve müsaonalhası kaabil görüleceği; müsabaka formunun 
ancak devamlı millî spor müsabakaları ile ve ordu içindeki özel ve resmî müsabakaların birleştiril
mesi ile mümkün olacağı cihetle metinde görülen imkânın bu sporculara verilmesi gerektiği ve fut
bol Federasyonunca da millî profesyonel oyuncuların askerlik hizmetinde de askerî amatör güçler-
de'resmî müsabakalara katılmaları için Profesyonellik Yönetmeliğinde gereken müsaadenin veril
mesi ile müsabaka formunun tam olabileceği; her meslekte olduğu gibi müstesna millî kabiliyetle
rin elbette böyle bir hakka lâyık olduklan, nihayet yalnız milli sıfatlı ve yalnız birincilik kulüp
lerine mensup sporcular için bu imkânın verilmesi yolundaki mütalâaların da doğru bulunduğu ve 
orduda lüzumsuz bir kapı açmak değil ve fakat mevcut başıboş denecek müsamahalı bir gidişe niha
yet vermekle ordunun yaranna bir kanun barajı kurulmuş olacağı, bu sebeple bu metnin kabulü 
gerektiği) mütalâasında bulunmuşlardır. 

Futbol Federasyonu Başkanı da kulüplerin menfaatinin değil Türkiye'nin spor şerefini yük
seltilmesini amaç bilerek komisyona teşkilât adına katıldığını ve Profesyonellik Yönetmeliğinde 
istenilen değişikliğin yapılması hususunda da çalışacağına ayrıca ifade eylemiştir. 
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Neticede komisyona sunulan değiştirme teklifleri dle metnin birinci maddesi tadilen diğer mad 
deleri de aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Umumi Heyetin© tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Bu teklif için Sözcü Kâtip 
İzmir Milletvekili Niğde Milletvekili Balıkesir Milletvekili Aydın Milletvekilfi 
Mehmet Ali Ay taş Asım Eren Süreyya Koç Hilmi Aydınger 

Erzurum Milletvekili 
Şeraf ettin Konuray 

Istanlbul Milletvekili -
Hilmi Obenj 

imzada bulunamadı 

Kars Milletvekilli 
Sırr\ öktem 

Kars Milletvekili 
Bahtiyar Vural 

Kocaeli Milletvekili 
Haldun Kısayol 

Muş Milletvekili 
Muhalifim, söz hak

kım mahfuzdur 
Sami öztürk 

Ordu Milletvekili 
Muhalifim, söz hakkım mahfuzdur 

Ferda Gittey 

BUBSA MİLLETVEKİLİ SADRETTlN ÇANGA 
VE BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MEHMET 

TÎRÎTOĞLU'NUN TEKLÎFÎ 

9.1. 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 9 . 1 . 1961 tarih ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri her 
türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üs
tündedir. Bundan ötürü Silâhlı Kuvvetler men
suplarının siyasi parti veya derneklere girme
leri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette 
bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı iş
lerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve be
yanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır. 

Silâhlı Kuvvetler mensupları Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş spor ku
lüplerinin faal olan üyeliklerine girebilirler; di
ğer siyasi olmıyan cemiyetlerin faal üyesi ola
mazlar. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, 
karargah ve kurumları içinde amatör askerî 
spor kulüpleri kurmaları ve bu kulüplerde faa
liyette bulunmaları caizdir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN' 
DEĞÎŞTÎRÎŞl 

9.1. 1961 tarihli ve 211 sayüı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 9 . 1 . 1961 tarih ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Îçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri her 
türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üs
tündedir. Bundan ötürü Silâhlı Kuvvetler men
suplarının siyasi parti veya derneklere girme
leri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebet
te bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplan
tı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve 
beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır. 

Silâhlı Kuvvetler mensupları Millî Savunma 
Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi olmı
yan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal olmı
yan üyeliklerine girebilirler. Girenler durumla
rını en kısa zamanda Millî Savunma Bakanlı
ğına bildirmeye mecburdurlar. 

Ancak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmak
ta bulunan ve kulüpleri Millî Profesyonel Birin
ci Lige dâhil olan profesyonel sporculara eğitim, 
disiplin ve askerî görevlerini aksatmıyacak se-
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Bn kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve mu
rakabeleri Millî Savunma Bakanlığınca hazırla
nacak hususi talimat hükümlerine göre olur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kumlu yürütür. 

Mide, resmî tatil gönlerinde ve ayrıca kanuni 
izin süreleri tutarını aşmamak üzere kendi spor 
kulüplerinin resmî spor müsabakalarına katıl
malarına, yürürlükteki kanunlara ve yönetme* 
likte bildirilecek esaslara göre Millî Savunma 
Bakanlığınca izin verilir. 

Millî Profesyonel Birinci Lig dışındaki ku
lüplerin profesyonel sporcuları askerlik hizmet
leri sırasında yalnız askerî spor kulüplerinde 
resmî müsabakalara katılırlar. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, 
karargah ve kurumlan için amatör askerî spor 
kulüpleri kurmaları ve kulüplerde' faaliyette bu* 
lunmaları caizdir. 

Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve mu* 
rakabeleri Millî Savunma Bakanlığınca hanrlsV 
nacak hususi talimat hükümlerine göre olur. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynin 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3..— Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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