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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi ka/bul olundu. 

Vazife malûlleri ile uçuş malûllerinin de 
hart» malûlleri misil]û terfihleri hakkında bir 
kanun tasarısı ile iki kanun 'teklifinin geçici 
komisyonda mü'stacelen görüşülmesi isteğine 
dair Millî Savunma ve Maliye Komisyonları 
Başkanları müşterek tezkeresi okundu, Maliye, 
Millî Savunma ve Bütçe komisyonlarından ay
rılacak: beşer üyeden mürekkep bir geçici ko
misyon kurulması kabul edildi. 

Avrupa Konseyine seçilen kurulun mem
lekete dönmesi dölayısiyle Meclîse açıklamada 
bulunmaları teklifi üzerine bu hususun 12 Şu
batta ele alınacağı bildirildi. 

Doğu illerindeki kıtlık olayını yerinde in
celemek üzere giden Kurul adına Kars Millet
vekili Sırrı ö'ktem'in verdiği açıklamaya bil
gi edinildi. 

Giresun Milletvekili E'tftıem Kılıç/oğlu 'nun, 
27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif sebep
lerle dış memleketlere gönderilen memur ve 
'hizmetlilerle 'bunların dönüşlerinde getirdik
leri otomobillerin sayısına dair Tarım, Dışişle
ri Bakanlarından sözlü sorusunun Bakanlığı 
ile ilgili kısmına Tarım Bakanı Cavit Oral ce
vap verdi. 

Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, zelze
le sebebiyle elîm duruma düşmüş bulunan Fet
hiye'nin bir an evvel imarı hususunda, ne dü
şünüldüğüne dair imar ve iskân ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusunun Bakanlığı ile 
ilgili kısmına İmar ve İskân Bakanı Muhittin 
Güven ve 

Seylân pamuğu ekmeye mecbur edilen Köy
ceğiz çiftçilerinin elinde kalan pamukların sa-
tmalmması veya ihracı hususunda ne düşünül
düğüne dair Sanayi ve Tarım Bakanlarından 
sözlü .sorusunun Bakanlığı ile ilgili kısmına da 
Tarım Bakanı Cavit Or'al cevap verdi. 

Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu, motor
lu kara taşıtı sahipleri ile yanlarında çalışan 
şoförlere ait Gelir Vergisinin akaryakıt yoliy-
le alınması hususunda bir tetkik yapılıp yapıl
madığına dair Maliye Balkanından sözlü soru
sunu geri aldı. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, 
Beden Eğitimi ve izcilik Müdürlüğünün Be
den Eğitimi Genel Müdürlüğü halinde birleş
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusunu cevaplamak üzere Millî Eğitim Ba
kanının, Başbakan ve kendisi a'dma Pazartesi 
gününe kadar istediği mehil verildi. 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın, ko
münistlerin faaliyetini önlemek için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğ^üne dair Başbakandan 
sözlü sorusu, soru sahibi ikinci defadır Birle
şimde hazır bulunmadığından, düştü. 

78, 180, 182, 193, 194 sayılı sorular, alâkalı 
Bakanlar hazır bulunmadıklarından gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

' 2 . 2 . 1992 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâltip 
Başkanvekili Çankırı 

Ömer %Zekâİ Dorman Nurettin Ok 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 

Gökay'ın, iktisadi gelişmemiz için F. A. O. 
Teşkilâtı tarafından yapılan yardımdan fayda
lanılıp faydalanılmıyacağma ve Doğu illerinde
ki gıda azlığının doğuracağı neticeler üzerinde 
ilmî cepheden tetkik yoluna gidilip gidilmedi
ğine dair sözlü soru önergesi, Devlet, Sağlık ve 
Sosyal ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/200) 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün, resmî 
ve hususi teşekkül ve şahıslardan alacağı olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/201) 

3. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Gençlik - Spor ve Halk Eğitimi Bakan
lığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/202) 
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Yazıtı soru 
1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Do-

ğu'ya yapılan yardımların yerinde ve asıl ihti
yacı karşılayacak şekilde dağıtılması ile ilgili 

olarak ne gibi tedbirler alındığına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/59) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1.75) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

-Haporlar 
-« 

2. —- Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/86, 
C. Senatosu 1/5) (Gündeme) 

3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/88, C. Senatosu. 1/4) (Gündeme) 

4. ----- Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair* Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/92, C. Senatosu 1/7) (Gündeme) 

5. ----- 1961 malî yılı Bütçe Kanununa . bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarıları ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe .Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/46, 1/101, C. 
Senatosu 1/8) (Gündeme) 

6. —• Karayolları Genel Müdürlüğü 1.961 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/45, 
C. Senatosu 1/6) (Gündeme) 



BİBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

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

BAŞlfAN — 41 nci Birleşimi açıyorum efendim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, adları okunduktan 
sonra salonu teşrif edenler, arzu ettikleri tak
dirde, salondaki müstahdemlere isimlerini üzeri
ne yazacakları beyaz kâğıt yerine oy puslalarm-
dan birini verebilirler. Ama bu oy puslası baş
ka bir zat için kullanılamaz. 

Nisap vardır, müzakereye başlıyoruz. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Gündem ha
rici söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
NAZJilî ÖZOĞUL (Devamla) — Muzır ce

reyanlar hakkında konuşmak istiyorum. Mem
leket içindeki muzır cereyanlardan bahsedece
ğim. 

BAŞKAN — Bunu müsaade ederseniz başka 
bir gündemde görüşelim. Bu gündemde kanun 
teklifleri vardır, Meclisin uzun sürmesi ihti
mal dahilindedir, onun için söz veremiyeceğim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'na izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/176) 

BAŞKAN — Şimdi izin istihsali hakkında 
bir yazı gelmiştir, onu okutuyorum. 

Genel Kurula 
Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, mazere

tine binaen 1.2.1962 tarihinden itibaren 15 
gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 

2.2.1962 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Arkadaşımızın iznini yüksek 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldt'nın, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin' değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/77) 
(S. Sayısı : 8) (1) 

BAŞKAN — Birinci görüşülmesi yapılacak 
olan Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci 

(1) 8 S. Sayılı basmayazi tutanağın sonunda-
dır. 

maddelerinin değiştirilmesine dair olan teklifin 
öncelikle görüşülmesi babında komisyonun bir 
teklifi vardır, okutuyorum. 

Yükseik Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun tekliflerinin, soru

lardan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Komisyon Sözcüsü 

Aydın 
ismet Sezgin 

, BAŞKAN — Tensiplerinize arz ediyorum. 

209 — 



M. Meclisi B : 41 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edil- i 
mistir. 

Efendim, bu kanun teklifinin gerekçesi, esa
sen ayın 30 ncu günü Yüksek Heyetimize sunul
muş olmasına rağmen, tekrar okunmasını arzu 
edenler var mı? Tekrar okunmasını arzu eden
ler lütfen işaret buyursunlar. Arzu ctmdyenler... 
Okunması hususu reddolunmuştur. O halde doğ
rudan doğruya kanunun heyeti umuımiyesi üze
rinde mütalâa beyan etmek istiyen arkadaşlar 
kâtipliğe isimlerini lütfen yazdırsınlar. 

Buyurun Sayın Nevzat Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlar; bu kanunu huzurunuza getiren I 
Mehmet Ünaldı ve arkadaşlarını tebrik ede
rim. 

Ma'lûımuâliniz, emeiklıilik hakkını kazanmış 
o'lup da her hangi bir sebeple mevkuf olan ve
ya mahkûmiyete tâbi tutulan bir şahıs, eğer 
eeza miktarı bir seneyi geçerse, emeklilik hak
kından tamamen mahrum bırakılmaktadır. Hal
buki emeklilik mevzuu tetkik edilecek olursa 
görülür ki, 25 sene, 30 sene, 40 sene memlekete I 
hizmet etmiş, çalışmış ve emeklilik hakkını ka
zanmış olan kimse, bu emelddlük hakkını elde 
edebilmek için bâzı şartlara riayet etmek mec- I 
Iburiyotindedir. Her şeyden evvel kendisinin her 
ay çoluk çocuğunun rızkından, kendi nafakasın
dan artırdığı parayı Emekli Bandığına yatır
makta ve kendisini bir nevi sigorta ettirmekte- I 
dir. Senelerce çalışıp biriktirmiş olduğu bir I 
paradan, mahkûm oldu diye, o kimseyi mahrum I 
ötmek her halde doğru olmasa gerektir. Huzu
runuza getirilmiş olan kanun teklifi mevcut I 
•aksaklığı giderecek mahiyettedir. Bu itibarla I 
Yüksek Meclisin bu kanun lehinde hareket ede- I 
oeğinden emin bulunuyorum. Bu kanunun ka-
'bul edilmesi ile büyük bir haksızlık giderilımiş I 
olacaktır, hepinizi hürmetle selâmlarım. I 

BAŞKAN — Buyurun Asım Ereri. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, bendeniz bu kanunu ceza hukuku açısından I 
mütalâa ediyorum. Mahkûmluğundan ötürü 
emeklilik aylığı hakkı kesilenlere kanunsuz yeni I 
bir ceza eklenmiş, böylece Ceza Kanunu muhte
vasında mevcudolmıyan bir hüküm ihdas edil- I 
imiş oluyordu. Esasen Ceza Kanununda ne asl/i, I 
ne de fer'i böyle bir hüküm de yoktur. Evvelce, I 
suçlu olmadığı zamanlarda, bir istikbal garanti- I 
si olmak üzere, usulen ve her ayın aylığından, I 

2.2.1962 0 : 1 
kesilmiş olan bir emekli aidatının, sonradan gö
rülen bir suçu dolayısiyle kendisine ödenmemesi, 
kanaatimce doğru değildir. Bu husus evvelâ, hü
kümlü avtandaşın yalnız kendisine değil, aile
sinin nafakasına tesir edici ikinci bir ceza olma
sı bakımından haksız ve kanunsuzdur. Sonra," 
(kanunsuz ceza olmaz) prensibine de aykırıdır. 
Nihayet ahlâka ve mantığa da mugayirdir. 

Bu itibarla Mehmet Ünaldı arkadaşımızı des
tekliyorum. Sizlerin de lütfen teklifi kabul bu
yurmanızı istirham ederim. (Alkışlar) * 

BAŞKAN — Efendim; iki arkadaşımız ka
nun teklifinin lehinde konuştular. Teklifin aley
hinde ve hakkında konuşmak istiyen var mı? 
O halde kanun teklifinin maddelerine geçilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti JEmekli (Sandı
ğı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu Jıanuna geçici iki frnadde ek

lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 82. — 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 ncü 
madde gereğince aylıkları kesilen emekli, âdi 
malûl veya vazife malûllerinin yalnız Türki
ye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, muh
taç dul ve yetimlerine, mezkûr maddedeki du
rumlarının belli olduğu tarihlerden itibaren en 
çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatle-
rini takibeden ay başından itibaren aylık bağ
lanır. Durumlarının zail olduğu tarihleri takibe
den ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde 
müstehak olanlara tekrar bağlanır. 

BAŞKAN — Efendim; kanun teklifinin bi
rinci ve esas kanunun 80 nci maddesini teşkil 
eden bu değiştirgeyi reylerinize . arz edeceğim. 
Komisyonun bir mütalâası var mı ? 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Efendim, burada bir tabı 
hatası olmuştur, onun düzeltilmesini rica edece
ğim. Sekseninci madde olarak yazılması icabe-
derken 82 nci madde diye yazılmıştır, onun dü
zeltilmesi icabeder. 
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BAŞKAN — Encümenin teklifi veçhile mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 92. — İştirakçilerden Türk vatandaş
lığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, 
yabancı memleket uyruğuna giren, Hükümetten 
izin almaksızın yabancı memlekette vazife ka
bul edenlerin emeklilik hakları düşer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi yüksek oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 107. — İştirakçilerden fii
lî hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla olan
lardan, emeklilik hakkı düşmüş ve emeklilik ke
seneklerini geri almış bulunanlar, aldıkları pa
raları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde % 5 faiziyle birlikte; ke
seneklerini geri alma hakları zamanaşımına 
uğramış bulunanlar ise yalnız zamanaşımına 
uğramış bulunan keseneklerini aynı müddet için
de toptan ve defaten Sandığa ödedikleri takdir
de haklarında 88 nci madde hükmü uygulanır. 

Bunlardan, aldıkları kesenekleri bir yıl 
içinde defaten ödemeden emekli veya âdi malûl
lük aylığına müstehak duruma girenlere bu 
kanun 'esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu 
kadar ki bu aylıklar, borçlarının tamamı mah-
subedildikten sonra ödenir. 

Emeklilik hakkı düştükten öonra kesenek
lerini almış veya geri alma 'hakkı zamanaşımı
na uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 nci 
raaiddeye göre aylığa müstehak dul ve yetim
lerine de yukarda'k'i esaslar dairesinde aylık 
Sağlanır. 
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Durumları; mülga 3 . 6 . 1930 tarihli ve 

1683 sayılı Kanun şümulüne girenler hakkm-
' da da ilgili 'kurumlarca aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeye zeylolarak 
Geçici Komisyonun 107 nci maddesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Mad
denin bir daha 'okunmasını rica edeceğim. 
(«Madde 'okundu, kabul edildi» sesleri) 

BAŞKAN — Kanunun ikinci müzakeresi 
vardır, o zaman mütalâa buyurursunuz efen
dim. Artık oylamaya geçilmiştir. 

HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Efen
dim, maddeyi anlıyamadım. Tekrar okunmasını 
istirham edeceğim. 

(Geçici madde 107 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir efen
dim. 

Geçici madde 108. — Emekli, âdi malûllük ve
ya vazife malûllüğü aylığı almakta iken bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkûm 
olmaları dolayısiyle aylıkları kesilmiş bulunanla
rın bu aylıkları müracaatlerini takibeden ay ba
şından itibaren ilgili kurum veya Sandıkça tekrar 
bağlanarak ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü 
rütür. 

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

Kanunun birinci müzakeresi tamamlanmıştır 
efendim. 

6 — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif se
beplerle dış memleketlere gönderilen memur ve 

hizmetlilerle bunların dönüşlerinde getirdikleri 
otomobillerin sayısına dair sorusuna Dışişleri Ba
kanı Belim \Sarper'in sözlü cevabı (6/176) 
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BAŞKAN — Sayın Ethem Kılıçoğlu burada. I 

Dışişleri Bakanı burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların ilgili Bakanlar tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri- I 
ni saygı ile rica ederim. 

8 Ocak 1962 
Giresun 

Ethem Kılıçoğlu 

1. Millî Savunma, Tarım Hariciye ve Maliye 
Vekâleti memurlarından ve mensuplarından 27 I 
Mayıs 1960 tarihinden bugüne kadar şu veya bu 
maksatla dış memleketlere gönderilenlerin sayıla
rı nedir? 

2. Bu vekâletlere mensup memur ve vazife- J 
lilerin gittikleri dış memleketlerden dönüşlerinde I 
getirdikleri otomobil sayısı nedir? 

3. Getirilen bu otomobillere ne kadar döviz 
ödenmiştir, ne kadar Gümrük Rosmi alınmıştır? I 

4. Mezkûr vekâlet mensuplarından otomobil 
.getirenlerin tekrar dış memleketlere gidişlerinde 
tekrar otomobil getirip getirmediği, aynı şahsın 
üç dört defa otomdbil getirip getirmediği? 

5. Otomobil getiren bu kimselerin bunları sa
tıp satmadığı, satmışlarsa alış ve satış fiyatları 
arasındaki farkın tahminî miktarının ne olduğu0 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELÎM SARPER (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gi
resun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun 8 Ocak 
1962 tarihli sözlü sorusunda iki husus mevzuu-
bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi, 27 Mayıs-
1960 tarihinden sözlü/Sorunun verildiği 8 Ocak 
1962 tarihine kadar şu veya bu maksatla dış 
memleketlere gönderilen bakanlığım memurları
nın sayısı, ikincisi ise, bu devre zarfında yurda 
dönen memurlarımızın getirdikleri otomobiller
dir. 

1. Memurlarımızın sayısı : 
27 Mayıs 1960 tarihinden 8 Ocak 1962 ta

rihine kadar dış memleketlere sürekli veya ge
çici görevle gönderilen bakanlığım memurları
nın sayısı 331 dir. Bunlardan sürekli görevle 
gidenler 174, geçici görevle gidenler 175 tir. 

Ge^ci görevle gidenlerin tasnifi şöyledir : | 
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Giden memurlarımızın 

Geçici görevin mahiyeti sayısı 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Kongre ve konferans ve 
müzakereler 
Kuriye 
Kripto ve telsiz hizmetleri, 
»bunların mubayaası işleri 
İdari teftiş ve tahkikat işleri 
Dış temsilciliklerimiz işlerine 
yardım 

Toplam 

67 
54 

56 
6 

4 

157 
'Soruda sarih olarak ifaue edilmemekle be

raber, 27 Mayıs 1960 tarihinden evvel veya 
sonra harice sürekli görevle gidip de anılan ta
rihten sonra merkeze dönenlerin sayısını bil
dirmeyi de faydalı bulmaktayım. Bunların 
toplamı 175 kişidir. 

Eğer Sayın Kılıçoğlu'nun sorusundan yal
nız 27 Mayıs 1960 dan sonra sürekli görevle 
dışarı gidip bilâhara yurda dönenleri anlamak 
icajbediyorsa, bunların yani hem gidişi hem dö
nüşü 27 Mayıs 1960 dan sonra olanlarının top
lamının da 6 kişi olduğunu arz ederim. 

2. Memurlarımızın getirdikleri otomobiller : 
27 Mayıs 1960 tarihinden 8 Ocak 19Ö2 tari

hine kadar dış memleketlerden yurda 'Otomobil 
ithal eden memurlarımızın sayısı ve listesi Ma
liye Bakanlığımızca hazırlanmakta olup Sayın 
Maliye Bakanı arkadaşım hem kendi Bakan
lığı hem de soruda adları geçen diğer Bakan
lıklar ile ilgili malûmatı bir araya getirerek 
Meclise topluca arz edecektir. 

Sorunun getirilen otomobiller ile ilgili 'bu 
ikinci 'kısmı hususunda arz ettiğim <şekilde (ha-
re'ket edilmesinin, yâni Maliye Bakanı tarafın
dan toplu olarak 'bilgi verilmesinin, tâbir caiz
se, teknik sebebi; umumiyetle otomobil ithali
ni ilgilendiren muamelenin Maliye Bakanlığın
da temerküz etmiş bulunması ve diğer Bakan
lıklarda 'bu hususta her hangi 'bir kayıt mev-
cııdolmayışıdır. 

Bu kayıt lan alâkadar bakanlar tutmamakta
dır ve tutmalarına da imkân yoktur. Maliye 
Bakanlığı müsaadeleri verirken bunların def
terlerini, yahut kayıtlarını tutma'ıt dır. Bina-
enaleh Maliye Bakanı arkadaşım emir buyurdu
ğunuz malûmatı diğer bakanlıklar namına da 
arz edeceklerdir. Hürmetlerimi arz ederim. 

• M 
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BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. I 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok muh

terem arkadaşlar, örce Sayın H riciye Vekili
mize cevap lütfettikleri için teşekkürlerimi arz 
ederim. 

közlerime başlamadan önce bir hususu tav
zih etmek isterim. 

Geçen Birleşimde sözlü /eforumla ilgili ola
rak Ziraat Vekili Beyefendinin cevapları üze
rine konuşurken bir lâtife olsun diye çok eski 
arkadaşım, çocukluk arkadaşım Trabzon Mil
letvekili Ahmet 'Şener kardeşimin isminden 
bahsetmiştim, öyle kulağıma geldi ki, yanlış 
zeha'ba, yanlış mütalâalara sehebolmuş. Arka
daşımızın böyle işlerle en ufak bir ilgisi olma
dığını huzurunuzda ifade etmekten büyüik bir 
zevk duyarım. 

Çok mrihterem arkadaşlarım, bu mevzu" Mr 
hayli uzadı; 'bendeniz bundan evvel söyledikle
rimi tekrar etmek istemiyorum, öyle anlaşı
lıyor ki, dört Vekâlet memurlarının dış mem
leketlere gidiş ve dönüşlerinde getirdikleri oto
mobil sayısını bu şekilde öğrenmek hakikaten 
mümkün olmıyacaktır. Bendeniz, Saym Ve
killerin verdikleri cevaplan bir araya getirmek 
suretiyle bunun hakiki yeri olan Maliye Ba
kanlığı ve Gümrük Bakanlığından durumu öğ
renmek suretiyle hakikati huzurunuza getir
meye gayret edeceğim. 1 

Çok muhterem arkadaşlarım, tekrar etme- I 
ye lüzum yoktur, hu mevzu 27 Mayısta elo I 
alınmış bir mevzu değildir; dış memleketlere I 
gidiş ve gelişlerden bugüne kadar devam, eden 
ve bendenizin mehde olarak almış olduğum I 
27 Mayıs tarihinde icrayı faaliyet eden Hükü- I 
meti bir şaibe altında 'bulundurmak ve aynı za
man dışarıya giden memurları da 'kanuni hak- I 
larmdan mahrum etmek için bu soruyu getir 
miş değilim. Bugün sabık Maliye Vekili arka 
dışımız gazeteye verdiği beyanatta diyor İki 
«Ethem Kılıçoğlu bunları çok iyi bilir, ,araa 
tecavüz etmeyi, isnatta bulunmayı, - affeder 
siniz - küfür etmeyi eski bir geleneğinin de 
vamı olarak benimsemiş»... Bunu Yüksek Mev 
lisin huzurunda kendilerine iade ederim. Amr 
burada bulunmadıkları için daha başka şeyle*-
söylemiyorum. Hiçjbir ferdin, sıfatı ne olursr 
olsrn, tesbit etmeden, tahkik etmeden, hüikmr 
banlamadan başkasına iftira etmesi, Iha'karet 
etmesi asla düşünülemez. Bendeniz de 'bunu i 
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I düşünmiyenlerden biriyim. Yoksa, o şahıs Ame

rika'ya gitmiş de, 'beş sene kalmış, şu kadar 
geliri varmış Arkadaşlarım, iş bu mecraya 
dökülürse, bendeniz onun Amerikaya gitme
den önceki durumunun ne olduğunu yakından 
bilenlerdenim. Arzu ederlerse kendilerine bir 
resim takdim etmek suretiyle, Amerika'ya git
meden önceki durumunu tespit edebilirim. Ama 
benim için.. (Gürültüler, «alâkası yok» ses
leri)... 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Büyük Mil
let Meclisini bunlara alet etme. (Alâkası yok 
sesleri) 

ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sizler
den ders alacak değilim. Size ne deres verecek 
ve ne de sizlerden ders alacak durumda deği-

I lim. 
BAŞKAN — Şahsiyata kaçmayın, Bakana 

cevap verecek şekilde konuşun. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sata-

I şıyorlar. Onlara cevap vermek icabeder. Bir şey 
bilen varsa çıkar söyler arkadaşlarım. Sataşma 
ile, fikir insicamını bozmaya gayret etmekle kim
senin eline bir şey geçmez. 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Küfredemez-
I sin. 

ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Küfür 
I sizin ağzınızdan çıkar. Hiç kimseye hakaret et-
I meye ne kasdımız, ne de hakkımız var. (Gürül-
I tüler) Efendim biraz dinlpmeye alışalım. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Ko-
I nuşmasım öğren, biz dinlemesini biliriz. 

ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Teh-
I dit yok... 

KENAN ESENGİN (Zonguldak)- — Sen de 
I burada böyle konuşma... 

ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sen 
I diyemezsiniz, ben «siz» diyorum. (Orta sıra-
I lardan, «Biz milletin vekiliyiz», sesleri) Biz de 
I milletin vekiliyiz. 

I Muhterem arkadaşlarım, sözü uzatmak iste-
I mlyorum. Her nedense birkaç arkadaş bu mev-
I zuda kararlı. Ben hakikatleri meydana çıkar

mak istiyorum ve diyorum ki, eğer hakikaten 
I -lış memleketlere gidiş gelişlerde otomobil geti-
I rip ticaret yapanlar varsa, bu işi aidolduğu ve-
I kâlet arasın, bulsun, takibetsin ve ortaya çı-
I karsın. Arkadaşlar, bunun zamanı ve mekânı 
A yoktur. Bendeniz bu suali takdim ettikten son-
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ra, daha evvel vermiş olduğum suale sadık kala- I 
rak hakikatleri açıklamaya gayret ettim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELÎM SARPER 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
soru sahibi arkadaşımız, bütün gayretine rağ
men, bu yolla memlekete ithal edilen arabaların 
adedini tesbit etmenin mümkün olmadığını esef
le beyan buyurdular. Ben, müsaade buyuru-
lursa, bu noktai .nazara iştirak etmiyeceğim. Bu 
otomobillerin gerek adedlerini, gerekse sorduk
ları sualde tadadettikleri şartları tesbit etmek 
mümkündür. Yalnız bunu, meselâ Dışişleri Ba
kanı veya Tarım Bakanı ve yahut Millî Savun
ma Bakanı yapamaz, ve yahut süratle yapa
maz, kolaylıkla yapamaz. Bunların kayıt ve 
tescil mercileri olan ya Maliye Vekâletinden ve 
yahut gümrüklerden tahkik etmek son derece I 
kolaydır. Bu itibarla, müsaade buyulursa, 
aded vermemiş olmakla kendilerine, yahut Yük
sek Heyetinize müşkülât ihdas etmek gayretin
de değiliz. 

Münasebet düşmüşken bir meseleyi daha arz 
edeyim : Zaptı bulamadım, bundan bir iki 
gün evvel çıkan gazetelerde gördüm. «Maliye 
Vekâleti ile Hariciye Vekâletinde kurulmuş 
- aynen arz ediyorum - bir şebekenin yaptığı ka
çakçılık» tan bahsediliyordu. Sayın sual sahibi
nin böyle bir beyanda bulunmuş olmalarına ka
tiyen. ihtimal vermiyorum. («Söyledi» sesleri) 
Memlekette iki bakanl*ğm heyeti umumiyesini 
(şebeke) diye tavsif etmek suretiyle efkârı umu
ra iyeye bu şekilde arz etmekteki haksızlığa na
zarı dikkatinizi celbetmek isterim. Çok temenni 
ederim arkadaşlarım, söylememiş olduklarına 
emin olduğum bu sözün basın yoliyle düzeltil
mesine yardım ederler. Bu temenni ve ricayı 
ifade etmek için huzurunuza tekrar çıkmış bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sual sahibi. 
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Sayın Hariciye Vekilimi
zin yeniden söz alması üzerine bir hususu tek
rar etmek mecburiyetinde kaldım. Zabıtları ben
deniz de görmedim, fakat çok şükür hafızası za
yıf bir insan değilim, söylediğim şeyleri gayet iyi 
tesbit edebilen ve mânasını anlıyan bir insa
nım. Meselenin ortaya çıkması üzerine fısıltı ga- | 
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| zeteşinin kulaktan kulağa şu veya bu şahsı zan 

altında bulundurması değil, hattâ ve hattâ Ma
liye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından mev-
cudolan bir şebekenin bu işin ticaretini yaptı
ğını söyliyeceğim. Bunda her Vekâletin ve her 
Devlet memurunun zan altında bulundurulması
nı icabettirecek bir ifadede bulunmadım. 

Bendeniz 16 sene memuriyet kisvesine bü
rünmüş bir insan sıfatiyle, eski aile oeağımı 
şaibe altında bırakacak, veya şu veya bu zan 
altında bırakacak bir ifadeden daima kaçınmak 
mecburiyetindeyim. Çünkü bu, bir hakikatin 
ifadesidir. Eğer böyle bir zehaba kapılanlar var
sa, şunu tekrar etmek mecburiyetindeyim ki, şe
refli Türk memuruna, şerefli Türk vatandaşına 
bir leke sürmek, onu zan altında bırakmak hiç
bir aklı başında insanın ne hakkıdır, ne haddi-
dir. 

Bunun yanında, Vekil Beyefendi buyuru
yorlar ki, «Sorulurdu, malûmat almıdrdı.» 
Eğer alınsa idi, bendeniz de tatmin edilmiş olur
dum. «Yazacağız» deniyor, «zaman» deniyor. 
Buna İçtüzük de müsait. Benim diğer iki sözlü 
sorumda, alâkalı vekiller tarafından cevaplan
dırılmak üzere mehil talebedilmiştir ve usulüne 
uygun mehil verilmiştir. Çünkü sorduğum şey
de aradığım bir hakikat vardır. Biraz evvel de 
söylediğim gibi, kimsenin şahsına löke sürmek, 
iftira etmek asla ve kafa ne aklımızdan geçer, 
ne de böyle bir şeye i]tifat edecek insanlardan 
değilim. Bunu ifadeden şeref ve zevk duyarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

I 2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif konuşma 
ve eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret 
ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de, gayrimeşru iktisaplar ile ilgili olarak, İs
tanbul Radyosundan yapılan yayınlara dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/178) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanhoğlu 
buradalar. Fakat Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı yoklar. Soru gelecek Birleşime kaldı. Bu
yurun. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Çok muhterem aradaşlar, iki üç ay
dır gündem nazarı dikkatinizi çekmiştir. Sor
duğum soru bir türlü cevaba mazhar olamadı. 

I rEvet kabul ediyorum, Vekil Beyefendi üç beş ke-
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re işi çıkar Meclise gelemez ve cevap veremez. 
Ama müddet çok uzarsa bu soruya cevap vere
mediği anlaşılır, istirham ediyorum, artık 
önümüzdeki birleşimlerde sorumuza cevap lüt
fetsinler. Hürmetlerimle. 

3. — Çanları Milletvekili Kâzım Arar'ın, 
bâzı heyetlerin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile 
yayımının doğru olup olmadığına dair Basın -
Yayın ve Turizm Bakanından sözlü sorusu 
(6/180) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar buradalar, 
fakat Sayın Turzim Bakanı bulunmuyorlar. So
ru gelecek Birleşime kalmıştır. 

4. — Gaziantep Milletvekili Mithat San'ın, 
Gaziantep Fıstık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından tahsis edilmiş bulunan krediye dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

BAŞKAN — Sayın Mithat San buradalar. 
Ticaret Bakanı yoklar, soru gelecek Birleşime 
kaldı. 

5. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
zelzele sebebiyle elim duruma düşmüş bulunan 
Fethiye'nin bir an evvel imarı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Çalışma Bakanı Bü
lent Ecevit'in sözlü cevabı (6/186) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydur burada
lar. Sayın Çalışma Bakanı buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve İskân ve Ça

lışma Bakanları tarafından sözlü olarak ve ko
nunun ehemmiyeti dolayısiyle acele cevaplandı
rılmasının teminini saygılarımla rica ederim. 

17 . 1 .1962 
Muğla Milletvekili 

Hilmi Baydur 

1. Fethiye zelzelesi 1957 yılında vııkubul-
muştur. Maalesef bugüne kadar esaslı işler bi
tirilerek halk zor durumdan kurtarılamamıştır. 
350 aile hâlâ barakalarda yaşamaktadır. Bu de
fa Fethiye'yi tekrar ziyaretimde hazin vaziye
tin devamını yakînen gördüm. 

2. Hükümet konağı, adliye, askerlik şubesi, 
gümrük, tekel, PTT, Ziraat Bankası, bir kısım 
okullar, jandarma binası, işçi Sigortalarının işçi 
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Hastanesi hâlâ yapılamamıştır. 7010 sayılı Ka
nun mucibince yapılması icabeden oto garajı da 
mevcut değildir. 

3. Zelzele felâketine ilâveten 7 .1 .1962 ta
rihinde yangın felâketi olmuş, 50 ye yakın ba
raka halindeki dükkânlar yanmak suretiyle 
halk ikinci bir felâketle karşıkarşıya kalmıştır. 
Aidolduğu Bakanlığa gönderilen çarşı sitesi 
plânının bir an evvel tasdik edilerek inşaata ge
çilmesi, dükkân yapılacak arsaların fiyatlarının 
tâyini icabetmektedir. 

4. 1960 yılında fakir ailelere ve-işçilere mes
ken yapılmak üzere istimlâk edilecek arsalar 
için aidolduğu Bakanlıkça 150 bin lira gönde
rilmiştir. Bu para hâlâ Fethiye Belediyesinin 
elindedir. Arsalar istimlâk edilerek işçi sitesi
nin acele yapılması ve Fethiye işçilerinin müş
kül durumdan kurtarılması lâzımdır. 

Hulâsa : Fethiye kasabası elîm durumdadır. 
Vaziyetin daha iyi kavranabilmesi için alâka
dar Bakanların yakından inceleme yapması ge
rekmektedir. Bu hususta ilgili Bakanlıklarca ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Muğla 
Milletvekili Sayın Hilmi Baydur'un, 17 . 1 . 
1962 tarihli sözlü sorusunun ikinci madde
sinde, Fethiye'de işçi Sigortaları Kurumunca iş
çi Hastanesinin hâlâ yapılamadığı beyan edil
mektedir. Fethiye ve çevresindeki sigortalı işçi 
sayısı 2 500 ilâ 3 000 civarındadır. 

Bunlardan büyük birk ismi halen Doğu'daki 
maden ocaklarında çalışmakta olup Fethiye mer
keziyle kolaylıkla irtibat sağlıyamıyacalk durum
dadır. Bu sayı bir hastane kurulmasını gerektire
cek ve bir hastaneyi verimli kılacak ölçüde ve ge
nişlikte değildir. Onun için kurumca ihtiyaçlara 
göre hazırlanmış, uygulanmaya başlamış sağlık 
tesisleri inşa programında Fethiye'de bir hasta
ne inşası yer almamıştır. 

Fethiye ve yakın çevresindeki iş yerlerinde ça
lışan sigortalıların iş kazasına uğramaları veya 
ıhastalanmaları halinde gerekli tedavileri anlaş
malı hekim ve müesseseler eliyle sağlanmaktadır. 
Sigortalı hastalar lüzum görülünce Muğla Hasta
nesine de sevk edilmektedirler. Bununla beraber 
ilerde Fethiye'de bölgenin durum ve ihtiyacına 
uygun küçük bir sağlık müessesesi kurulması dü
şünülecektir. 
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(BAŞKAN — Sayın Baydur. 

HÎLMl BAYDUR (Muğla) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlar, Saym Bakanın Fethi
ye zelzele felâketzedelerine ait sorumun kendile 
rine taallûk eden kısmına verdikleri cevaptan do
layı teşekkür ederim. 

7010 sayılı ve 24 Nisan 1957 tarihli Kanunun 
7 nci maddesinin, (Hükümet konağı, hastane, 
okul ve emsali âmme hizmetlerine ait binalar il
gili vekaletlerce alınacak tahsisatlara göre terci-
han yaptırılır) şeklindedir. 

Geçen oturumda da izah ve ifade etmeye ça
lıştığım gibi, Fethiye'de bir işçi hastanesine ihti
yaç vardır. Mevcut hastane iki doktorlu ve yatak 
adedi mahdut ve kifayetsiz bir sağlık merkezidir. 
Ancak normal olarak halkın ihtiyacını belki kar-
şılıyabilecek bir vaziyettedir, ilâve olarak işçi 
hastaları da tedavisi altına almak durumundadır. 
Fethiye geniş bir hinterlandı olan bir kazadır, 
muhtelif maden ocakları vardır, mühim bir iş ye
ridir, mühim miktarda işçi vardır. Fethiye'nin 
70 - 90 metre uzaklıkta olan köy ve nahiyeleri ol
makla beraber vilâyet merkezi olan Muğla'ya 160 
kilometre mesafede ve pek iyi olmıyan bir yol ile 
bağlıdır. Birçok hastalar veya muhtaç işçi hasta
lar, ihtisasa taallûk eden hastalıkları dolayısiylp 
J60 kilometrelik bir mesafeyi geçerek dertlerine 
deva aramak meaburiyetinde kalmaktadır. Bâzı 
âcil ve aŞır vakalar olunca işin ne kadar müşkül 
ve masraflı olacağı takdir edilir. 

Fethiye işçileri mütevazi birer sığınak ve ba
rınaklardan da mahrumdur. Zelzele ve yangın 
gibi âfetler de ilâve edilince, vaziyet nazik bir 
ıbir duruma girmiştir. Fethiye'ye münasip ve işçi 
adediyle mütenasip bir sitenin yapılması ve Fet
hiye işçilerinin daha iyi hayata kavuşturulmaları 
içabetmelktedir. 

Sayın Vekilin son günlerdeki işçi mevzuuna 
dair bevanlarmdan bu mevzulardaki mesele ve 
problemleri gayet iyi kavradığına zevkle şahit ol
maktayız. Âmme işlerini mukaddes bir vazife ola 
rak üzerimize almaklığımız dolayısiyle cemiyeti
mizin her kısmının rahat ve huzurunu düşünmek, 
hatırlamak ve hatırlatmak vazifemizdir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
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(Ankara)— Muhterem arkadaşlar, arkadaşımın 
konuşmalarına teşekkür ederim. Hakikaten be
lirttikleri dertler vâridolan dertleridir. Bu ba
bımdan duydukları üzüntüye ben de iştirak edi
yorum. Fethiye'deki hastanenin yetersiz oklu
ğunu bildiğim içindir ki, bu bölgedeki ağır hasta
ları, Muğla gibi iyi yolu olmıyan bir yere götür-
jnek, îşçi Sigortalarını da üzmektedir. Ancak arz 
ettiğim, gibi işçi Sigortalarının hastane inşa et
mesi hususunda, belirli hesaplara dayanması lâ
zımdır. Belirli hesaplara dayanmıyan bir ye "do 
hastane kurmak müessese için büyük zararlar do
ğurmaktadır. Bugünkü hali ile işçi Sigortaları 
sağlık hizmetlerinde oldukça büyük bir açık ver
meye başlamıştır. Onun için imkânlarımızı he 
saplı şekilde kullanmak zorundayız. Malûmuâli-
niz, sağlık sigortasını eş ve çocuklara ve iş Ka
nununu tek işçi çalıştıran yerlere de teşmil et
mek yolunda Bakanlığımızın tasavvurları vardır. 
Bu tasavvurlarımız Yüksek Meclisin tasvibi ile 
gerçekleştiği takdirde o zaman Fethiye'nin işçi 
sayısı, işçi Sigortalarına giren nüfusu 2 500 -
3 000 in en az iki misline, belki de daha fazlasına 
çıkmış olacaktır. Bu takdirde, bu mevzu üzerinde 
yeniden düşünülebilir. Fakat çok üzülerek söyle
mek zorundayım, şimdilik Fethiye'ye bir hastane 
yapmaya maalesef imkânlar" müsaade etmemekte
dir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Seylân pamuğu ekmeye mecbur edilen Köyceğiz 
çiftçilerinin elinde kalan pamukların satınalın-
ması veya ihracı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Sanayi Bakanından sözl üsorusu (6/187) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?.. Bu
rada. Sanayi Bakanı bulunmadıkları için, soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara 
ca'nın, Aşkale'de oturan Turan Köse'yi dövdük
lerinden dolayı haklarında âmme dâvası açılan 
emniyet memurları hakkında her hangi bir işlem 
yapılıp yapılmadığına dair sorusuna İçişleri Ba
kanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/190) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?.. Bu
rada. içişleri Bakanı buradalar. Soruyu okutuyo
rum. * 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile rica ederim. 

19 Ocak 1962 
Erzurum Milletvekili 

Giyasettin Karaca 

1. Aşkale'nin Meydan mahallesinden Rüştü 
Bey sokak No. 12 de mukim Turan Köse'nin 
17 .11 .1961 günü saat 23 sularında Aşkale T>o-
lis Karakoluna bilinmiyen bir sebepten ötürü gö
türülerek ellerine arkadan kelepçe vurularak beş 
polis tarafından dövüldüğü ve kendisine rakı içi-
rilmek istendiği, işkencede bulunulduğu İçişleri 
Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Er
zurum Valiliğine, Savcılığa ve Kaymakamlığa 
(bildirilmiş, doktor raporu alınmıştır. Ayrıca adı 
geçenler hakkında savcılıkça âmme dâvası açıl
mak üzere takibata geçilmiş, keza 27 .11.1961 
günlü dâva dilekçesiyle asliye hukuk mahkeme 
sinde haksız fiil ve cismani zararlardan dolayı 
tazminat dâvası açılmıştır. 

2. 30 .11.1961 gününde Hınıs kaza merke
zinden aldığımız telgraf ve yazılar da bu yer em
niyet teşkilâtının Hınıs'a sürgün olarak geldikle
rini beyanla bu sebebe mebni vazife ve mesuliyet 
duygularını bir tarafa atmak suretiyle içki içerek 
umuma açık yerlerden madut otel, gazino ve sair 
yerlerde alenen topyekûn bir kaza halkının hay
siyet ve şereflerini rencide etmek suretiyle sövüp 
saydıkları ve ulu orta hakarette bulundukları, va
tandaşlar üzerinde daimî surette baskı yapmak 
suretiyle halkın huzur ve rahatlarını eden bir 
vakıa haline gelmiş ve aynı zamanda hâdiseler 
devam edip gitmekte olduğundan bu vaziyet ay
rıca Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına, Erzu
rum Valiliğine arz edilmiştir. 

Mâruz sebepler muvacehesinde : 
A) Mezkûr emniyet memurları hakkında 

yüksok bakanlığınızca her hangi bir muamele ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa neticeleri nelerdir? 

B) Bu polis memurları kimlerdir? Nereler
den hangi sebeplere müsteniden Hınıs ve Aşkale 
kazalarına nakledilmişlerdir? 

C) Yukardaki ıbertafsil tutumlariyle halk 
üzerindeki itimatları sarsılan ağır suçlar işliyen 
ve bu hallerinden dolayı mahkemelere verilen 
emniyet mensuplarının aynı mahallerde vazife 
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görmelerinde her hangi bir endişe duyulmuyor 
mu? 

D) Vatandaş ve muhit nazarında kıymetini 
ve mânevi itibarını kaybeden bu polislerin aynı 
yerlerde vazifelerine devamları halinde ellerinde 
yetki bulunan bu şahısların kendilerini şikâyet 
edenler hakkında gareze müstenit fena muamele
lerde bulunmaları daima mümkün bulunduğuna 
göre, ilerde zuhuru melhuz hâdiselerin önlenmesi 
bakımından nakillerinin yapılmasının bir zaruret 
olduğu düşünülmüş müdür? 

E) Aksine bir düşünüşün Anayasanın m en
ettiği fiillerin işlenmesini tasvip mânasını taşı
maz mı? Keza emniyet mensupları bulundukları 
mahallerde vatandaşlar için bir emniyetsizlik mü
essesesi haline gelmez mi? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
• İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPADOĞ-

LU (Adana) — Muhterem arkadaşlarım, Erzu
rum .Milletvekili Giyasettin Karaca arkadaşı
mın sözlü sıorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Aşkale kazası hakkında Turan Köse'nin, 
polis karakolunda dövüldüğü hakkında telle 
vâki müracaatı üzerine durum Erzurum Valili
ğine bildirilmişti. İlgililer hakkında Memurin 
Muhakemat Kanununa göre tahkikat açılmış, 
ilçe idare heyetince men'i mulhakemelerine ka
rar verilerek, "bu karar il idare heyetinin tet
kikine sunulmalk üzere olup neticeye intizar 
edilmektedir. 

Hmıs kazası halkından Salâhattin Kapuncu 
ve 22 arkadaşının mahallî emniyet mensupla
rının halka baskı yapıp (hakaret ettiklerini tel
le vâki şikâyetleri üzerine yaptırılan inceleme
de; 29 . 12 . 1961 günü gecesi saat 19 sıraların
da 3 polis memurunun vazife harici Eşref Us
lu'ya ait kahvehaneye gittikleri, sabıkalı ku
marbaz olarak tanınan Selâhattin Kapuncu ile 
aralarında zuhur eden münakaşa sonunda kar
şılıklı olarak birbirlerine hakaret ettikleri ve 
tarafların 3005 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde mahkemeye sevk edildikleri, 'hâdisenin 
izam edilmiş olduğu ve telde imzaları bulunan 
şahısların, ekserisinin sabıkalı ve şımarık kim
seler olduğu, adlî takibatın neticelenmediği, 
bununla beraber memurlar hakkında ayrıca in
zibati bakım'dan gerekli tahkikata tevessül 
edildiği ve bu tahkikatın da ihenüz sonuçlan
madığı anlaşılmıştır. 

I 
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Hınıs kazasmdaki olaya isimleri karışan po

lis memurları Rıza Balta, İbrahim Sökmen, H. 
Paşa Bol at, Ahmet Kara ve Veysel Yaman'dır. 
Bunlardan; polis memuru ibrahim Güııdeşli, 
Muzaffer Sökmen, Veysel Yanı an. ve Ahmet 
Kara'tim Şark hizmetlerini ifa etmek üzere 
muhtelif vilâyetlerden naklen, Rıza Balta, Ha
mi t Değer ve H. Paşa PolaJt da, Polis Okulun
dan mezuniyetlerini mütaakıp, çektirilen kura 
neticesi yeniden Erzurum Valiliği enirine tâ-
yin edilmişlerdir. 

Hınıs ve Aşkale kazası emniyet mensup la ri
tim, Ulaklarında yapılmakta «lan adlî ve idari 
takibat ve tahkikat «onunda tebellür edecek 
'duruma göre, 'bu .mahallerde vazife görüp gö-
rcmiyecekleri hususunda bir karara, varılacak
tır. 

Emniyet mensupları, 'birçok hallerde .ve bil
hassa bir kısım sabıkalıların ihbar ve 'şikâyet
lerine mâruz 'kalmaktadırlar. (Bu 'kalb.il 'Şikâyet
lerle polislerin vatandaşlar nazarında itibarla
rın] kaybetmiş 'oldukları 'behemehal 'kabul edi
leni iyeeeği gibi, yapılan her şikâyet ve ihbar 
üzerine memurların nakilleri 'cihetine •gidilmesi 
de uygun .mütalâa edilmemekte, tahkilka't ve 
takibat Sonuncuna göı*e hareket edilmektedir. 

Bu itibarla, uuevzuiübalhis kazalarda çalışan 
emniyet mensupları hakkında tahkikat ve ta
kibat son 'bulmadan başka bir yere nakillerinin 
yapılması şimdilik zam ri ıgÖrülnıemekl ed'ir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giyasettin Karaca. 
GİYASETTÎN KARACA (Erzurum) . — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Dahiliye Vekiline, 
sualime vermiş olduğu cevaplardan dolayı, te
şekkürü bir borç bilirim. Ancak Vekil Beyin 
düşünceleri ile, bir milletvekili olarak benim 
düşünceni arasındaki farkı yüksek huzurunuz
da arz etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Mev-
zuubahis sorum yüksek huzurunuzda okunduğu 
için. mealine ıttıla kesbedildiğinden tekrar etıni-
yeceğim. 

Bilinen bir hakikat vardır : Mer'i bulunan 
Türk Ceza Kanununa göre, her ne sebep ve 
suretle olursa olsun bir memur, vatandaşa ve
ya ashabı mesalihe hiçbir suretle dayak atamaz, 
işkencede bulunamaz, hakaret edemez. Velevki 
İra muameleye mâruz kalan vatandaşın en şen'î 
bir suçu olsa dahi. -
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Hatırımda kaldığına göre, mer'i Anayasanın 

14 ncü maddesi vatandaşın eziyet, işkence de
nilen fiillerden uzak kalmasını teminat altına 
almış ve memurları bu kabil muamelelerden 
men'etmiştir. 

Sayın Bakan Bey konuşurken, bir sürçü li
san olacak, «Vekâletinin her sabıkalının şikâyet 
ettiği memur hakkında takibat yapması doğru 
değildir.» şeklinde ifadede bulundular. Arka
daşlar, bir insan sabıkalı olabilir, fakat insa
nın sabıkalı olması demek onun âmme müessese^ 
leri üzerindeki haklarının korunmaması mâna
sını tazammuıı etmez. Tarafımıza telgraf çeken 
20 imzanın sahibini tanının. İçlerinden bir ta
nesi sabıkalı olabilir, fakat diğerlerinin bir sa
bıkası yoktur. Hınıs mahreçli telgrafta imzası 
olanların hepsi muteber zevattır, . aynı zaman
da tüccardır. Aşkale'deki hâdisede vatandaşın 
karakolda gecelemesi, sebepsiz olarak götürül
düğü yerde dövülmesi ve üstüne - suçu kapat
mak için - karakolda sarhoştur diye bir zabıt 
tanzim etmek suretiyle hareket edilmesi hîç de 
hoş bir hâdise değildir. Polislerin atmış olduk
ları bu dayak hâdisesi resmî kanallara aksetti
rilmiştir. Yalnız arkadaşlarım, buna benzer 
ağır suçları işliyen kimselerin aynı mahallerde 
vazife görmeleri halinde huzurun tam olabilme
sine imkân yoktur. Arkadaşlar, benim anlayışı
ma göre karakol, adalete açılan ilk kapıdır. 
Yoksa dayak, işkence ve eziyet kapısı değildir. 

Arkadaşlar, her gün. gazetelerden okuyoruz, 
hâdise şu : 17 . 1 . 1962 tarihinde Çınar Oteline 
gittiğimde saat 17 sularında, tam kapıdan gire
ceğim sırada kalabalık bir grup gördüm. Dt-
şarı çıkıp baktım; vatandaşlar halka halka di
zilmişler, asfaltın üzerinde iki vatandaş bir va
tandaşın saçlarından çekiyor, diğeri de kafası
na ayakları ile, elleri ile mütemadiyen vuruyor 
ve bu manzaraya gelip geçen kimseler seyirci 
kalıyor ve hiç kimse bir müdahalede bulunmu
yor. Ben de müdahalede bulunmadım, acaba 
sonu nereye varacak diye bekledim. Etrafım-
dakilerden sordum, dövenlerin ikisi de sivil po
lis memuruymuş. Sürükleye sürükleye bu mu
ameleye» bir müddet devam ettiler. Bilâhara 
birisi geldi, yalvardı. Götürün dediler ve dayak 
yiyen vatandaşı götürdüler. Vatandaşı döven o 
iki polis memurundan biri yanımdan geçerken; 
«Eşek döver gibi dövmedikten sonra adam ol-
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maz bunlar.» diyordu. Ben bu vaziyete üzüldü- I 
ğüm için, yavaşça dedim ki; «Arkadaşlar, af bu
yurun, işinize müdahale etmek istemiyorum, 
ama dövmeseniz iyi olur. Mutlaka dövmek mec
buriyetini kendiniz hissediyorsanız bari hiç 
kimse bunu görmesin.» dedim. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, şerefim üzerine 
sizi temin etmek isterim ki bu polisleri sayın . 
Dahiliye Vekili eğer arzu ederde tahkikat yap
mak isterse gördüğüm takdirde tanıyabilir ve I 
gösterebilirim. Birisi üzerime yürüdü, nere- I 
de ise paçavramı çıkaracaktı. Sen ne diyorsun I 
dedi polis efendi. «Aman baba, birşey demi- I 
yorum, ben sana durumu anlatmak »istiyorum, I 
efkârıumumiye duruyor. Ben diyorum ki, I 
herkesin önünde dövülmez, eğer dövmek icabe- I 
diyorsa gizli yap.» ikisi birden köpürdüler ve 
beni adeta parçalamak istediler. «Efendi, sen I 
ne bilirsin, dayak olmazsa, karakol olmazsa, 
falan, filân olmazsa: işler yürümez.» dediler. I 

Bemi de, af buyurun, bu seçimlerden evvel I 
ceza hâkimi idim. Polise vatandaşa dayak atma 
yötkisi verilmemiştir. Ancak bâzı ahvalde ni- I 
zamnameye göre, bir vatandaşın karakolda I 
bulunulması istendiği takdirde, zorla, cebri ha- I 
roketlerde bulunmak suretiyle değilde, usul 
ve erkân neyi icabettiriyorsa öyle hareket edi- I 
lir. Neûzübiillâh cebir ve şiddet altında da 
götürülemez. Birkaç gün evvel gazeteler yazdı I 
bir dilencinin nasıl dövüldüğünü, belki duy
muşsunuzdur. Buınılar hakkında ne gibi bir in
zibati muamele yapılıyor. İnzibati bir mua
mele demek, ceza ile de yer değiştirebilir mua- I 
mele demektir. Hadise sükun bulsun diye de 
yer değiştirilebilir. Bu arkadaşların yerini de
ğiştirip kötü bir yere gitsin demiyorum. O, 
idari bir tasarruftur, nasıl isterseniz öyle ya- I 
parsınız, idari tasarrufa hürmet ederiz («îs- I 
tanbul'a gitsin» sesleri) İstanbul'a nakletsin- I 
ler, Bursa'ya nakletsinler, belki orada vatan
daşı daha iyi döverler, belki de iyi muamele I 
yaparktr. Ben diyorum ki bu hâdise dozumu I 
kaçırmıştır arkadaşlar. Polis memuru Hınıs'ta 
rakı içiyor, sarhoş oluyor, vatandaşı tehdit 
ediyor, dövüyor. Hâdisenin tahkikine Emniyet 
Müdürü geliyor, tahkika-tı, polisin lehine ya
pıyor. Şimdi sayın İçişleri Bakanı diyor ki, 
muameleye el konmuştur, hele bir netice alınsın, I 
neticeye göre gereken muamele yapılacaktır. Ya- | 
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I ni sittin sene vatandaş kırbaç altında inlesin. 

Bu Meclis, vatandaşın dayak yemesine müsa
ade etmiyecektir, kanaatindeyim. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, polisin görevi nedir? Kendi ka
naatime ve ilmî içtihatlara göre şöyle olması 
lâzım : Polisin temel görevi, yasama hüküm
lerinin, yönetmelik ilkelerinin keyfe bırakıl-
maksızm, pürüzsüz işlemesini sağlamak, fiş sis
temiyle bölgesindeki personelin tutum ve davra
nışlarına egemen olmak, siyasi, adlî ve idari 
alandaki olayları derinliğine incelemek, faille
rini ilgili makamlara tekemmül ettirilmiş dos-
yasiyle teslim etmek, işlem ve eylem'konusun
da, huzur, güven kaynağı olmaktır. Bir memle
ketin iç güveni de bu çalışma ve çabalardaki 
ciddiyete dayanır. 

Hükümet Programında da polisin itibarlı 
olmasından haklı olarak bahsediliyor. Ancak, 
kadro ve kalite yönünden yeterli bir durumda 
olduktan sonra itibar kendiliğinden doğar. Po
lisin itibarı sargılıyorsa, olaylar karşısında, yet
kisinin dışı tutumlara kaymasından ileri gel-
mitşir. İtibar denen kavram o kerte kaypaktır 
ki, bir polis memurunun vakarlı bir hareketi, 
demokratik bir anlayış göstermesi çevrede bir 
polis saygısı uyandırmaya yeter. 

Meselâ, bir Alman şehrinde trafik kaidesine 
aykırılık yapan birini, polisin 18 dakika sü
ren inandırıcı, uyarıcı sözleriyle nasıl mahcup 
ettiğini günlük gazetelerden okuyup duyuyoruz. 

Şimdi arkadaşlar', . bu polisler hakkında 
3 500 - 10 000 liralık gibi ayrıca hukuk mah
kemelerinde tazminat dâvaları açılmıştır. Polis 
hoı gün bu vatandaşları takibetmektedir. Bir , 
kulpunu bulup da haklarında bir zabıt tanzim 
edeyim diye... Şu halde bu polislerle vatan
daşlar arasında iğbirar vardır. 

Sayın Dahiliye Vekili, otoritesini kullanıp 
da bu polisleri buradan değiştirmediği takdirde 
bende şu kanaat hâsıl olacaktır : Emniyet me
murları vatandaşları dövmekte serbest bırakı
lıyor. Bendeniz bu mânada anlıyorum. O tak
dirde ne olacaktır bilir misiniz? Ihkakı hak 
bağlıyacaktır, vatandaş ile polis karşıkarşıya. 
gelecektir. İleride doğacak böyle bir hâdise
nin mesulü ne vatandaş, ne de benim; mesuli
yet Bakanlığa aidolacaktır. 
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Ben diyorum ki, bu memurların burada kal

ması doğru değildir, vatandaşlar arasında hu
zursuzluk yaratıyor. Eğer bu polislerin buradan 
nakilleri yapılmazsa hâdiseler meydana geldiği 
zaman diyeceksiniz ki, «Ey Giyasettin, sen ke
ramet ehlimiydin de o, zaman bunları söylemiş
tin?» Evet arkadaşlar bu polisler burada va
zife yapamazlar. Her gün otel basmakta, va
tandaşa kötü muamele yapmaktadırlar. Elim
de birçok ihbarlar mevcuttur. Bu ihbarlar ara
sında daha ağır suçlar da vardır. Emniyet mües
sesesini zedelememek için bu ihbarları huzu
runuzda arz etmiyorum. Sayın Vekilimizden 
istirhamım, iyi kötü yer mevzuubahis değildir, 
mutlaka bunların değiştirilmesinde zaruret var
dır. Yüksek Meclisiniz Hükümet organlarını 
ve Hükümeti murakabe vazifesine sahibolduğu
na göre ben de bu Meclisin bir üyesi olmam ha
sebiyle bu murakabe vazifemi bugün de kemâli 
ciddiyetle ve huzurla yapacağım. Bundan son
raki mesuliyet, mesuliyet sahiplerine aidola-
caktır. Eğer Muhterem Vekil Bey cevap verir
lerse ben de cevap vereceğim, hürmetlerimle 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, (ri
yasettin Karaca arkadaşımın suallerinde cevap
ları zaten mevcuttur. Çünkü suç işlediği iddia 
edilen polisler hakkında tahkikat yapılmakta 
olduğunu kendileri de ifade etmiş bulunuyorlar. 
Bendeniz burada daha geniş malûmat verme
yi lüzumsuz addederim. Çünkü bir kimseye 
bir suçtan dolayı iki defa ceza tatbikinin im
kânsız olduğunu takdir edersini/. Bu memurlar 
hakkında suçluluk durumu daha iddia halin
dedir. Arkadaşımın söylediği gibi, bu memur
lar hakkında iddia sabit olmadan, beklemeden 
bir tasarrufta bulunulması çok yersiz olur. 
Bunlar beraet ettikleri ve suçları olmadığı an
laşıldığı zdtaıan, kendi bölgeleri olan bu kazaya 
gittiklerinde bu olaydan dolayı müteessir ol
mayacaklar mıdır? (Bravo, sesleri) O halde, 
sırf iddia üzerine memur üzerinde tasarruf yap
mak, bunları yersiz bir şekilde çiğnetmemek 
Hükümetin vazifesidir ve daima vazifesi ola
caktır. Bu gibi hâdiselerin tekrarı memurları 
huzursuz kılar. Arkadaşlarım. Bu memurlar, ar-
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kadaşımın söylediği gibi, Erzuruma sürgün ola
rak değil, Şark hizmetlerini ifa için buraya vi
lâyetlerden kura çekmek suretiyle gönderil
mişlerdir. Memurların bu durumlarından dolayı 
tâyinleri olmuştur, yoksa sürgünlük mütalâası 
mevcut değildir. 

Yalnız arkadaşım «Bu memurlar nakledil-
mezlerse mutlaka bir hâdise olacaktır» dediler. 
Hakikaten bir insan bir suç işleyebilir,, polis 
şikâyet edilebilir. Memurların da hislerine ka
pılmamak lâzımdır. Arkadaşımın bu husus
taki ididasmı da tahkik ettireceğim. Arkadaşı
mın söylediği varit ise valinin nazarı dikka
tini çekeceğim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Dayak me
selesi mühimdir, bir milletvekili de bizzat gör
düğünü burada ifade ediyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Devamla) — Dayak bir iddiadır, bunu mah
keme bilir. Mahkemeye intikal etmiş bir mevzu 
üzerinde esasen burada konuşulmamak lâzım-
gelir. Mahkemeye intikal etmiştir sonucunu 
bekliyeceğiz, Suç sabit olursa elbet'te mahkeme 
gereken cezayı verecektir. Yalnız memurların 
hislerine kamlmaması için valinin dikkat naza
rını çekeceğim. 

İstanbul'da da bir hâdiseden bahsettiler. 
Bununda üzerinde duracağımı arz ederim. 

GÎYASETTİN KARACA (Erzurum) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rfz vaktinizi fazlasiy-
le kullandınız. İrticalen konuşmalar İçtüzük 
gereğince 15 dakika yapılacağına göre artık 
konuşmamanız lâzım. 

GİYASETTİN KARACA (Erzurum) — Son 
söz milletvekilinindir. • Sonra irticalen konuş
tuğuma göre zaman tahdidinin mevzuubahsol-
maması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Bir dalkika.. Buyurun «fendim. 

GİYASETTİN KARACA (Devamla) — Bir 
dakika değil, sabaha kadar konuşmam lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük irticalen 
konuşanların konuşmalarını zamanla tahdidet-
mez. Bendeniz irt'calen konuştum, takdir siz
lerindir. Fa'kat fazla konuşacak da değilim. 
Çünkü sayın Bakan 'buyurdular ki ; «Hâdise 
mahkemeye intikal etmiştir, bir şey yapmama 
veya söylememe imkân yoktur.» Bendeniz de 
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«ayın Baikana Türk Ceza Kanununun şu veya 
bu maddesine göre ceza tâyin edin demedim. 
îdari tasarrufla ilgili olarak §u değişikliği ya
pın dedim. Meselâ Zonguldak vilâyetinin Koz
lu kazasında bir hâdise cereyan etmiş, giden 
müfettiş adcaniımesuliyetine dair karar verdiği 
halde memurun yeri değiştirilm*§tir. Bu me
murla o memurun durumu da bir değildir. Po
lis memurları ile bu vatandaşlar en azından ay
da 2 defa mahkeme huzuruna çıkacaklar, bir 
birlerinin aleyhinde «beyanda bulunacaklardır. 
Ayda 2 defa bu huzursuzluk eereyan edeceğine 
göre, bu durum daha ne kadar devam edecek
tir? Emniyet memurlarının bu tecavüzkâr ha
reketleri daha ne kadar devam edecektir? Bu
nun takdirini yüksek şahsiyet ve izanlarınıza 
arz ederim. 

Vaziyet bu olduğuna göre Sayın Vekl'l Bey
efendiden istirhamım, dayalk atan, hakarette 
bulunan polis memurlarının ekalliyette bulunma
dıklarının anlaşılmazdır. Bunlar yarın varsın 
attıkları dayaklardan dolayı taltif edilerek en 
iyi imkânlara sahibolan bölgelere gönderilsin. 

Hakkında dâva açılmış, şahadet yapılmış
tır. Şunu yapmış, bunu yapmışlardır. Bu ka
rakolla vatandaş aracında husumet taşıyan kim
selerin durumu mevcuttur. Yerlerinin değişti
rilmesi hususunu ben Sayın Bakanımızdan rica 
ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in, 
Siirt iline bağlı ilçe yollan ile Tillo nahiyesi ve 
Halenze köyünün &u işinin bu yıl ikmal edilip 
edilmiyeceğine dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/193) 

BAŞKAN — Soru sahi'bi, burada. Bayındır
lık Bakanı, burada. 

Soruyu okutuyorum. 

22 . 1 . 1962 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından sözlü olaraık cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla rica ederim; 

Siirt Milletvekili 
Hayrettin özgen 

I - Malabado - Şekerim yolunun asfaltlan
ması için yol 'kenarına kadar asfalt gönderil
miş olmasına rağmen vazgeçilmiş ve mezkûr 
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asfalt Ibaşka bir vilâyetin yolu için nakledilmiş
tir. Sebebi. 

I I - Siirt'in 10 kazası vardır. Bu (kazaların 
ıbeşi ile kış aylarında motorlu vasıta ile müna
kale yapılamamaktadır. Bunlardan Şırnak ve 
Pervari kazalarına da yazın yalnız jeep gitmek
tedir. Diğer beş kazaya nazaran bu yıl mezkûr 
iki kaza yolunun tercihan programa dâhil edi
lerek ikmali cihetine gidilip gidilemiyeceği. 

III - Sürt 'e bağlı Tillo nahiyesi ve Halenze 
köyünün Ibu yıl suya kavuşturulup kavuş tûrula-
mıyaeağı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, soru sahi
bi Hayrettin özgen arkadaşımız Siirt iline ait 
iki yol, bir de su konusunu önergesine esas itti
haz etmiştir. Biraa evvel Yüksek Mecliste okun
muş olan önergesinde belirttiği gibi, bunlardan 
birincisi bu bölgedeki bir devlet yolu kesimi 
üzerinde asfalt kaplama işinin yapılıp yapılmı-
yacağı hususuna, ikincisi iki kazaya giden il 
yolu durumuna, üçüncüsü ise bir nahiye ile bu 
nahiyeye yakın köylerin içme suyuna mütaalllik 
bulunmaktadır. 

Sırasiyle cevaplarımı arz ediyorum: 
Arkadaşım diyor ki, «Malabado - Şekerim 

yolunun asfaltlanması için yol kenarına kadar 
asfalt gönderilmiş olmasına rağmen vazgeçilmiş 
ve mezkûr asfalt başka bir vilâyetin yolu için 
nakledilmiştir. Sebebi? 

Arkadaşlarım; filhakika, sual sahibinin de 
belirttiği gibi, 1960 içinde bir asfalt kaplama 
için teşebbüse geçilmiş ve yolun durumu yeteri 
kadar tetkik edilmeksizin orada bir asfalt kap
lama ihzaratı yapılmıştır. Ancak; muhtelif ve
silelerle belirttiğim gibi, yolun lüks değil ger
çek ihtiyacı olan bu kaplama yapılabilmek ve 
ömürlü olabilmek için evvelâ yoT.un esas temel 
kısmının yeteri kadar takviye edilmiş olması 
lâzımdır. Temel kısmt takviye edilmezse, maal
esef başka yerlerde birçok milletvekili arkad aşı
mın şahidolduğu gibi, yol ömürsüz olur. Bu
nun böyle olduğunun anlaşılması üzerine asfalt 
kaplamasından vazgeçilmiş, evvelâ «yolun tak
viyesi, sonra asfalt kaplaması düşünülmüştür ki, 
bu da doğrudur. 

Şimdi bahis konusu yol maalesef geri kalmış 
bir memleketin çok geri kalmış bir bölgesine ta-
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allûk etmesi itibariyle, ehemmiyetli bir yoldur. I 
Bu yapılacaktır arkadaşlar. Ancaik, bu yolun 
1962 yılı içinde hem takviyesinin ve hem de as
faltlanmasının yapılması mümkün görülmemek
tedir. Bu yol Devlet yollan manzumesinden-
dir. Ancak Tatvan - Van - Mardin - Diyarba
kır yolunda olduğu gibi temeli sağlam yoMaruı 
daha evvel asfaltlanması mülâhaza edilmekte
dir. 

Arkadaşımın ikinci sorusu: Siirt'ten Şirvan 
ve Pervari'ye giden yolun durumuna taallûk edi
yor. Bu yol 79 Km. İlk bir yoldur. Siirt'ten 
itibaren 26 Km. lik bir ikısmı stabilizedir. Bu il 
yolunun Şirvan'dan ileri olan kısmında 6 - 7 
Km. lik bir kısm büsbütün tesviyeden mahrum^ 
dur. il yolları ha'kknda ve 5539 sayılı Kanun | 
esasları dairesinde, il yollan programına alın
mak suretiyle yapılması, karayolları teşkilâtı 
tarafından desteklenecek ve gerek makina ge
rekse personel yardımı sağlanacaktır. Arkada
şım emin olsunlar, bu sene bu yola başlanacak
tır. 1962 bütçesi nazan itibara alınarak yolun 
ancak 3 yıl sonra bitirilmesi kabili tatbik gö
rülmektedir amma bunu kısa zaman içinde 
yapma imkânlarını Bayınldırlık Bakanlığı araş- I 
tıracak ve Yüksek Meclisin müzaharetiyle, 
zannediyorum, gerçekleştirme imkânını bula
caktır. Pervari ydlu 1962 programında ele 
abfnaca'k bir yol kısmıdır. 

Arkadaşımızın sorusunda Şirnak ilçesine 
giden yolda bahis mevzuu edilmektedir. Bu
rada, Siirt'ten Dergalip bölgesine kadar olan 
kısım Karayollarmca 5 - 6 sene evvel işletmeye 
açılmıştır. 1956 yılında köprü kısmı yapıl
mıştır. Dergalip - Şirnak kısmı çak ve çok 
arızalı olan kısımdır. Fransızların Laseyi de
dikleri yol çeşidinden olan bu, yol gayet kes
kin dönemeçleri olan, arızalı bir yoldur. Bu 
yolun ıslâhı fevkalâde külfetlidir. Bu sebep
le Şirnak ilçesine giden daha müsait bir yol 
üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. inşallah 
Siirt'de bu yolu görme , imkânını bulur. Bu 
yolları bir program dâhilinde gerçekleştirme 
imkânını sağlamaya muvaffak oluruz. Bugün 
kü bütçe ile ve elde mevcut bilgilere göre der
hal tahakkuk edebileceğini ifade edemem. 

Sorunun; üçüncü kısmı, bu bölgenin çok 
hayati bir derdine taallûk etmektedir. TiUo 
nahiyesi, Siirt'e uzak değildir -ve civarında 
kalabalık bir koy olan Hailenze ve daıha bâzı | 
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köyler bulunmaktadır. Arkadaşım buranın su 
derdinin halledilip edilmediğini soruyor. Dev
let Su işleri dosyaları üzerinde gereken araştır
mayı yaptım. ,1960 sonlanna doğru burasının 
içme suyu kaynakları bakımından hem istik
şafı, hem etütleri, hem de plânlama raporu 
hazırlanmış. Bu plânlama neticelerine göre iki 
hal tarzı var: Biri Boram Çayı'ndan Siirt'e 
pompa suretiyle suyu yükseltmek, oradan da 
Tillo ve Halenze ve onlarla birlikte bir grup 
teşkil eden Fersat, Tom gibi köylere ve bölge-
genin içme suyu derdine çare aramak için, bu 
proje hazırlanmış olup bu bir hayli masraflıdır. 
Çünkü suyun evvelâ. 500 metrelik terfii yapıl
ması ieabeden kısmı daha da büyüktür. En 
mühim olanı ise, yıllık masrafın 350 bin lirayı 
aşmakta olmasıdır. Bunun yerine ikinci bir hal 
tarzı da başka membalardan bağlamak sure
tiyle hallidir ki bu birincisine nazaran hem daha 
ucuz ve hem de işletme masrafı ondan çok aşa
ğıdır. Birincisi 350 bin iken bu, 68 bin liradır. 
Yalnız nıembalar ihtilaflıdır. Bu yeni sene büt
çesi ile birlikte, memba meseleleri de ele alına
rak halledildikten sonra, katî projeleri çizilerek 
suyun getirilmesi yoluna gidilecektir. Böylece, 
hakikaten susuzluktan büyük derdi olan Siirt'-
in bu nahiyesi ve onunla birlikte Halenze dâ
hil diğer 3 köyün de su dâvası halledilmiş ola
caktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgen. 

HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Muhterem 
arkadaşlarım, Muhterem Vekil Beyin izahatına 
çok teşekkür ederim. Eksik olmasınlar efendim. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinde mevcut 
bulunan asfalt Siirt vilâyetine bağlı Batman 
kazasından gelir. Bu nedense yurdun her tara
fına gider, fakat Siirt'e bir türlü gelmez. Ne 
yaptık, ne ettikse bir türlü bunu Siirt'e getire
medik. Yalnız Siirt'ten Kurtalan'a kadar 31 ki
lometre kısım kaplama asfalt yapılmıştır. Bu 
kaplama asfalt için, şahidim halen Bursa Mil
letvekili bulunan zatla, Karayolları Umum Mü
dürlüğü merdivenlerini aşmdıra aşmdıra rica 
minnet bir defa kaplama yaptırabildik. Malû-
muâliniz üç çeşit asfaltlamadan kaplama en ba
sitidir. 

Siirt'in Batman kazası Türkiye'nin Teksas'-
ıdır, yalnız bir kovboyu yok. Bu sene gazeteler-
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de okuduk, kovboylar da türedi. Bu petrol 
mevzuu, Hazineye senede 100 milyondan fazla 
döviz kazandırıyor ve Devlet hissesi olarak 5 
milyona yakın para Devlet Hazinesine giriyor. 
Yani Siirt vilâyeti, yiyici bir vilâyet değil, ye-
dirici bir vilâyettir. Buna rağmen bu asfalt ya
pılamıyor. 

Demin Vekil Bey dediler ki : «Asfalt, Mala-' 
bado ve Şekerim köyüne kadar gelmiş, fakat 
yolun takviyesi yapılmadığı için geri götürül
müştür.» Kusura bakmasınlar, asfalt oraya 
kadar geldiğine göre daha evvel bir keşif ya
pılmış ve yolun da yapılması için karar veril
miş demektir. Eğer keşif yapılmadı ise asfalt 
niçin getirilmiş? öbür vilâyet niçin Siirt'e ter-
cih ediliyor? Asfalt, Siirt yoluna kadar getiri
liyor da neden gerisin geriye tekrar götürülü
yor? Bu yol çok takviye edilmiştir, Malabado -
Şekerim - Diyarbakır - Siirt ve Bitlis yoludur. | 
Bu şose yapılmış değildir, 5 - 10 sene evvel 
yapılmıştır. Nihayet Sayın Vekilden istirhamım 
şudur. Belki «İki aylık Vekilim, benim zama
nıma taallûk etmez, şu oldu, bu oldu.» şeklin-. 
de mütalâalar dermeyan edecekler. Fakat istir- I 
ham ediyorum, hududu içinden fışkıran as
faltı, başka yere~ değil de evvelâ Siirt'e lütfet- j 
sinler; minnettar kalacağız. İkinci sualim ise j 
Şırnak ve Pervari yollarıdır. Arkadaşlar, Şır-
nak ve Pervari'ye kışın gitmek imkânı yoktur, i 
Hayvan sırtında iki günde gidilebilir. Vekil 
Bey, bundan evvelki izahatlarında bir hayli, 
Türkiye'deki yollardan bahsettiler, bahsettikleri 
yollarımızın da bu yollar gibi ihmale uğradığı
nı veya geri kaldığını biliyorum. Şunu arz et
mek istiyorum ki,. Siirt'in 10 kazası vardır. 
Bunlardan ancak 5 tanesinde yol vardır. Bu 
sene programına aldığı yollardan acaba bir vilâ
yetin, faraza Mersin'in, faraza Eskişehir'in 
veya her hangi bir vilâyetin kaç kazası var ve 
bu vilâyetlerin kazaları içinde kaç kazasının 
yolu yapılmamıştır? Bizim 5 kazamızın yolu da 
yapılmadığına göre, bugün bir kazamızın yolu
nu bu seneki programa dâhil ederlerse her halde 
büyük bir lütuf yaparlar, hakkaniyete daha 
uygun olur. Nispî şekilde, yarısı var, yarısı yok. 

3 ncü sualim de muhterem arkadaşlarım, 
Tillo ve Halenze yolları. Eksik olmasınlar, ha
kikaten iyi tetkik etmişler. Yalnız muhterem 
arkadaşlarım, köy denince, istirham ediyorum, I 
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Söyle 200 - 300 nüfuslu bir köy akla gelmesin. 
Bu Halenze köyünün ikibin - üçbin nüfusu var, 
şimdi kayıtla ispata hazırım. Tillo nahiyesinin 
dörtbinin üzerinde nüfusu vardır. Silin, Hirsa 
ve Tom köyleriyle beraber onbirbinin üzerin
dedir. Buradaki nüfus muhterem arkadaşlarım, 
sizi bütün mukaddesatımla temin ederim, bu 
adamlar 6 kilometre yoldan su getirip içmişler
dir. Bir komşu diğer bir komşusuna bir ibrik 
suyu borç «olarak veriyor. Biz, muhterem ba
bandan büyük şeyler istemiyoruz. Yaşamak 
için bir insanın birinci derecede ihtiyacı hava 
ve sudur. Bu meseleyi bu seneki programa alır
larsa çok iyi olur. 

... . ^ 
Hokes suyu diye bir menba suyu vardır. Bu

nu da ele alsınlar. Yüz milyon getiren Siirt 
için, 10 000 nüfus için, bu işe harcanacak 
750 000 lirayı lütfen esirgemesinler ve bu pa
rayı oranın zekâtı olarak harcasınlar.. 

BAŞKAN — Buyurun Bakan. 
' BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; özgen 
arkadaşımızın bir görüşüne iştirak edemiyece-
ğim. G-eri kalmış bir memleketin çok daha geri 
kalmış olduğunu ifade ettiğim bir bölgesinin, 
gayrikabili ret olan ihtiyaçlarının tatmini bu 
konudaki ilgisi bakımından bendenizin başında 
bulunduğum Bakanlığa tfrettübeder. Bana yol 
gösteren Yüksek Meclistir. Ama, Siirt'in yalla
rının kaplama olmasını gerektiren sebep petro
lün ve asfaltın orada bulunması değildir. Bu 
görüş tarzı bizim görüşümüze tamamen aykırı
dır. Bahsedilen asfalt bütün Türk Milletinin 
asfaltıdır. Kendileri de yalnız Siirt'in değil bü
tün Türkiye'nin temsilcisidirler. Meseleyi bu 
şekilde arz ettikten sonra, Siirt'in asfalt çıkan 
bir yer olması itibariyle, zekâtı olması gibi bir 
durumu kabul etmiyorum. Ancak arkadaşımız 
bölgenin ıstırabını açıklaması bakımlından hak
lıdırlar. Köy ve mahalle 60 bin ünite olarak 
mevcudolup ancak 30 bininde içme suyu bulun
mamaktadır. Bu itibarla, Siirtlilerin ıstırabına, 
arkadaşımın da ihtiyaçla ilgili görüşüne aynen 
iştirak ediyorum. Ancak iştirak edemediğim ci
het arkadaşımın bölgeci anlayışıdır. Bölgeci an
layışına sureti katiyede muhalifim. 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi. 
HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Muhterem 

arkadaşlarım, muhterem Vekil Beyin, Siirt'in 
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ihtiyaçlarını belirtmek maksadiyle burada, hu- • I 
zurunuzda arz ettiğim fikirlerimi çok hassasi- ! 
yetle ve başka bir şekilde mânalandırmalarma, 
huzurunuzda açık olarak söyliyeyim, çok üzül
düm. Elbetteki ben yalnız Siirt'in değil, bütün 
bir milletin milletvekiliyim ve elbette ki, Allah 
izin verirse, yarın başka bölgeler için, başka 
mevzular için de ya Vekil Beyden veya başka 
bir vekilden sual soracak ve huzurunuza çıkıp 
fikirlerimi söyliyeceğim. Bölgecilik bahis mev
zuu değildir. Asfaltın Siirt'in içinde çıkması 
hasebiyle bir hakkı rüçhanı tanınsın dedim. As
falt Siirt'ten 40 - 50 kilometre uzağa giderken 
bir kilometre yakma gelemiyorsa, haklı olarak 
üzülüyoruz. Yoksa asfalt başka bir yere gitme
sin, meselâ asfalt İstanbul'a gelmesin diye bir 
düşüncemiz yoktur. Böyle bir şey bahis mevzuu 
değildir. Böyle bir şey hatırımıza gelmez. Baş
ka vilâyetlerin yolları da yapılsın, biz bundan 
memnuniyet duyarız. Bu arada Siirt'in de bu 
asfalttan istifade etmesini istemek her halde 
hakkımız olsa gerektir. Muhterem "Vekil Beyin-
bu şekilde konuşması hakikaten bendenizi üz
müştür. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

9. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, ma-
kina ve malzemeleri getirilmiş bulunan çimen
to fabrikasının Batman'da kurulmasının düşü-
nülity düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/194) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen
dim? Burada. Sanayi Bakanı? Vbk. Soru gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Lozan Andlaşması ile milli hudutlarımız dışın
da kalan araziye dair, Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/195) 

BAŞKAN — Sora sahibi burada mı efen
dim? Yok. Soru sahibi bulunmadığından soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Ankara ve İstanbul illeri haricin
de hangi illerde yüksek 'okul ve üniversite bu
lunduğuna ve mevcut Ü7-iversitelerin hangi fa
kültelerinin eğitime açılmış olduğuna dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Hilmi tncesülu'nun 
sözlü cevabı (6/196) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura

da. Millî Eğitim Bakanı? Burada .Soruyu oku
tuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki mevzuların Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına tavassut buyurmanızı arz ve rica ede
rim. 

1. Ankara ve İstanbul vilâyetleri hariç 
hangi vilâyetlerimizde yüksek okul ve üniversi
te mevcuttur? 

2. Mevcut üniversitelerin eğitime açılmış 
kaç fakültesi vardır ve hangileridir? 

3. Gazetelere intikal eden vilâyet ve böl
ge taleplerinin kaç tanesi ilmî esaslara göre 
Bakanlıkça uygun görülmektedir ve Devletçe 
kısa bir zaman içinde realize edilebilir. 

4. Bakanlık olarak yurdumuzun içtimai, 
iktisadi, sağlık ve kültürel yönlerden hangi 
mıntakalarmda toplu veya yaygın sistemde üni
versite veya fakültelerin açılması uygun gö
rülmektedir. 

5. Yurt çapında üniversite seviyesindeki 
eğitim müesseselerinin dağıtım ve taksimi hu
susunda Bakanlığın şimdiye kadar bir görüşü 
mevcut mudur? Değil ise böyle bir plân ve gö
rüşün lüzum ve tesbitinde -fayda mütalâa ve 
mülâhaza edilmekte midir? 

24 .1 .1962 
Diyarbakır Milletvekili 

Recai îskenderoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu vurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, Diyar
bakır Milletvekili Saym Recai îskenderoğlu'mm 
sorularını cevaplandırıyorum : 

1. Halen Ankara ve İstanbul illeri dışında 
bulunan üniversite ve yüksek okullarımız şun
lardır : -

Balıkesir'de : Balıkesir Necati Eğitim Ensti
tüsü. 

Bursa'da : Eğitim Enstitüsü. 
Erzurum'da : Atatürk Üniversitesi ve Eği

tim Enstitüsü, 
Eskişehir'de : İktisadi ve Ticari İlimler Aka

demisi. 
İzmir'de : Eğe Üniversitesi, İktisadi ve Ti

cari İlimler Akademisi ve Eğitim Enstitüsü, 
Samsun'da : Eğitim Enstitüsü. 
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2. Mevcut üniversitelerimiz ve bunların ha

len faaliyette bulunan fakülteleri şunlardır : 
Ankara Üniversitesi : 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tıp Fa

kültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fa
kültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi, İla
hiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eczacı Fakül
tesi. 

İstanbul Üniversitesi : 
Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk 

Fakültesi, İktisat Fakültesi Orman Fakültesi, 
Tıp Fakültesi ve buna bağlı Diş Hekimliği Oku
lu, Eczacı Fakültesi, ve Edebiyat Fakültesine 
bağlı Yabancı Diller Okulu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi : 
İnşaat Fakültesi, Maden Fakültesi, Elektrik 

Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Makina Fakül
tesi ve Teknik Okulu. 

Ege Üniversitesi : 
Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Fakül

tesi. 

Atatürk üniversitesi : 
Fen - Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi : 
Fen ve Edebiyat Fakültesi, İdari İlimler Fa

kültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakül
tesi,. Müstakillen bir eğitim fakültesi henüz ku
rulmamıştır. 

8, 4, 5, mevcut yüksek okullara ilâveten üni
versitesi bulunan İzmir ve Erzurum'da iki Yük
sek öğretmen Okulu ile, önümüzdeki üç yıl içe
risinde Adana, Diyarbakır, Trabzon, Konya ve
ya Antalya'da birer eğitim enstitüsü açılması 
hususu 10 yıllık öğretmen yetiştirme plânında 
yer almış bulunmaktadır. 

Yüksek seviyede bir öğretim kadrosu sağla
nabildiği takdirde Konya'da da bir Yüksek İs
lâm Enstitüsünün açılması düşünülmektedir. 

Ayrıca 7475 sayılı Kanunla açılması karar
laştırılan iki teknik okulundan birinin İzmir'de, 
diğerinin ise Elâzığ'da açılıp faaliyete geçmele
ri için çalışmalar ilerlemiştir. 

6594 sayılı Kanunla Trabzon'da Karadeniz 
Teknik Üniversitesi adı ile bir üniversite kurul
masına karar verilmiş, bunun için gereken ara
zi istimlâk edilerek öğretim üyelerinin yetiştiril
mesi yolundaki faaliyetlere girişilmiştir. | 
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Bunların dışında kurulacak yeni üniversite

lerin memleket ihtiyaçlarına istenilen ölçüde ce
vap verebilmesi için, bunların mahiyeti, nereler
de ve ne zaman açılmaları gerektiği hususunda 
birtakım inceleme ve araştırmalar yapmak za
ruridir. Bu cümleden olmak üzere bu konuda, 5 
Şubat 1962 tarihinde çalışmalarına başlıyacak 
olan VII. Millî Eğitim Şûrasında incelenecek ve 
burada alınan sonuçlara göre çalışma yapılacak
tır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Recai Iskenderoğlu. 
RECAİ İSKENDEEOĞLU (Diyarbakır) — 

Memleket çapında, eğitim hususunda duymuş 
olduğumuz büyük ıstırap ve noksanlık yönün
den Sayın Vekil Beyefendinin izahatına ve ay
dınlatıcı sözlerine teşekkür ederim. 

• Muhterem arkadaşlarım; bu sualimi huzuru
nuza getirişimdeki asıl sebep; birçok vilâyetler
de, gelişi güzel «üniversite isteriz, üniversite is
teriz» diye istekler ve iddialar serd edilmektedir. 
İktisadi ve kültürel yönden geri kalmış bir mem
leket mensubu olarak söylemek gerekir ki, bu 
şartlar içerisinde vâki teklifler karşısında ıs
tırap duyulmaktadır. Yetkili Bakanlığın bu hu
susta bir programı yok mudur? Bu üniversite 
ve yüksek okul müesseselerinin hangi vilâyette 
veya bölgede tesis edilmesi işi, başlı başına bir 
ihtisas işidir. Sayın Vekil Beyefendiye, Bakan
lığının görüşlerini aksettirmiş olmalarından do
layı şükranlarımı arz ederim. Bölgelerin hinter-
landları bakımından, üniversitelere ve yüksek 
okullara yetiştirdikleri talebeler bakımından 
hangi bölgeler veya vilâyetler elverişli iseler, 

kurulması mutasavver üniversite veya yüksek 
okulların o bölgelerde inşa edilmeleri elzemdir. 
«Evet, senin vilâyetine de. Evet senin bölgene 
de yapacağız.» dendiği zaman ıstırap duydu
ğum için bu soruyu huzurunuza getirmiştim. Bu 
bakımdan beni tatmin eden cevaplar verdiği için 
Sayın Vekile tekrar teşekkür eder, hepinizi hür
metle selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Doğu'daki açlık ve hayvan yemi sıkıntısına 
karşı ne gibi tedbirler alındığına dair Devlet 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/197) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Bakanlar 
bulunmadığı için soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

- . 2 2 5 -
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13. — Çankırı Milletvekili Rahmi înceler'in, . 

Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uy
gulanacak misiller hakkındaki 206 sayılı Ka
nuna göre tahsil edilen Arazi ve Bina vergileri 
farklarının sahiplerine ne zaman iade edileceği
ne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/198) 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilindeki 32 sondaj kuyusuna hemen moto
pompun takılmasının, Bor Barajı ile Gör&es 
köyü havuzunun İkmallerinin ve Niğde'nin kü
çük sulama işlerinin etüd ve tatbikat programı
nın ne gibi tedbirlerle ne zaman tahakkuk etti
rilmesinin düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım 
Bakanı Cavit Oral ve Bayındırlık Bakanı Emin 
Paksüfün yazılı cevapları (7/21) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
20 . 12 . 1962 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve Ta
rım Bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Yazılı soru : 
1. Devlet Su İşleri Dairesi, İnkılâptan ön

ceki iktidar devrinde âcizlerinin de Meclis kür
süsünde birkaç sözlü sorumla açıkladığım (Niğ
de ilinin çorak toprağını sulu' ziraate elverişli 
duruma çevirmek hususunu) işliyerek, yer üs
tü ve yer altı sularının etüdünü ve sulama 
programlarını bir kitap halinde 1958 ve 1959 
yıllarında Milletvekillerine de dağıtmıştım. Ta
rım Bakanlığı da küçük zirai sulama işlerini Niğ
de ilinde ele alacağını Mecliste ifade eylemişti. 
Devlet Su İşleri Dairesi Niğde ilinde 32 sulu 
sondaj yapmış ve fakat motopomp takmıyarak 
sondaj ağızlarını betonla kapayıp terkeylemiş-
tir. Bilhassa bunlardan Bor'un Akçaviran köyü
nün içme suyuna kavuşması için D. S. 1. nin gös
terdiği ilgiye ve taktığı tek motopompa halkı
mız minnettardır. Fakat o motopomp bir yıldan-
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BAŞKAN — Soru sahibi burada, Bakan bu

lunmadığı için soru, gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı
ğı için 5 Şubat 1962 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,05 

beri bozuk ve D. S. 1 atelyıesinde bekletilmekte
dir. Köy tamamen susuzdur. 

2. Akçaviran köyünün sağlam _ ve işler bir 
motopompla acilen suya kavuşturulması ve Niğ
de ilindeki 32 (ağzı tıkalı) sondaj kuyusuna 
D. S. 1. nin evvelce vadettiği 32 motopompun he
men takılması ve Bor kasabası barajı ile Gökbes 
köyü havuzunun ikmalleri için Bayındırlık Ba
kanlığınca, 

3. Niğde ilinin küçük sulama işlerinin bü
tün ilde esaslı bir etüt ile tatbikat programla
rının Tarım Bakanlığınca ne gibi tedbirlerle ne 
zaman, tahakkuk ettirilmesi düşünülmektedir? 

Lütfen açıklanması ve gereken etüt ve prog
ram cetvellerinin de eklenmesi. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 11.1.1962 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 14 

Konu : Niğde ili küçük su işleri 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.1.1962 gün ve 530 - 2523 sayılı yazı. 
Sayın Niğde Milletvekili Asım Eren tarafın

dan verilen yazılı soru önergesinin 3 ncü madde
sinde yer alan Bakanlığımla ilgili küçük su işle
rinin durumu : 

1. Küçük su ve sulama mevzuunda 1960 yılı 
sonuna kadar, Niğde ili dâhilinde 113 konunun 
mahallinde etüdü yapılarak rapor tanzim edilmiş 
ve bunlardan müspet görülen.27 adedinin proje
si hazırlanmak suretiyle Merkez, Aksaray, Bor, 
Çamardi, Ulukışla ve Maden ilçesinde olmak üze-

B) YAZILI SORULAR VE CEVJ.PLARI 

— 226 — 



M. Meclisi B : 41 
re çeşitli sulama- tesisi (Kanal, bent, su toplama 

' havuzu ve rezervuar) yaptırılarak işletmeye açıl
mış ve müstahsil hizmetine tahsis olunmuştur. 

2. 1961 yılı içerisinde Ulukışla ilçesinin 
Emirler köyünde bir su toplama havuzu ile mer
kez ilçeye bağlı Gölcük köyü arazisine sulama su
yu temin maksadiyle mevcut kaynağın ıslahı yap
tırılmıştır. 0 

3. Müfredatı ilişikte sunulan listede görüle
ceği şekilde; merkez ilçede 8, Aksaray'da 4, Bor'
da 3, Çamardı'nda 6 ve Ulukışla ilçesinde 2 aded 

2.2.1962 O : 1 
olmak üzere ceman 23 mevzu 1961 yılı etüt prog
ramına alınmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Konya TOPRAKSU Bölge 
Müdürlüğünün faaliyet sahasına dâhil bulunan 
Niğde iline ait TOPRAKSU hizmetlerinin ifasın
da sürati temin ve isteklerin zamanında karşıla
nabilmesi gayesiyle 1962 yılı içinde il merkezinde 
TOPRAKSU Ekibi Başmühendisliği ihdası prog
rama alınmıştır. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Cavit Oral 

Tarım Bakanı 

NİĞDE 
Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Kazası 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aksaray 
» 
» 
» 

Bor 
» 
» 

ıÇamardı 

» 
» 
» 
» 
» 

Ulukışla 
» 

Köyü 

Yeşilburç 
Madenşıhlar 
Değirmenli 
Çavdarlı 
Dikilitaş 
Tepeköy 
Güllüce 
Himmetli 
Sartalı 
Suİtan'ham 
Helvadere 
İhlara 
Aşmaz 
Havuzlu 
Yakacık 
Çamardı 
Orhaniye 
Kavaklıgöl 
Bademdere 
Çubukıbağı 
Yelatan 
Mahmıtlı 
Altay 
Ovacık 

Kanal 
Sulama 

Mahiyeti 

suyu 
Kanal ıslahı 

» 
» 
» 
» 
» 

Kapta j 

» 
» 
» 
» 
» 

Kanal ıslaJhı 
Sulama suyu 

; 
temini 

temini 
Merada kuyu açılması 
Kanal ıslaJhı 
Havuz 
Kanal 
Havuz 

» 
Akedük 
Kanal 

> 
Bent 
Havuz 

» 

ve pere kanal 

Durumu 

Etüdü tamamlanmamıştır. 
» > 
» > 
» » 
» > 
» > 

Plânlama safhasında 
» > 

Etüdü tamamlanmamıştır. 
» » 
» » 

İktisadi değil 
Etüdü tamamlanmamıştır. 
Menfi, inşasına lüzum yoktur 
Etüdü tamamlanmamıştır. 

» » 

Plânlama safhasında 
» » 

Etüdü tamamlanmamıştır. 
» > 

İçme suyu, mevzuatımız dışında. 
Su miktarı az, iktisadi değil. 
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T. c. 

Bayındırlık Bakanlığı 30.1.1962 
Hususi Kalem 

S a y ı : 162 

Konu : Niğde Milletvekili 
Asım Eren'in Niğde'nin sil
işlerine ait 20.12.1961'tarih
li yazılı soru önergesi 

T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 2.1.1962 

tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 7/21-530-2523 sa
yılı yazısının eki olan Niğde Milletvekili Sayın 
Asım Eren'in ilişik yazılı soru önergesinin bi
rinci maddesinde Niğde vilâyetinin sulama ve 
içme suyu ihtiyaçları ile geçmiş yıllarda bu ko
nularda Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarınca 
yapılmış etüt ve inşaat işleri belirtilmekte, ikin
ci maddesinde Niğde ilinde açılmış 32 sulu son
daj kuyusuna hemen motopomp takılması, Ak-
çaviran köyündeki derin kuyuya sağlam bir 
motopomp kurulması, Bor kasabası barajının 
yapılması ve Gökbez köyü havuzunun ikmali hu
suslarında ne düşünüldüğünün Bayındırlık Ba-
kanlığmca açıklanması ve üçüncü maddesinde 
Niğde'nin küçük sulama işlerine ait etüt ve in
şaat faaliyetlerine ait Tarım Bakanlığı program
larının bildirilmesi istenmektedir. 

Birinci maddede yer alan 32 kuyuya moto
pomp takılması ve Akçaviran köyü kuyusu mo
topompunun işler bir hale getirilmesi konuları 
aynı zamanda ikinci maddede tekrarlandığın-. 
dan bunların ve ikinci maddedeki diğer iki ko
nunun durumları ikinci maddenin bölümleri 
olarak aşağıda sırası ile belirtilmiştir. 

2. a) Niğde - Misli - Aktaş ve Bor ova
larının hidrojeolojik etüdü 1953 yılında yapıl
mış ve 1958-1959 yıllarında toplam 2 814.50 m 
uzunlukta 16 aded araştırma sondaj kuyusu 
açılmıştır. 16 kuyudan 1 i artezyen 13 ü sulu 
ve 2 si kura çıkmış olup, toplam verim 244.60 
İt/sn dir. Araştırma kuyularına ilâveten 18 içme 
suyu kuyusu açılmış ve bunlardan 16 sı sulu, 2 
adedi ise kuru bulunmuştur. Toplam verim 
158.20 İt/sn dir. Genel olarak bütün bu kuyu
ların suları sulamaya elverişlidir. Ancak, bâzı
ları ekli cetvelde görüleceği üzere-içmeye elve
rişli değildir. Araştırma sondajları neticelerine 
istinaden 1959 yılında yamlmış plânlama çalış
malarına göre Niğde > Misli ovalarında yılda 

2.2.1962 0 : 1 
yeraltından 38 milyon, m.3 su istihsal edebilir. 
Mezkûr sahada ortalama kuyu verimi 30 İt/sn* 
olduğuna göre 120 kuyu açılarak vasati 20 m 
pompajla 5 354 Ha. arazi sulanabilecektir. Bor 
ovasında ise istihsal edilebilecek yıllık yeraltı 
suyu 25 milyon m3 dür. Bu mıntakada ortalama 
kuyu verimi 40 İt/sn olduğuna göre 70 kuyu 
açılarak vasati 15 m. pompajla 4167 Ha, arazi 
sulanabilecektir. Bugüne kadar açılmış kuyu
ların DSİ ce işletilmeler i yerine, bunların İlgili 
köylüler veya kuracakları birlikler tarafından 
işletilmeleri uygun görülmektedir. 11 . 8 . İ961 
tarih ve 111 - 322 sayılı Talimatımız bunların 
devir, teslim ve kiralanmasına ait hükümleri ih
tiva etmektedir. Bahis konusu kuyuların işle
tilmeleri için gerekli motopompların karakte
ristiklerinin tesbitinde ve diğer teknik konuLar-
da ilgililere bilgi verilecek ve tavsiyelerde bu
lunacaktır. Memleketimizde halen imal edil
mekte olan derin kuyu tulumbalarının bu ku
yularda kullanılması mümkündür. K yulardan 
faydalanacakların kuracakları birliklerle ilgili 
statü hazırlanmaktadır. 

Bugüne kadar açılmış kuyuların verimleri 
bu yıl başlanacak tecrübelerle kesmleştirlecek 
ve bunların motopomp karakteristikleri ile işlet
me giderleri hesaplanarak hazırlandığı zikredi
len statüde derpiş edilen hükümlere göre ilgi
lilere ilân yoliyle duyurulacaktır. Müracaat 
edecekler arasından masrafları geri ödemeyi, 
bakım, onarım ve işletme sorumluluklarımı taah-
hüdeden en uygun evsaftaki taliplere »kuyular 
devredilecek ve kuyunun karakteristiklerine 
uygun motopompları elde mevcudoıduğu takdir
de monte edilecektir. 

2 - b) Akçaviran köyündeki içme suyu kuyu
suna AVorthington marka 6 Q E E 7 model ve 
1 446 224 seri numaralı derin kuyu tutulması 
1 . 7 . 1959 tarihinde monte edilmiştir. Motopomp 
1959 sonunda bozulmuş ve tamiri için Nafıa Mü
dürlüğüne götürülmüş ise de on arılamamış'ir. 
Halihazırda çalışmaz bir durumda kuyu üzerin
dedir. 15 . 1 . 1962 de Akçaviran köyü muhtarı 
DSİ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek mo
topomplarının tamirini istemiştir. Varılan mu
tabakata göre köylüler pompanın Ankara'ya 
nakli için gerekli hazırlıklarım yaptıklarını bil
dirince mahalline bir montör gönderilerek pom
pa sökülecek ve Ankara'ya getirilerek DSİ atel-
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yelerinde onarılacaktır. Kuyunun köye teslim 
tutanağına göre işletme, bakım ve onarım işleri 
Akçaviran köyüne aittir. 

2 - c) Bor kazasının 6 Km. Kuzeydoğusun
daki ve Niğde - Bor Çayı üzerindeki gölet mev
zuu Kasım 1961 de istikşafi kademede etüt edil
miştir. , Etüt sonunda Dipsiz menbaını su altın
da bırakmamak sebebiyle 10 m. yükseklikte bir 
gölet inşası düşünülmüştür. Jeolojik durum 
orta evsaftadır. 

# 
Gölette toplanacak net 1.5 milyon m3 su ile 

kifayetsiz bir surette' sulanmakta olan Bor bah
çelerine ortalama 100 lıt/san ilâve sulama suyu 
verilebilecektir. 

Halihazırda plânlama etütleri içjn lüzumlu 
haritalar hazırlanmaktadır. Bunu takiben jeo
lojik etütler derinleştirilecek ve sondaj yapıl
ması gerektiği takdirde teçhizat imkânları nis-
betinde yıl içinde yapılmasına çalışılacaktır. 

2.2.1962 0:1 
Bu etütler neticesinde mezkûr göletin ifşası 

mümkün görüldüğü takdirde projesi hazırlana
cak ve tahsisat durumuna göre icraat programı
na alınması imkanları araştırılacaktır. Mevzu 
küçük bir sulama işi mahiyetinde olduğ ından 
Bor'daki halihazır sulamayı işleten Bor Beledi
yesinin işin finansmanına iştiraki ve inşaatın 
ikmalinden sonra DSl nin yatırım hissesini 
ödemesi ile işletmeyi taahhüdetmesi gerekmek
tedir. 

2 - d) Gökbez (Gölköy) Bor kazasına bağlı 
Komerhisar nahiyesinin 10 Km. kuzeydoğusunia 
bir köydür. Buradaki havuz köylüler tarafın
dan yapılmış olup, ıslahı veya ikmali mah'yeti' 
itibariyle Topraksu Genel Müdürlüğünü ilgilen
dirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

V 
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Kuyı 
No: 

2 
3 
•5 

6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
17 
18 

19 

. 

1 

Kuyu adı 

(röleük 
Bağlama koyu 
Kiledere. 

Ağaçasar 

Misli 
Büyük (Çarılklr Ba
kımevi) 
Çavdarlı 
Nevşehir yol kavşağı 
Bekâr köy 

Hasa köy 
Misli Gölcük yolu 

Şeytanın taşları 
Kiledere köyü batısı 
Bor bağları 
Çimento Fabrikası 

Güllücü köyü 

Koordinat No: . 

93 (ıı - 76) A 
93 (ıı - 75) A 
93 (Ik - 76) 

93 (De - 76) 

93 (im - 77) 

93 (11 - 78) 
93 (im - 78) 

• 93 (İN - 76) 
93 - 1 (Ik - 75) 

93 - 2 (11 - 76) 
93 - 2 (im - 77) 

93 - 2 (im - 77) 
93 - 1 (Ik - 75) 
93 (Iö - 75) 
93 (lo - 76) 

93 (in - 76) 

Vilâyeti 

Derinlik 
M. 

181.50 
174.60 
245.00 

144 25 

64.00 

144.00 
43.50 

299.85 
218.50 

201.00 
91.35 

> 250.00 
299,85 
149.80 
200.00 

112.30 

: Niğde 

St. Sv. 
M. 

— 5:30 
— 27.60 
— 10.88 

— 27.12 

— 25.26 

— 7.50 
— 35.50 
— 10.80 
— 28.40 

— 9.80 
— 22.65 

— 22.60 
— 12.30 
— 4.25 
— 1.00 

— 6.00 

Dn. Sv. 
M. 

— 6.60 
— 28.10 

. — 12.4T 

— 28.29 

Ölçülemedi 

— 10,00 
Terkedildi 
ölçülemedi 

— 35.00 

— 15.00 
— 24.95 

— 23.95 
— 13.36 

ölçülemedi 
— 19.85 

— 13.20 

Deb 
Lt / s 

36 
11 
36 

7 

Terked 

7 

13 
10 

22. 
5 

23. 
28 
12. 
15. 
12. 
14. 



tuıyu 
No: Küytı adı 

1 Bor 
2 Sazlıca 
3 Kemerhisar 
4 Em^nköyü 
5 Badak 
6 Bahçeli 
7 Kızılca köy 
8 Kayıkköy 
9 Niğde - Kayseri yolu 

10 Eski gümüş 
12 Akçaviran 
13 Tepebağları 

14 Orhanlı 

15 „ Uluviran 

16 Karakapı 

17 Topçu alayı 
18 Armutlu 
20 Y. Ulukışla 

Koordinat No: 

93 (Iö - 75) 
93 (Iö - 75) 

110 (ip - 75) 
110 (ip - 74) 
110 (ip - 74) 

110 (Iö - 73) 
93 (Iö - 73) 
93 (Io - 76) 
93 (Io - 76) 
93 (in - 72) 
93 (10 - 75) 

93 (Ik - 77) 
93 (in - 71) 

93 (in - 71) 

93 (10 - 76) 

92 (im - 69) 
93 (in - 72) 

Dennlik St. Sv. 
M. M. 

140.00 
205.50 
95.JÛ 

121.00 
204.00 
85.00 

235.00 
74.00 
83.00 
88.00 

162.20 
200.00 

175.25 
88.00 

77.00 

175.00 

53.40 
103.40 

3.80 
14.50 
4.00 
8.00 

17.00 

Dn. Sv. 

— 3.88 
— 14.86 
— 10.30 

2.95 — 3.05 
1.82 — 3.67 
5.20 — 6.75 

21.00 — 25.00 
32.45 ölçülemedi 
3.00 — 15.50 

47.00 

-58.00 —62.00 

~ 15.30 Ölçülemedi 

- 35.00 

Deb 
Lt/s 

15 
15 
15 
15 

Tuzlu 
Kuru 

15 
15 
11 
15 
14 
15 

Kuru 

' 0 

- 6 

Yok 

0 
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2. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, 

Bitlis - Diyarbakır şosesi üzerindeki 30 kilomet
relik Duhan - Bitlis arasının yapılmasına bu yıl 
başlanıp başlanmıyocağına dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Emin Paksüt'ün yazılı cevabı 
(7/32) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak ceyaplandırılmasma de-' 
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

4 Ocak 1962 
Bitlis Milletvekili 
Müştak Okumuş 

1. — Senelerdir bir türlü tamamlanamıyan, 
Bitlis - Diyarbakır şosesi üzerindeki 30 kilo-
metre^k Duhan - Bitlis arasının inşaatına bu 
yıl başlanacak mı? » 

2. — Doğu'nun birkaç vilâyetinin transit yo
lu olarak hususi önem taşıyan bu yolun bugü
ne kadar gecikmesi sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 1 . 2 . 1962 

Hususi Kalem 
Sayı : 52 

Millet Meclisi Başkanlığına 

11 . 1 . 1962 gün, Genel Sekreterlik, Kanun
lar Müdürlüğü 7-32/728-3134 sayılı yazılarına 
karşılıktır. 

Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Bit-
ılis - Duhan yolu hakkındaki yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Emin Paksüt 

Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Bit
lis - Duban yolu hakkındaki yazılı sorusu aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. Bitlis - Duhan yolu ;30 km. tûl ve 6 m. 
genişlikte, stabilize kaplamalı, pikap cinsi vası
talarla 50 km. sürat yapılabilen, genel olarak 
iyi durumda bir Devlet yoludur. Yolun Siirt 
tarafındaki 15 km. lik kısmı fazla kar tutmakta 
ve dört yerinde % 7 den fazla meyil bulunmak
tadır. Yol, her yıl Devlet bakımına ve kar mü
cadelesine tâibi tutulmaktadır. 

2.2.1962 0:1 
Yeniden inşası için tahminen 21 milyon 

liraya ihtiyaç bulunan mezkûr yolun, Devlet 
yolları için tesbit edilen öncelik sırasına, göre ele 
alınmasına (bugün için imkân görülememektedir. 

2. Yukarda izaha çalışıldığı üzere, inşası 
için fazla ödeneğe ihtiyaç bulunan mezkûr yol, 
mevcut trafiği karşı Uyabilecek durumda olması 
mülâhazasiyle ele alınmamıştır. 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir--
in, Kırşehir'de yeni bir adalet binası yapılması 
ve inşaata 1962 yılında başlanması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Adalet Bakamı 
Sahir Kurutluoğlu'nun yazık cevabı (7/39) • 

10 . 1 . 1962 
Meclis Başkanlığına 

Kırşehir'de Hükümet konağı eski ve küçük 
bir yapıdır. Kamu görevlerinin çoğalması ve 
bir kısım Devlet dairelerinin mevcut binaya sığ
maması dolayısiyle mahallen kiralanmış yapı
larda vazife görülmektedir. 

Esasen ©ski ve kısmen ahşap bulunan Kırşe
hir Hükümet konağının acilen tamir edilmesi 
zarureti de vardır. Bu hususta Bayındırlık Ba
kanlığı gerekli hazırlıkları yapmış bulunmakta
dır. Bu sebeple, bu binanın birkaç odasında 
sıkışık toir şekilde çalışan Kırşehir Adliye ciha
zı da yakın bir zamanda oturduğu kısımları 
tahliye etmek zorunda kalacaktır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana diğer 
illere nisbetle her devirde en az yardım gören 
Kırşehir'e bir Adalet binası yapılıp yapılmıya-
cağı ve inşaata 1962 yılında başlanıp ıbaşlanmı-
yacağı hususlarının Bayın Adalet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1 . 2 . 1962 

Levazım Müdürlüğü 
Sayı : 839 

Konu : Kırşehir Adalet binası Hk, 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
ilgi : 16 . 1 . 1962 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/39-791/3331 sayılı yazıya : 
Kırşehir Milletvekili Mehduh Erdemir 'in 
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Kırşehir'de, yeni bir Adalet binası yapılması ve 
inşaata 1962 yılında başlanması hususunda ne 
düşünüldüğü hakkındaki yazılı sorusu tetkik 
edildi : 

1. Kırşehir'de müstakil bir Adalet binası 
inşası için arsa temin edilmek üzere 1959 yılın
da teşebbüse geçilmişse de, ödenek temin edile
mediğinden akim kalmıştır. 

2. 15 senelik plânlı devreye geçişte intikâl 

a. 2.1962 0:1 
senesi olan 1962 yılı bütçesinin hazırlıklarında, 

| daha ziyade verimli yatırımlar zaviyesinden 
i mesele mütalâa edilmiş ve bu sebeple (hiçbir ye-
; re Adalet binası için tahsisat*tefrikine imkân 
j hâsıl olamamıştır. 

| Saygılarımla arz ederim. 

I Sahir Kurutluoğlu 
! Adalet Bakanı 





Dönem : 1 
Toplantı: 1 M Î L L E T M E C L İ S t S. Say ı s ı : 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/77) 

H . 1 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı Kanunun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştiril meşine dair kanun teklifi ve gerekçesi 

ilişik olarak sunulmuştur. 
Mevzuun ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen Bütçe ve Maliye komisyonlarından ayrılacak bir 

Heçici Komisyona havalesini arz ve teklif ederim. 
(Cumhuriyet Senatosu 

Adana Üyesi 
Mehmet t)naldı 

GEREKÇE 

1950 senesinde yürürlükten kaldırılan 1683 sayılı Kanun zamanında emekli aylıkları da, hizniei 
.aylıkları gibi bütçeden ödendiğinden emekli aylığı, memuriyet aylığının bir devamı telâkki edilmiş 
ve Memurin Kanununa göre memuriyet vasfını kaldıran suçlardan birisiyle mahkûm olanlar 
emeklilik haklarından da mahrum edilmişler ve bu suç şayet emeklilik sırasında işlenmişse emekli 

' aylıkları da kesilmiştir. 
5434 sayılı TürMye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ise, emekliliği, mahiyetini tamamen 

değiştirerek prim esasına dayanan bir sigorta mahiyetine koymuş ve gerek iştirakçilere, gerekse dul 
ve yetimlerine, alnıan primlerle mütenasip ödeme, yani aylık bağlama esasına kabul etmiş olduğu 
halde; 1683 sayılı Kanunun emekliliği bir memuriyet devamı gibi kabul eden telâkkisini benimsedi 
ğinden iştirakçinin mahkûmiyeti halinde emeklilik hakkının kaybına sabebolan 02 nci maddeyi getir
miştir. 

Halbuki; bu madde hükmü, yukarda arz olunduğu üzere 5434 sayılı Kanunun emekliliğe verdiği 
ve anladığı mânaya aykırıdır. Memuriyet maaşiyle ihie alâkası olmıyan ve prim esasına dayanan 
emekli aylıklarının kesilmesine sehdbolan bu madde sebebiyle de gerek aylık sahipleri, gerekse aile 
ve çocukları perişan ve sefil bir duruma düşmüşlerdir ve düşmektedirler, tşte bu hal, üzerinde 
önemle durulması gereken bir haksızlık olarak gözlere 'batmıştır. 

Nitekim; 5434 sayılı Kanunda yapılacak umumi değişiklikler hakkında Kurucu Meclis Başkan 
lığına Millî Birlik Komitesinden dört. üye ile Temsilciler Meclisinden bir üyenin müştereken verdik 
leri önergede adaletsiz bir hükmü ihtiva eden 92 nci maddenin de değiştirilmesi teklif edilmişti. 

Havale olunduğu Karma Komisyon adına işbu teklifi inceliyen Komisyon Üyesi Hakkı Kâmil 
Beşe, Komisyon Başkanlığına verdiği raporda bu husus için aynen şöyle demiştir : «Değişiklik, âdil 
ve zaruri bir ihtiyacın ifadesidir, kabulü uygun olur.» 

Şu kısa gerekçe ile gözler önüne konulan ve esasen mevcudiyeti herkesçe bilinen ibir haksızlığın 
giderilmesi ve cemiyet bünyesindeki tahribat ve ntfirabının giderilmesi için ilişik kanun teklifi yapı1-
mıştır. 
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Maddelerde yapılan değişikliğin kısaca izahı şudur : 
92 nci maddenin mahkûm emeklilerden bahseden (a) fıkrası tamamen kaldırılmış ve diğer (b> 

fıfkrası müstakil 92 nci madde olarak aynen muhafaza edilmiştir. 
80 nci maddede yapılan değişiklik, sadece bu maddedeki (hükmün katîleştiği) ve (mahkûmiyetin 

sona erdiği) tâbirlerini madde metninden çıkarmaktan ibarettir. Bunlar hariç madde aynen alın 
mıştır. Maddenin son fıkrasındaki (92 nci maddenin (b) fıkrası) tâbiri de, artık 92 nci maddede 
(a) ve (b) fıkraları kalmadığından sadece (92 nci madde) şekline sokulmuştur. 

Geçici madde, halen maaşları kesilmiş olanların durumunu ıslah içindir. Bu maddedeki emeklilik 
tâlbirine âdı ve vazife malûllerinin de girdiği düşünülmektedir. Şayet lazımsa komisyonda bu huşu» 
tasrih edilerek maddeye ilâve edilmelidir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 29.1.1962 

Esas No. 2/77 
Karar No. 2 

Yüksek Bakanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emeikli Sandı&t 
mümessillerinin de iştira'kiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

1950 senesinde yürürlükten kaldırılan 1683 sayılı Kanunun zamanında emekli aylıkları da hiz
met aylıkları gilbi bütçeden ödendiğinden emekli aylığı, memuriyet aylığının bir devamı telâkki 
edilmiş ve Memurin Kanununa göre memuriyet vasfını kaldıran suçlardan birisiyle mahkûm 
olanlar emeklilik halklarından da mahrum edilmişler ve bu suç şayet emeklilik sırasında işlenmişse 
emeklilik aylıkları da kesilmiştir. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 
emekliliğin, mahiyeti tamamen değiştirilerek prim esasına dayanan bir sigorta şekline koymuş
tur. îşltira'kçilere gerekse dul ve yetimlerine alınan primlerle mütenasip ödeme, yani aylık bağla
ma .esasını kabul etmiş olduğu ıhalde 1683 sayılı Kanunun emekliliği bir memuriyet devamı gibi 
kabul eden ıgörüşünü benimsediğimden iştirakçinin mahkûmiyeti halinde emeklilik hakkının kay
bolmasına sebebolan 92 nci maddeyi vaz'etmiştir. 

Halbuki bu madde hükmü, izah edildiği «üzere 5434 sayılı Kanunun emekliliğe verdiği ve anla
dığı mânaya aykırıdır. Memuriyet maaşı ile hiç alâkası olmıyan ve prim esasına dayanan emekli 
aylıklarının 'kesilmesine ısebebolân bu madde dolayı<siyle aylık sahipleri ve gerekse aile ve çocukları 
perişan ve sefil duruma düşmektedirler. 

Bu humusları dikkate alan Komisyonumuz, mevcudiyeti herkesçe bilinen ve kabul edilen bu ada
letsizliğin giderilmesi için kanun teklifinin prensibini kabul ederek maddelere geçilmiştir. 

Maddelerin 5434 sayılı Kanunla kabul edilen ana prensiplere uygun olmasını temin maksa-
diyle, kanun teklifinin 1 nci maddesi 2 nci 3 üncü maddesi 4 ncü, dördüncü maddesi 5 nci mad
de olarak aynen, diğer maddeler ise yukarda izah edilen ana ruha ve prensibe göre yeni baştan 
tedvin edilerek ittifakla kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Yozgat 

Nedim Müren İsmet -Sezgin Celâl Sungur 
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Erzurum 

Giyasettin Karaca 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
Mahmut Vural 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
8. Tekin Müftüoğlu 

CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ 
MEHMET ÜNALDI*NIN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değişti

rilmesine dair kanun teklifi . 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 92. — İştirakçilerden Türk vatandaş
lığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, 
yabancı memleket uyruğuna giren, Hükümetten 
izin almaksızın yabancı memlekette vazife ka
bul edenlerin emeklilik hakları düşer. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. — 93 ncü madde gereğince aylık
ları kesilen emekli, âdi malûl veya vazife ma
lûllerinin muhtaç dul ve yetimlerine, durumla
rının belli olduğu tarihlerden itibaren en çok 
bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatları şar-
tiyle ve o tarihleri takibeden ay başlarından iti-

GEÇİCÎ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRlŞt 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 80, ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde ek

lenmesine dair Kanun 

MADpp 1. — 5434 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. — 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 ncü 
madde gereğince aylıkları kesilen emekli, âdi 
malûl veya vazife malûllerinin yalnız Türki
ye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, muh
taç dul ve yetimlerine, mezkûr maddedeki du
rumlarının belli olduğu tarihlerden itibaren en 
çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatle-
rini takibeden ay başından itibaren aylık bağ
lanır. Durumlarının zail olduğu tarihleri takibe
den ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde 
müstehak olanlara tekrar bağlanır. 

MADDE 2. — Teklifin birinci maddesi ikin
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Teklif 

baron aylık bağlanır ve durum lalının zail oldu
ğu tarihleri takibeden ay başından itibaren ke
silerek ölümlerinde, müstahak olanlara tekrar 
bağlanır. 

Şu kadar ki, 92 nci 
dul ve yetimlerinden ya 

maddede yazılı olanların 
İniz Türk sınırları içinde, 

Türk uyruğu olarak kalanlara aylık bağlamı 

GEÇİCİ MADDE - Emekliliğe tâbi bir hiz
mette bulunurken mahkûmiyetleri sebebiyle 
emeklilik hakkı düşmüş olanlardan 1 . 1 . 195ü 
den evvelkilerin aylıkları son hizmette bulun
dukları dairelerce, 1 . 1 . lî)5() den sonra emek
lilik hakkı düşmüş olanların emekli aylıkları 
T. C. Emekli Sandığınca, müracaatlarını takib-
edeu ay başından itibaren, bağlanarak ödenir. 
Vefat e imiş olanların dul ve yetimlerinden aylı
ğa müstahak olanların aylıkları da aynı şekilde 
bağlanıi"'.. 

Kmeklî aylığı almakta iken mahkûmiyetleri 
sebebiyle aylıkları kesilmiş olanların aylıkları, 
aylığı bağlanmış bulunan Sandık veya daireler
ce, müra;caatleri,takibeden ay başından itibaren 
tekrar bağlanarak ödenir. 

Geçici Ko. 

MADDE o. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİOİ MADDE 107. — İştirakçilerden fii
lî hizmet müddetleri 20 yıl ve daha, fazla olan
lardan, emeklilik hakkı düşmüş ve emeklilik ke
seneklerini geri almış bulımarilar, aklıkları pa
raları. bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde % 5 faiziyle birlikte; ke
seneklerini geri alına haklan zamanaşımına 
uğramış bulunanlar ise yalnız zamanaşımına 
uğramış bulunan keseneklerini aynı müddet için
de toptan ve defaten Sandığa ödedikleri takdir
de haklarında 88 nci madde hükmü uygulanır. 

Bunlardan, aldıkları kesenekleri bir yıl için
de defaten ödemeden emekli veya âdi malûllük 
aylığına müstehak duruma girenlere bu kanun 
esaslan dairesinde «aylık bağlanır. Şu kadarki 
bu aylıklar, borçlarının tamamı mahsubedildik-
ten sonra ödenir. 

Emeklilik hakkı düştükten sonra kesenekle
rini almış veya geri alma hakkı zamanaşımına 
uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 nci madde-
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Teklif Geçici Ko. 

MAB^B 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlü^ girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürünür. 

ye göre aylığa müstehak dul ve yetimlerine de 
yukârdaki esaslar dairesinde aylık bağlanır. 

Durumları; mülga 3 . 6 . 193^ tarihli ve 
16S3 sayılı Kanun şümulüne girenler hakkında 
da ilgili kurumlarca aylık bağlanır. 

GEÇÎCt MADDE 108. — Emekli, âdi malûl
lük veya vazife malûllüğü aylığı almakta iken 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce mah
kûm atmaları dolayısiyle aylıkları kesilmiş bu
lunanların bu aylıkları müracaatlarını takibeden 
ay başından itibaren ilgili kurum veya Sandık
ça tekrar bağlanarak ödenir. 

MADDE 4. — Teklifin üçüncü maddesi dör
düncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin dördüncü maddesi, 
beşinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M Kedi» ' (S . Sayısı: S) 




