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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
•Başkanvekillıiğine seçilen İstanbul Milletve

kili Mu'hMdin Güven'ûm bu görevden çekildiği
ne dair telgrafı okundu ve çekilme sebeplerini 
bildiren demecine 'bilgi edinildi. 

Maraş Milletvekili Kemal Bağcı>oğlu'nun 
Başkanvekili seçimi sırasındaki Başkanlığın 
tutumuna dair demeci Başkan Fuad Sinmen 
tarafın dan cevaplandırıldı. 

Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 
Necimi ökten'in dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Ali Şakır Af;aMoğ;lu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakanım teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı ya
zısı okundu, bilgi edinildi. 

Millet Meclisi Başkanvekilliği için yapılan 

flsçiın sonucunda İstanbul Milletvekili Ferinin 
Bozbeyli'ııin, mevcudun sıaılt çoğunluğu ile se
çildiği ' Başkanlıkça biMJrikld. 

Komisyonlarım seçimine geçildi. 
Tasnif sonucuna kadar Birleşirine ara verildi. 

İkinci oturum 
Komisyonlar için yapıdan üye seçimi sonuç

ları bildirildikten sonra 9 . 11.1962 Cuma günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Balıkesir 

Mekki Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Kâtip 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Kırşehir Milletvekili HaMl özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcabaımam ilçesi balkının kır/lık 
odun ihtiyacınım temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiş'ti'r. (6/457) 

Yazılı soru 
1. — Kastamonu Milletvekili İhsan Şeref 

Duna'nm, Kastamonu i Kinin 1962 yılı progra
mına ai(„ yol onarımı ve bakımı ile su işlerinin 
hangi kısımlarının yapılmış olduğuna dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/2.07) 



BIEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili MekM Keskin 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi -açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
me geçmezden evvel bir nokta hususunda dik
katinizi çekmek zarureti hâsıl oldu : 

Şimdi bana yapılan müracaatlara göre dört 
arkadaş gündem dışı söz istemektedir. Bütün 
küçülk bacımdaki toplantılardan başlayınız, 
Büyük Millet Meclisine kadar müzakerelerin 
gündem dâhilinde yapılacağı yüksek malum
larınızdır. Eğer her arkadaş gündem dışı söz 
ister ve bunun yenine getirilmediği ve kendisi
ne söz verilmediği için üzülürse biz gündemimizi 
tatbik im'kânmdan mahrum kainiz. Arkadaş
larımız isteklerini muhakkak gündeme sığdır
maya çalışmalıdırlar. Bunu bilhassa rica edi
yorum. Gündem dışı konuşmaların, fevkalâ
de haillerde yapılması ve bilhassa grupların da 
•muvafakatimin alınması uygun olur. Bu bakım
dan arkadaşlarımın dikkatini çektikten sonra 
'bu defa gündem dışı söz istemiş olan dört ar
kadaşıma da, gayet kısa konuşmaları sortiyle 
söz vereceğim. 

1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Doğu illerinde had safhaya varan kaçakçılık, 
irtikâp ve irtişa söylentileri ve sınır olayları 
hakkında demeci 

BAŞKAN — Buyurun Talât Oğuz. Arka
daşımız sınır hâdiseleri hakkında konuşacak, 
kendilerinden konuşmalarınım bilhassa çok kıs-a 
olmatsıını rica ediyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Türk milletinin 
çok muhterem vekilleri; yüksek 'huzurunuza gün-

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündemde
ki maddelerin müzakeresine başlıya cağız 

dem dışı olarak getirmek mecburiyetinde (bulun
duğum mesele, Güney - Doğuyu maddeten ve mâ
nan çökerten, zaman itibariyle beklemeye taham
mülü olmıyan,bi r an evvel mesul Hükümetin Ibu 
dertlere çare bulması gereken hususlardan ibaret
tir. 

Kıymetli arkadaşlarım, izinli olarak ayrıldı
ğım müddet zarfında Güney - Doğunun kilit nok
tası bulunan Mardin vilâyetinde belliıbaşlı üç 
dertle karşılaştım ve üç derdin müzmin bir has
talık gibi o bölgeyi 'sardığını müşahede ettim. 

1. Had safhaya varan kaçakçılık, 
2. irtikâp ve irtişa - şayiaları, 
3. Dayak, eziyet ve işkence. 

1. Güney - Doğuyu kasıp kavuran, Türk ik
tisadi hayatına, dolayısiyle millî gelir, millî refah 
ve saadete tesir icra eden, birçok aile ocaklarının 
mahvına giden, milyonlarca dövizin akmasına, 
heder olmasına se'bebolan >bu çalımlı âfeti yıllar
dır mesul hükümetler bir türlü bünyelerinden si
lip atamamışlardır. İşsizliğin, kahvelerde FDOŞ 
oturmanın, açlık ve sefaletin tovlidettiği ıbu belâ
yı mübreme çare bulun, Mardin'de -bir "boyacının 
«Mebus Bey bir aydır 20 lira kazanamadım» söz
lerinin boş olduğunu ispat eden, bu dertlerin üze
rine eğilen, mesul vekiline hâdiselerin yankıları
nı yakından takibettirip bizzat yerine gönderen, 
bunun sebeplerini ve devasını merkezden değil 
de bizzat, günlerce o mahalde kalmak suretiyle 
tetkik ve araştıran hükümetler muvaffak olmuş 
sayılırlar. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 3 
Arkadaşlar, 4 yıl içinde 4 milyon küçük baş 

hayvanın kaçak yollardan Suriye'ye gittiği, ik
tisadi ve ticari tedbirlerle Önü alınmadığı söylen
mektedir. Memlekette bir gün «gelecek ki, küçük 
baş hayvanın nesli kuruyacak ve mesul hükümet
ler bunun vebalini taşıyacaklardır. 

2. İrtikâp; Osmanlı imparatorluğunu ıçöker-
ten, Sultan Abdülhâmid devrini yıkan o devirde 
peyda olan ahlâk buhranı olmuştur. Ehliyetsizli
ğin, iltimas ve adam kayırmanın bulunduğu bir 
cemiyette, ahlâk buhranının hâzır ve nlâzır ola
bileceğini meşhur bilgin Klemenço pek ıgüzel bir 
lisanla ifade etmiştir. İrtikâbı, irtişayı bir geçim 
kaynağı telâkki eden bir zümrenin vazife gör
düğü 'bölgede, hakları verilmediği ıgibi, 'günlerce 
okuyup - yazma bilmiyen, lisandan mahrum va
tandaşı hayatından bezdirecek, işi kendi haline 
(bırakmaya matuf bir içtimai ortam yaratılmak
tadır. 

Güney - Doğu bölgesinde, dolayısiyle hudut 
mmtakalarında yaygın bir halde bulunan irtikâ
bı, rüşveti mesul Hükümet kısa zamanda ortadan 
kaldırmaya matuf içtimai, iktisadi ortamı tesis 
etmediği takdirde, tarih karşısında mesul olacak, 
gelecek nesillerin vebalini taşıyacak, bunun ıstı
rabını yıllarca duyacaktır. Mesul Hükümet bü
tün Türkiye'de müfettişler, salahiyetli şahıslar 
marifetiyle sık sık kontroller yaptırmalı, halkın 
ıstırabını yakından izlemelidir. 

3. Dayak; Anayasanın ve mer'i bulunan bü
tün mevzuatın menettiği, insan haklarına tama
men mugayir bulunan eziyet ve işkencenin eseri
ni dahi ıgörmek, muasır medeniyet seviyesine eriş
meye namzet Batı Türkiye'si için utanılacak, üzü
lecek, çok yakından takilbedilmesi ıgereken sosyal 
bir ıstıraptır. 

Hükümetin vatandaşın hizmetine koşması, va
tandaş suçlu dahi olsa onu kanuni yöllaridan ta-
kibettirmek ve etmek demokratik hayatın belli 
(başlı prensiplerindendir. Vatandaş mesul makam
lardan, bir haba şefkati ıgörmeli, yoksa hakaret, 
dayak değil arkadaşlar. 

2. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in 
memleketimizde yaygın hale gelen htristiyanlık 
propagandası ve bu hususta dağıtılan broşürler 
hakkında demeci 

BAŞKAN — Mustafa Kepir, ne hakkında 
konuşacaksınız? 

9.11.1962 O : 1 
(MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Mukaddes 

müesseselerimize karşı tevcih edilmiş dış hareket
ler 'vardır, onlar hakkında konuşacağım. 

IBAŞIKAN — Buyurun, efendim. 
MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlar, cemiyetimizin maddi ye manevi niza
mını düzenliyen millî ve mukaddes müesseseleri
mizin tahribine müteveccih birtakım fiil, hareket 
ve davranışların son zamanlarda büyük bir kesa
fet peyda ettiğini esefle müşahede etmekteyim. 

Büyük Meclisin, Hükümetin, halk efkârının 
ve nihayet millî ıbekâmızm teminatı olan gençli
ğin, bu çok önemli konu üzerine şuurlu bir dik
katle eğilmelerini bilhassa istirham edeceğim. 

Filhakika, son günlerde dozunu ve pervasızlı
ğını büsbütün artıran ve fakat sadece vatansever 
matbuatımızca takibin edilen meşum hâdiseleri 
şöylece sıralamak isterim : 

1. Her dersi 30 kuruşluk 'bir pula verilmek 
istenen lisan kursu tuzakları, ki bu kursları ta
kip edecekler, töâ'nın hayatına, Hıristiyanlığın 
ulviyet ve kudsiyetine mütedair çeşitli yabancı 
dillerde yazılmış kitapları okuyarak lisan öğren
miş olacaklar ve bu yolla da güya, zulmetten nu
ra! kavuşmuş bulunacaklardır. 

2. Genç ve körpe ruhlarda, .günlük kokusu 
ile bağdaş kurmak amacını güden «kutsal söz
ler» broşürü; ki hâlen serbestçe sinema gişeleri 
ve okul1 kapıları önlerinde dağıtılmaktadır. An
kara'da; Başarı Matbaasında basıldığı ve '548 nu
maralı posta kutusundan 20 kuruş fiyatla temin 
edilebileceği ilân edilen işbu broşürden gelişigü
zel birkaç pasaj sunuyorum : 

«Biz Nuh'u, İbrahim'i gönderdik.- Peygam
berliği ve kitabı onların nesillerine bağışladık. 
Meryemoğlu isa'yı da ardı sıra gönderdik ve ona 
incil verdik. Meryem 'bakire idi. Biz ona ruhu
muzu üfledik, Meryem rabbının sözlerine ve ki
taplarına iman etti ve ona itaat edenlerden biri 
oldu. Allah'ım hediyesi, Isa mesih vasıtasiyle ver
diği ebedî hayattır. Allahla insan arasındaki 
aracı da kendisini her kesin uğruna fidye olarak 
veren İsa mesihtir, Allah bize olan sevgisini, biz 
günahkâr iken Mesih'in bizim için ölmesi ile is-
bat etti. Isa, haç üzerinde bizim günahlarımızı 
yüklendi, İsa Tevrat ve Zeburdan önceden bildi
rilmiş olduğu gibi, bizim günahlarımız için öldü, 
günahlarımızı kaldıran İsa 'mesihtir. Ancak onun 
vasıtasiyle halâsa kavuşabilir iz. Isa dedi: 
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"tfol ve hakikat ve hayat benim. Ben vasıta ol

madıkça kimse Allah'a erişemez, kurtuluş için ne 
yapmam lâzım geliyor? İsa Mesih'e iman et kur
tulacaksın. Isa Mesih vasıtasiyle Allah'tan huzur 
bulalım. İlâh...... 

iŞimdi de bunlar hakkında Emniyet ve Adli
yece ne yapıldığını Cumhuriyet Gazetesinden 
okuyalım: 

«Bir süre önce şehrimizde Hıristiyenlık pro
pagandası ile ilgili broşürler dağıtan Amerikalı 
Roger Henry Malstead, bugün büromuza gelerek 
gayesini izah etmiştir. Gayet güzel Türkçe konu
şan Amerikalı Roger: «Biz hakiki Hıristiyanlığın 
propagandasını yapıyoruz.» demiştir. 

Roger, kendileri hakkında hiçjbir takibata ge
çilmediğini, polisin, broşür dağıtmalarında bir 
mahzur görmediğini söyledikten sonra «Carista 
Fisher birkaç gün önce bu broşürleri dağıtırken 
polis tarafından yakalanmış ve savcılığa veril
miştir. Savcılıkça yapılan tahkikat sonunda bro
şürlerin dağıtılmasında bir mahzur olmadığı söy
lenmiştir. Roger, Türkiye'de çok müsamaha gör
düklerini de sözlerine ilâve etmiştir.» 

3. 1363 sayılı Kanuna aykırı ve binaenaleyh 
açıkça bir suç teşkil etmesine rağmen, 'bâzı Ame
rikalı dostlarımızın Arap harfleriyle tanıtma 
levhaları asmaları, ayrıca kendilerini nezaketle 
ikaz eden matbuata ve bir kısım vatandaşlarımıza 
en galiz küfürleri de ilâve etmek suretiyle suçla
rında inat ve isırar etmeleri hali. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye mânevi dalâletler içinde ibocalıyan 

yan vahşi bir diyar değildir ki, Türkiye hâşâ 
putperest bir ülke değildir ki, Hıristiyan dini
ni telkin ile, bu cemiyet fertlerinin ruhunda kut
sal aydınlığa açılacak bir pencere için gayret sarf 
edilsin. Türkiye % 99,5 u ile elhamdülillah 
Müslüman bir ülkedir. 'İslâm Dini ise cihanın 
en mütekâmil bir dinidir. Kitabı da Allah kelâ
mı olan «Kuranı Kerim» dir. Asırların ve dehâ
ların fazlında ve kemalinde ittifak ettiği son ve 
en büyük Peygamber de Hazreti Muhammet'tir. 
Bu değişmez ve değiştirilemez kutsal gerçekler ruh 
ve vicdanlarımızın mihrakında ebedi tahtlarını 
kurmuşlardır. Mukaddesatımızı kemirmeye kal
kan vampirler üzerine Tanrı'dan lanetler diler, 
Hükümetten de Müslüman Türk vatandaşlarının 
tahammülünü daha fazla suiistimal etmeden der
hal harekete geçmesini ehemmiyetle ırica ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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3. — Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'vm, or

manların tahribi hakkında gündem dı§ı demeti 

BAŞKAN — Sayın İsmail Yılmaz, konuşma
nız ne hakkında idi?. 

•İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Orman hak
kında. 

BAŞKAN — Ormanın neyi hakkında Beye
fendi? 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Ormanların 
tahribinin önlenmesi ve muhafazası hakkında 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. Arka
daşımız, ormanların tahribinin önlenmesi ve (mu
hafazası hakkında konuşacaktır. 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, gündem dışı söz almamın özü, orman 
ve ormanlarla ilişiği olan köylerin 'bugünkü 
durumunu (belirtmek ve 6831 sayılı Orman Ka
nununun muvakkat (birinci maddesinin Anaya-
sa'ya aykırılığı hakkındadır. 

Mulhterem arkadaşlar. Türfciyemiz orman ba
kımından fakirdir. Elde mevcut ormanlarımız 
ise Karadeniz, Marmara, (Ege ve kısmen de 
Doğu mmtakasındadır. Orta - Anadolu orman
dan mahrumdur. 

Türkiye'mizde orman ve orman içi köylerin 
sayısı ise 22 (bindir. Bu 22 (bin köy ve kasaba
da 9 milyon nüfus yaşamaktadır. 

Buıgün köylerdeki durum şudur: Bu köyler 
buralara 200 ilâ 500 sene evvel göçlerle gelip 
yerleşmiş ve ziraat arazisini ormanların etek
lerinden ve ıgeniş yayla düzlüklerinden açarak, 
kısmen hayvancılık ve cüzi meyvacılık:, arıcılık 
gibi işleri yaparak geçimlerini sağlıya gelmiş
lerdir. Ancak, ecdadından intikal edip (bugüne 
kadar ziraat ettiği arazisi, bağ, (bahçe ve fidan
lığı 6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 
birine^ maddesine göre elinden alınmakta ve 
köylü kendi ö»z yurdunda mülksüz bırakılmak
tadır. 6831 sayılı Orman Kanununun (birinci mu
vakkat maddesi şudur : 

«Ormanların talhıdit ve kadastrosunun ikma
line kadar bu kanunun Ibirinci maddesi tatbi
katından ıçıkacak ihtilâflarda bir yerin orman 
sayılıp sayılmıyacağı Ziraat Vekâletine aittir.» 
denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda arz ettiğim 

1 22 ibın (köyde elinde tapusu olan miktar yüzde 
10 dur. Vatandaşın mülkünü tapuya (bağlamak 
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için Devlet, tapu kadostro müesseseleri ihdas ı 
ederek vatandaşın ayağına Ihizmetleri götürüp 
tapu verme çabası içinde çalışmaktadır. Eli
mize Ibir köy alalım. CBu köy 200 ısene evvel 'ku
rulmuştur, elimde ziraat ettiği arazisi, bağı, bah
çesi, meyvalık yerleri vardır. (Bu 'köye arazi 
kadastro 'heyeti gelip araziyi (bugünkü zilyed 
edenler üzerlerine çaplıyor. 'Meselâ 'bir köyde 
500 parsel çıkıyor, (bunu ilân ediyor. Bu köy
de yaptığımız 500 parseli şahıslar üzerine tapu
ya tescil edeceğiz, itirazı olan var mıdır, diyor. 
Oradaki 'orman teşkilâtı, «Bu yerler ormandan 
açılmıştır, ormandır.» diye muvakkat birinci 
maddeye göre 500 parselin tamamına itiraz edi
yor ve netice mahkemeye intikal ediyor. Heye
ti hâkime bütün kadrosuyle itiraz edilen yere 
geliyor,, orman avukatı geliyor ve hâkim mal 
sahibi köylüye »soruyor: Tarla senin inidir? 
Köylü, tarlanın dedelerinden intikal ettiğini 
ve 1936 senesinde yapılan arazi ta'ksiminde üze
rine tarla olarak yazıldığını ve bugüne kadar* 
Devlete vergisini verdiğini söylüyor. 

Hâkini, orman avukatı veya mümessiline so
ruyor Orman avukatı burası 'ormandan açılmış
tır, ormandır, 'birinci maddeye göre ihtilâf var
dır, bu yerin orman olup 'olmadığının takdiri 
Ziraat Vekâletine aittir, diyerek vekâletten so
rulmasını istiyor, işte arkadaşlar; Anayasanın 
132 mel maddesinde; «Hâkimler görevlerinde 
bağımsızdırlar, Anayasaya, kanuna, hukuka 
ve vicdani kanaatlerine göre Ihüküm verirler.» 
denmesine rağmen hâkim, 6831 sayılı Orman 
Kanununun muvakkat birinci maddesinin, «Bir 
yerin orman olup olmadığını Ziraat Vekâleti 
tâyin eder.» hükmü. karşısında kanaatini kulla
namıyor ve Ziraat Vekâletine soruyor. Ziraat 
Vekâleti, o yerin orman olup olmadığını veya 
ormandan açılmış mıdır, şeklinde mahallî -or
man teşkilâtından soruyor. Esasen mahallî teş
kilâtı ormandan açılmıştır, diye ilk dâva açan 
mercidir. Ormandan açılmıştır, diye tekrar Ve
kâlete yazıyor. Vekâlet mahkemeye orman sa- I 
yıl ir, diyor. Ve üzerinde 80 - 100 senedir, zira- I 
at ettiği ve b\ıgüne kadar vergisini verdiği (ba
ğı, bahçesi, tarlası köylünün elinden alınmak I 
suretiyle ormanla hasım hale getiriliyor. Bu- I 
gün hu köylüler yajnız içerisinde harmdıkları I 
meskenle kalmışlardır. Yakında hu kanunun 
hu maddesine dayanılarak meskenlerinin oldu- I 
ğu }TQV de ormandan açılmıştır diye itiraz ©dil- | 
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diğinde, evsiz kalmaya mahkûm edileceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar 6831 sayılı Orman Ka
nununun muvakkat birinci maddesine göre iti
raz edilmiş, tarla miktarı 150 hindir. Pek ya
kında hu miktar, arazi kadostro heyeti köylere 
ıgittikçe milyonu bulacaktır. Bu şekilde orman
ların korunacağına kaani değilim. Köylüye ara
zisini vermek: ve ona elsanatları, halıcılık, ta
vukçuluk, kavak yetiştirme ve tapulu tarlası 
içindeki çam fidanlarına Ziraat Bankası yoliy-
le kredi temin edip ormanı köylüye korutmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü bugün orman içinde 
o yaşıyor, en yakın irtibat onundur. 

Netice olarak arkadaşlar 6831 sayılı Orman 
Kanununun birinci muvakkat maddesi Anayasa
ya aykırıdır. Çünkü Ziraat Vekâletine hem da
vacı, hem hâkim hakkı tanınmıştır. İptal dâ
vası için hazırlandık. Manisa Milletvekili Hilmi 
Okçu ve Manisa Milletvekili arkadaşımız Sü
leyman Çağlar açık adreslerini vererek itiraz 
dilekçesi hazırlanmıştır, iptal dâvası için ma
lûmlarınız T5 arkadaşımın imzası lâzımdır. 
Dilekçe arkadaşımız Süleyman Çağlardadır, im
zalarınızı rica ©diyorum. 

Hürrnetlerimle. (Alkışlar) 

•i. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un, 
Amerikan uyruklu bâzı kişilerin Türk harfleri 
Kanununa aykırı olarak, kapılarına astıkları ta
belâlar vesilesiyle Amerikalı dostları uyarma 
amacını güden demeci 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Koç da gazete
lerde sözü edilen, millî hislerimizi rencide eden 
hususlar üzerinde konuşacak. Buyurun. 

iSÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; temas edeceğim 
konuya biraz evvel arkadaşım Kepir bir cümle 
ile temas ettiler. Ben biraz daha derinliğine te
mas etmek istiyorum. 

Son günlerde gazetelerde okuduğumuz ve re
simlerle teşhir edildiğini gördüğümüz üzüntü ve
ren 've millî hislerimizi rencide eden bir hâdise 
dolayısiyle ıgündem dışı söz alarak 'huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Hâdise şudur : 
Yurdumuzda bulunan bâzı Amerikalılar kapı

larına sanki bu memleket Arap memleketi imiş 
gibi ingilizce isimlerin altına arapça isim ve ilân
ları asılı plâkaları asmaya başlamışlardır. Hâdise 
gazetelerimizin bilhassa Cumhuriyet ile bâzı 
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gençlik teşekküllerinin hassas ve nezaketli ikaz
larına rağmen müspet netice vereceğine, aksine 
daha menfi bir istikamete yönelmiş ve hattâ bir 
tanesi de, af Ibuyurun, «it ürür, kervan yürür» 
notunu tabelâsına eklemiş bulunmaktadır. Bu hu
susta alâkalı kanunun ilgili maddesini okuyo
rum : «Türk Harfleri Kanununun dördüncü 
maddesi aynen şöyledir : 1928 senesi Kânunuev
velinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya 
resmî levha, tabelâ, ilân reklâm ve sinema yazıla-
lariyle kezalik Türkçe resmî hususi bilcümle mev
kut gayrimevkut gazete, risale ve mecmuaların 
Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburi
dir. 

'Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu hâdisenin 
diğer cephelerine kısaca temas etmek istiyorum : 
Kendileriyle hür dünya ve medeniyet ideallerin
de kader »birliği yaptığımız dost ve müttefik Ame
rikalı dostlarımızdan (bâzılarının yaşadıkları 
memleketimizin kanunlarına ve geleneklerine say
gı, saygısızlıkla dostluğun mânası arasında mâ
nevi bir irtibat kuramıyacak kadar »gaflet içeri
sinde bulunduklarını ıgörmekle müteessirim. Hâ
dise gerek Hükümetimizin alâkalı makamları ve 
gerekse Türkiye'deki Amerikan idarecilerinin ve 
mümessillerinin de seyirci ve lâkayıt kalmaları 
bu üzüntülerimi daha da fazlalaştırmıştır. Bil
hassa Türk ve Amerikan milletleri arasında mâ
nevi bağların kuvvetlendirilmesi için kurulmuş 
olan derneklerin yönelticilerinin de bu lâkayıtlı-
ğa iştiraklerini 'hazin ibir, netice olarak görmek
teyim. Kanaatimizce medeniliğin ilk vasfı kanun
lara, geleneklere saygılı olmaktır. Medeniyetin ve 
hürriyetin müdafaası için iş 'birliği yapanların 
ve bilhassa bu uğurda memleketimizde hizmet 
eden misafirlerimizin her şeyden evvel medenili
ğin en tabiî şartlarına riayetkar olmaları lüzum 
ve zaruretine inanmaktayım. Bu saygısızlığı gös
terenler medeniliğin sadece teknik üstünlük ol
duğuna inanıyorlarsa, hislerin, arzuların başı 
boşluğunu da hürriyet kabul ediyorlarsa, böyle 
(bir kısır medeni inanışı ve böyle İbir kısır hürri
yet inanışını Türkiye'de asla bulamıyacaklardır. 

Türk'ün sükûtunu, Türk'ün hoş ıgörürlüğünü 
dostlarımızın suiistimal etmemelerini tavsiye ede
rim. Dünyanın her tarafında medeniyet ve hür
riyet idealleri için çaba gösteren Amerikalı dost
larımızın gerçek dostluklarına hizmet için ifade 
edeyim ki, bu tip hareketlere karşı asla müsama
hakâr olmasınlar. Bu basit hatırlatmayı dostlu- , 
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ğun ve ideal arkadaşlığının bir zarureti olduğuna 
inanarak yapıyorum. Bu sebepledir ki, bizim bu 
konudaki konuşmalarımızın yalnız Amerikalı 
dostlarımız için değil, fakat bütün hürriyet ve 
insanlık âlemi için olduğunu kabul etmelerini ri
ca ediyorum. Biz istiyoruz ki, dostlarımız Türk 
millî varlığını bir bütün olarak kabul etsinler. 
Türk millî varlığının en büyük vasfı, Türk gele
nekleri ve Atatürk ilkelerinden doğan Türk pren
sipleri ve Türk kanunlarıdır. Türk kanunlarına 
Türk geleneklerine ve Atatürk ilkelerine hürmet 
etmesini Ibilmiyen yabancılara dost demek ibizim 
için asla mümkün değildir. Edep dışı ve gayrime-
deni hareketleriyle Türk kanun ve gelenekle
rine hürmet etmesini bilmiyenlerin Türkiye'miz
den uzaklaştırmalarını ve bu vatanda Türk mil
letiyle birlikte hürriyet ve medeniyet için çalışa
cakların bundan böyle kanunlarımıza gelenekleri
mize ve Atatürk ilkelerimize hürmetkar olmala
rını dilerim. Saygılarımla (Alkışlar) 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir önerge var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üye seçiminin 

12 . 11 . 1962 Pazartesi gününe tehir edilmesini 
rica ederiz. 

İstanbul İsparta 
Dr. Suphi Baykam Dr. Sadettin Bilgiç 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Anayasanın 3 ncü geçici maddesi gereğince Mil
let Meclisinde uygulanan 1 Kasım. 1956 tarihli 
muaddel Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin kaldırılması 
ve bu Nizamnameye bâzı ek maddelerin ilâvesi 
hakkındaki teklifinin geriverilmesine dair öner
gesi (2/331, 4/119) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırea'nın teklifini geri aldığına dair önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Sıra'Sayısı 367 ve Esas Sayısı 
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â/331 altında dağıtılmış bulunan «Anayasanın 
3 ncü geçici maddesi gereğince Millet Mecli
sinde uygulanan 1 Kasım 1956 tarihli muaddel 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin bâzı maddelerinin 'kaldırılması ve ni
zamnameye bâzı ek maddelerin ilâvesi hak
kındaki teklifinin içtüzüğün muaddel '68 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince geriverilm<e-
sini derin saygılarımla rica ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

7. — İzmir milletvekilleri Saim Kaygan ve 
Ali Naili Erdem'in, 5837 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 
önergesi (2/234, 4/120) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5'837 sayılı Kanunun 2 ,nci maddesinin (A) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifimizi geri alıyoruz. 
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Gereğinin yapılmasıına müsaadelerinizi arz 

ederiz. 

izmir 
Saim Kaygan 

izmir 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Kanun teklifi ıgeriverilmlştir. 

8. — Konya Milletvekili Kadir can Kaflı'ya 
izin verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlı
ğı tezkeresi (3/424) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, has

talığına 'binaen 8 . 10 . 1902 tarihinden itiba
ren 20 gün izinli sayılması Başkanlık Divanı
nın 7 . 11 . 1962 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmerı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Şimdi sözlü soruların görüşül
mesine başlıyoruz. 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son genel seçimlerde kazanamıyan adaylardan 
kamu idaresiyle İktisadi Kamu Müesseselerine 
ve bankalara kimlerin atandığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/352) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv buradalar 
mı? («Burada» sesleri) Sayın Başbakan.. Yok
lar. Sayın Alican, ihsan Ataöv'ün suallerine 
Başbakan adına cevap verecek misiniz? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI EKREM ALİ
CAN (Sakarya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
kimse bulunmadığından dolayı, solomun cevap
landırılması gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hocaoğ-
lu'nun, Antalya Belediyesinin yaptığı işlemlere 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/353) 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu buradalar mı 
efendim? («Burada yok» sesleri) («Bütçe Encü
meninde» sesleri) Bulunsalardı efendim. Bir de
faya mahsus olmak üzere soruyu gelecek Bir
leşime bırakıyorum. 

3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'ntn, 
Almanya'nın Mülheim kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk haftası adındaki 
festivale 1963 yılında iştirak edilmek, üzere M-
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/375) 

BAŞKAN — Soru salhibi burada mı? Bura
da. Dışişleri Bakanı? Yoklar. Dışişleri Bakanı 
bulunmadığından gelecek Birleşime bırakılmış
tı r. 

4. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk meselesi
nin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı adiyle 
yayınlanan eserlerin yasak edilip edilmediğine 
dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/379) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura- I 

da. Adalet Bakanı Burada. İçişleri Bakanı? 
Yoklar. 

Sayın Yılanlıoğlu, İçişleri Balkanı yoklar. I 
Adalet Bakanının cevapları sizi tatmin ediyor
sa sorunuzu okutayım, etmiyorsa tehir edelim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Tehir edilsin efendim. 

BAŞKAN — Gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

5. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Ytlanltoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de I 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğrenci 
adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğüne I 
dair Mîllî Eğitim Bakanından sözlü sorusu I 
(6/384) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakam? Yoklar. Millî Eğitim Bakanı bulun
madığından soru gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi I 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne gi- I 
bi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Baka- I 
nından sözlü sorusu (6/386) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. Millî Eğim Bakanı yoklar. Gelecek Birleşi- I 
me bırakılmıştır. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hakkında I 
yapılan neşriyata dair sözlü soru önergesi ve Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü ce- I 
vabı (6/388) 

BAŞKAN — Reşat özarda arkadaşımız bu
radalar mı? (Burada sesleri) Adalet Bakanı ar
kadaşımız da buradalar. Sözlü soruyu okutuyo- I 
ruım. I 

23.7.1962 
Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususların Adliye Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırıl'masına yüksek ta
vassutlarınızı arz ve istirham ederim. 

Aydın Milletvekili I 
Reşat özarda | 
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Son Havadis gazetesinde aylarca devam eden 

ve ne muhatabı ve ne de Bakanlığınız tarafından 
tekzip edilmiyen neşriyat muvacehesinde sabık 
Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı ve Halen Yar
gıtay Üyesi bulunan Altay Ömer Egesel, efkârı 
umumiye muvacehesinde pek ağır ve yüz kızartı
cı suçların faili olmak şaibesi altında bulunmak
tadır. 

Egesel'e isnadedilen dokuz yaşında bir erkek 
çocuğunun ırzına geçmek, kendisi evli olduğu hal
de Başsavcılık vazifesi dolayısiyle temas ettiği 
\bir şahit bayanla münasebette bulunmak, sahte
kârlık, vazifeyi suiistimal ve rüşvet gibi suçların 
faili lâyettâyin bir şahıs olsaydı, hayatı boyunca 
hapsaneden çıkamazdı. 

Delil tutulan bir mektupla adam asılan mem
leketimizde bu idam kararlarını vermiş olan Yük
sek Mahkemenin Başsavcılığını yapmış olan zata 
isnadolunan suçlar ve ortaya konan deliller daha 
da ağır bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında üyelerinin her türlü şa
ibeden âri bulunması iktiza eden ve vatandaşın 
son müracaat kapısını teşkil eden Temyiz Mah
kemesi gibi en yüksek bir kaza merciinde bu ka
dar ağır ve yüz kızartıcı suçların faili olduğu şai
besini taşıyan Altay Ömer Egesel'in istihdamı ne 
suretle tecviz edilmektedir? 

Böyle bir şahsın bilinen kötü hallerine inzi-
mamen halen vazife gördüğü mahkeme içinde şa
hısların hususi surette dosyalarını takip ettiği 
de ritvayet edildiğine göre adalete karşı vatanda
şın itimat ve güveninin sarsılacağı ve o mahkeme 
için de bir zül teşkil edeceği düşünülerek Yüksek 
Temyiz Mahkemesinin şeref ve itibarını korumak 
bakımından Bakanlığınızca ne gibi tedbirlerin 
alınması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Reşat özarda'mn, Egesel hakkında vermiş 
olduğu sözlü sorusuna cevaplarımı arz ediyo^ 
rum. 

Anayasamızın 134 ncü maddesi hâkimler hak
kında disiplin kovuşturması yapılması, disiplin 
cezası verilmesi ve görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma yapılması ve meslekten çıka
rılmasını gerektiren suçluluk ve yetersizlik gibi 
hallerle, diğer özlük işleri hakkında yapılacak 
muamelelerin özel bir kanunla düzenleneceği ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Anayasanın bu hü-



M. Meclisi B : 3 
'kümlerine göre hazırlanan ve kanuniyet kesbet-
miş bulunan 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanunu ise, hâkhnder hakkında, bahis konusu edi
len suçların incelenmesi işini Yüksek Hâkimler 
Kuruluna tevdi etmiş bulunmaktadır. Bu İtibar
la, Hâkimler Kanununun 83 ncü maddesine tev
fikan Adalet Bakanı, bu hâkimler üzerinde evvel
ce haiz olduğu nezaret lıa'kkınm bundan böyle 
istimaline hukukan ve kanunen imkân bulunma
dığı gibi, keza Hâkimler Kanununun 98 nci mad
desine göre de ilgilinin çalışmakta olduğu Yargı
tay Daire Başkanlığı veya Birinci Başkanlık ta
rafından her hangi bir husus iıakıkın.da bir işar 
da, vâki olmamıştır. 

Bu şekilde Bakanlığın hukuki vaziyetini arz 
etmeye çalıştık tan. sonra, şu noktayı da ehemmi
yetle arz etmek isterim: Ceza mevzuatımıza 'göre. 
ihbarın, muayyen birtakım, merasimi mevcuttur. 
Her hangi bir şahıs hakkında şu fildi işlemiştir 
diye ortaya çıkacak olan rivayetler üzerine der
imi adlî makamların, Bakanlıkların bütün teşki
lâtına kadar harekete geçmesi vatandaşların hay
siyet ve şerefleriyle, itlbarlariyle uluorta oynan
masını istilzam eden 'bir yoldur. 

Eğer, Temyiz Birinci Başkanlığı, veyahut 
Adalet Bakanlığı mesuliyet deruhte eden her han
gi bir imza sahibinin şu veyahut bu yolda delil
lere müsteniden vereceği her.hangi bir ihbarna
me üzerine harekete geçmem'ş olsaydı, hiç şüp
hesiz Temyiz Birinci Daire Başkanlığı ve gerekse 
Adalet Bakanlığı kendisini mesul addedebilirdi. 
Binaenaleyh her hangi 'bir zat hakkında, şu veya
hut bu fiili işlemiştir diye, gazete sütunlarında 
intişar etmiş olan havadisler ile vatandaşın 
şeref ve lurysiyeti ile oynamak doğru olmaz. 
Mesuliyeti deruhdo eden ve istenilen delille
ri ihtiva edecek olan bir ihbarname ile müd
deiumumiliğe müracaat etmek pekâlâ müm
kün idi. O zaman müddeiumumilik elbette ha
rekete geçer idi. Fakat, gazete sütunların
da verilen malûmat ile, adliye cihazını hare
kete geçirmeye kalkarsak, bunun hepimiz için 
birtakım tehlikeli neticeler doğuracağından 
şüphe etmiyelim. Mâruzâtım bundan ibarettir, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN ~ Sayın Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Ba
kanının vermiş olduğu izahatın ne bendenizi, 
ne de Heyeti Ilmumiyenizi asla tatmin etme-
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diğinde şüphe yoktur. Her ne kadar Anayasa
nın 194 ncü maddesi bu gibi işlerin tahkikini 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bırakmakta ise de, 
yine Anayasanın muvakkat maddesinin, bu 
yeni teşekküller kuruluncaya kadar eski hü
kümlerin devam edeceği kaydı sarihine bi
naen ve bugüne kadar Adalet Bakanlığı h; 
kimler üzerindeki tasarrufunu dilediği gibi kul
landığı halde, bu mesele üzerinde münhası
ran takibettiği hattı hareket ve Sayın Baka
nın ifadesi bizi tatmin etmiş değildir. Sadece 
imzasız mektuplarla yapılan ihbarlar mua
meleye konurken, bir gazetede resmî vesika
lar fotokopileriyle birlikte neşredilerek gaze
tecinin ismi ve hüviyeti meydanda iken bunun 
bir ihbar olarak kabul edilmemesi ilk defa 
karşılaştığımız bir hâdisedir. 

Hiçbir şahsın hususi hayatı bizi ilgilen
dirmediği gibi Bay Altay Ömer Egesel'in 
de hususi hayatının bizi ilgilendirmemesi) ica-
bederdi. Ancak, son yıllarda ismi, memleket 
ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Egesel'in 
hususi ve bilhassa mesleki hayatının herkesi 
ilgilendirmesi kadar tabiî bir şey olamazdı. 
kaldı ki, Yüksek. Huzurunuza getirdiğimiz me
selelerin mühim bir kısmı, ifa ettiği kutsi va
zife ile sıkı sıkıya alâkalı bulunmakta, adlî 
görevin ifasında vazifesinin suistimali ve nü
fuz ticareti mahiyetini taşımaktadır. 

Burada zikredeceğim hâdiseler, bir şahsın 
gıyabında söylenmiş sözler olarak mütalâa 
edilemez. Zira bunlar, çok daha teferruatlı 
şekilde aylarca gazetelerde roman gibi tefri
kalar halinde neşredilmiş olup bütün bu 
yazılar resmî kayıtlara, sağlam delillere, 
müspet vesikalara, fotoğraflara ve nihayet 
hâdiselerde ismi geçenlerin el yazısı ile ya
zılmış bir mezar taşı sessizliğini muhafaza 
etmiş, ileri sürülen delil ve ithamlardan bir 
tekini tekzip etme cihetine gitmediği gibi 
kendisi hakkında bu kadar ağır neşriyat ya
pan gazeteler aleyhinde de kanun yoluna baş
vurarak davacı olmamıştır. Bay Egesel, bu 
tutumu ile kendisine yöneltilen ithamları ka
bullenmiş bulunmaktadır ki, bizi bu sözlü so
ruyu vermeye sevk eden âmillerden birisini 
de işte Egesel'in bu tutumu teşkil etmektedir. 

Bu neşriyatla ileri sürülen iddialar, yalnız, 
Bay Altay Ömer Egesel'in şahsiyetini küçült
mek ve kendisini efkârı umumiye karşısında 
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şaibe altınçla bulundurmakla kalmamış; onur T 
şahsında temsil ettiği adalet duygusunu zede- I 
leyiei, adalet mefhumunu yıkıcı ve adalete olan I 
millet güvenini sarsıcı bir mahiyet taşımak- I 
ta bulunmasına rağmen, bu ağır ithamlar kar- I 
şısında, adaletin koruyucusu mevkiinde bu- I 
lunan. Adliye Vekillerinin de her hangi bir ha- I 
rokette bulunmamış olması, millî vicdanda I 
derin rahneler açılmasına vesile olmuştur, j 
Meselenin bu cephesine bu kadarcık temas et- 1 
tikten sonra şimdi gelelim Bay Egesel hak- I 
kında yapılan neşriyatla ilgili ithamlara : I 

1. Bay Egesel, henüz hâkim namzedi bu- I 
Ivnrlno-u sıralarda, ev sahibi tarafından 9 ya
şındaki oğlunun ırzına geçildiğinden bahisle I 
hakkında adlî makamlara şikâyette bulunul I 
nu.s. o zaman adlî tabip bulunan Prof. Behçet I 
K » a v ' m verdini raporla da bu iddia tevsik I 
edilmiştir. Eldeki deliller dâva ikâmesine ye- I 
ter derecede bulunduğundan Bay Egesel aley- I 
lrnde savcılık tarafından âmme dâvası açıl- I 
mstır . Yandan muhakemesi sonunda ise b* I 
fl!c,onin pö^gü şahidi bulunmamasından delil I 
kiffivet.s'zliği sebebiyle beraet etmiştir. I 

% Bav E«rs«l 1956 - 1957 yıllarında Tem I 
yiz Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı bnlunduğr 
sıralarda bir evrak sahtekârlığına adı karışmış I 
tahkikat uzun müddet devam etmiş ve nihayet 
sahtekârlığın Egesel tarafından irtikâbedildi^i 
kanaatine varılarak Adalet Bakanlığınca hak ] 
kında âmme dâvası açılmasına karar verilmiş- I 
tir. 

3. Bay Egesel'in Yassıada duruşmaları sı- I 
rasmda şahit olarak Adaya gelen Telefoncr 
Ayten'le aralarında başlıyan aşk macerası dil
lere destan olmuş, gizli kapaklı buluşmalarında 
çekilen boy boy resimleri gazete sahifelerini 
doldurmuştur. I 

Türkiye'de ahlâk ve faziletin sağlam temel
lere oturtulması gayesini güden 27 Mayıs îhti- I 
lâlinin meydana getirdiği Yüksek Adalet Divâ- I 
nımn Başsavcılık mevkiini işgal etmiş olan Bay I 
Egesel, bu prensipler çerçevesi içinde eski dev- I 
rin birkaç aşk macerası yaşamış* olan Başveki- I 
lini bu hareketlerinden dolayı günlerce mahke- I 
me kürsüsünden teşhir ve terzil ederken; baş- I 
kalarının şahsında ağır şekilde suçlandırmak I 
gayretine kapıldığı bu hareketleri, çok daha 1 
büyük bir cüret ve cesaretle bizzat kendisi ir- I 
tikâbederse; bunu, Başsavcılık görevindeki sa~ 1 
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mimiyetsizliğine mi, liyakatsizliğine mi, yoksa 
İhtilâlin gaye ve hedeflerine ulaşmasını temi-
nen kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanının 
gayriciddiyetine mi hamletmek lâzımgeldiğini, 
vatandaş derin derin düşünmek mecburiyetin
dedir. Bay Egesel, bu mukaddes mefhumlar üze
rinde şüphe ve tereddüt yaratacak kötü bir du
ruma kendisini sürüklemiş bulunmaktadır. Bir 
hareket, başkaları için suç, fakat o yargıyı ya
pan Divanın Başsavcısı için mubah olamaz. 
Üstelik bu macera, o mukaddes vazifenin ifası 
sırasında işgal ettiği mevkiden ve onun verdiği 
nüfuzdan bilistifade bu dâvaların görüldüğü 
yerde başlarsa daha da önem kazanmış olur. 
Nitekim, bugün ispat edilmiş bir hakikat var
dır ki, Telefoncu! Ayten, Yassıada'da şahitliği
ni yaptıktan sonra diğer şahitler dinleyicilerle 
birlikte beraber yemek yedikleri halde, Ayten 
yemeğini Egesel'in sofrasında yemiştir. Bu sof
rada Ada Kumandanı Tarık Güryay ile Divan 
azalarından bâzıları da bulunmakta idi. Du
ruşmadan sonra herkes Fenerbahçe Vapuru ile 
geldiği gibi döndüğü halde, Ayten Divan men
supları ve Egesel ile beraber bir motorla Hey-
beliada'ya gitmiştir. Ayten izmir'e döndükten 
îonra nöbette kaldığı hemen her gece bazaıı o 
^gesel'e telefon ediyor, bazaıı da Egesel onu 
arıyordu. Bu telefon görüşmeleri Yassıada dâ
vaları bitinceye kadar devam ettiği gibi Ege
sel'in Ankara'ya dönmesinden sonra da fasıla
sız olarak devam etmiştir. Resmî telefonla ve 

şehirlerarası ücret tarifesi üzerinden yapılan 
bu görüşmelerin pek kabarık olan ücretleri 
maalesef Devlet bütçesinden ödenmiştir. Yas
sıada duruşmaları sırasında kılı kırk yararak 
beş kuruşun hesabını soran, tüyü bitmemiş 
yetimlerin hakkından bahseden Bay Egesel, 
kapıldığı aşk macerasının dalgası içinde bu mil
lete ödettiği binlerce liranın da bir gün hesa
bının kendisinden sorulacağını düşünemedi 
mi? (Bravo) Aylarca evvel gazetelerde ihbar 
edilen bu suiistimal olayı dolayısiyle Adalet 
lakaınlığı şimdiye kadar neden tahkikat a.çtır-
"mdr? Yassıada Başsavcısının Heybeli ad a'-
lan vo Ankara'daki mıakam telefonundan İz
mir'de Telefoncu Ayten ile yaptığı telefon gö-
•'•.ışmiC'lerinde nasıl bir resmîlik ve ne gibi vazi
fe ilgisi görüldü? Bütün bunların efkârı umu-
ı'ıyeyo açıklanması' lâzımdır. Bu ağır ithamlar 

karşısında şimdiye kadar Egesel de sustu, Ba-
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kanlık da sustu Ama biz ısusmıyacağız. Mille
tin kaderi üzerimde rol oynayanların ve bilhas
sa adalet gibi tertemiz kalması l'âzıımgelen ve 
milletin son ilticagâhı olan bir (müessesenin her 
türlü şaibeden kurtulmasımı ve milletin güve
nine lâyık hale gelmesini1 temin edinceye ka
dar susmıyacağız. «Adalet Mülkün Temelidir.» 
veeizesiini bu memlekette hakikat yapıncaya 
kadar susmıyacağız. 

Burada, Egesel'in duruşmalar sırasında ilk 
olarak bayram tatilinden bilistifade İzmir'e 
gidip oradan Telefoncu Ayten ile haşhaşa ge
çirdiği birkaç günlük 'aşk macerasından, Yas-
sıada dâvalarının bitmesinden sonra Egesel'in 
Ankara'daki evinde beraber geçirdikleri bir 
haftalık tatlı günlerden, geçen sene Kurban 
Bayrannmdaki Bursa seyahatlerinden ve diğer 
buluşmalarından bahsetmiyeceğkn. Elimizde 
movcut ve neşredilmiş birçok aşk mektupla
rındaki şahıslarını ilgilendiren aşki münase
betlerinden de bahsetmiyeceğim. Anoak bu 
mektuplarda bütün memleketi ve Egesel'in 
Başsavcılık görevini ilgilendireni öyle mühim 
hususlar vardır ki, onlara burada bir nebzecik 
temas etmek meeburiyetindeyiım. Telefoncu Ay
ten, Egesel'e yazdığı 10 Temmuz 1961 tarihli 
•mektubunda uzun bir dertleşmeden sonra şöyle 
demektedir : «Şimdi Altay Bey, merakla du
ruşmaların neticesi beklenmektedir. Sizlerin 
Adalet Divanının vazifesi çok mühimdir. Hele 
bu 9 Temmuz bana neler öğretti.» Bundan 
sonra Ayten Hanım uzuriboylu 9 Temmuz Ana
yasa Referandumunun izmir'deki sonuçlarından 
bahsetmekte, milleti nankörlükle itham ve 
birçok hakaretlerde bulunduktan sonra mek
tubuna şöyle devam etmektedir : «Velhasıl Al
tay Bey, ihtilâlin kadife eldiveni bu adamla
ra iyi gelmedi. Zaman zaman kulağımda sizin 
sözleriniz çınlamaktadır. Hakikaten memleket 
kurtulmuş değildir, tik Cumhuriyetimizi ve 
inkılâplarımızı izmir suikastındaki idamlar kur
tarmıştır. 27 Mayıs İhtilâlini ise Yassıada du
ruşmalarının neticeleri kurtaracaktır.» 

Görülüyor ki, daha Yassıada duruşmaları
nın başlangıcında Telefoncu Ayten ile tanışmış 
olan Egesel, evvelce hiç tanımladığı bu bayan 
memure ile aşk münasebetleri kurduktan maa
da ona bir mahkemeye aidoiması lâzımgelen 
ve henüz tahkikat safhasında bulunan dâvala
rın neticesinden ne kanarlardan da bahsetmek 
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ve idamlar olmadıkça memleketin kurtularak 
yacağım söylemek suretiyle vazifesini suiisti
mal etmiş, memleketin ve bütün dünyanın has
sasiyetle ve yakından takdıbettiği Yassıada dâ
valarında peşin hüküm ve fikri sabitle hareket 
'ettiğini ortaya koymuştur. Tamamen neşredil
miş ve etfk'ân umumiyenin ıttılaına arz edilmiş 
olan 'bu mektupların, vatandaş vicdanımda ya^ 
rattığı menfi tesiri' silmek elbette ki kolay ol-
mıyacıakttt*. Bilhassa adalet duygusunu bu de* 
rece zedelemiş olan Bay Egesel'in halen Tem
yiz Mahkemesi gibi ulvî ve kutsi bir mües
sesede vazifelendirilmiş olmasa, bu tâyini 
yapan ve onu orada muhafaza eden Adalet Ba
kanlarının mânevi mesuliyetini ağırlaştıracağın
da şüphe yoktur. 

4. Egesel karışık işler peşinde : 
8 Haziran 1962 Cuma günü istanbul'dan Ha

lil Kara ve Süleyman Demirbaş isimli iki şahıs 
Ankara'ya geliyorlar. Bunlardan Halil Kara'-
•mn istanbul'da Taksim'de kaçak yaptırdığı ıbir 
apartman katının yıktırılması işi ve Süleyman 
Demirbaş'ın da Ibaskası namına takibettiği Tem

iz Mahkemesinde tashihi karar talebi ile tetkikte 
bulunan bir dosyası vardır. O 'gün akşam üzeri 
bu her iki şahıs Bahçelievler'de Bay Egesel'in 
evine gidip kendisini ziyaret ediyorlar ve bir 
müddet görüştükten sonra çıkıp otellerine ve er
tesi günü de Istanhul'a dönüyorlar. 11 Haziran 
1962 Pazartesi günü Halil Kara istanbul'da Tak
sim iş Bankası şubesine gidiyor ve Egesel adına 
701149 fiş numarası ile 4 bin lira gönderiyor. 14 
Haziran 1962 Perşembe günü Bay Egesel Babçe-
lievler iş Bankası Şuhesine uğrıyarak Halil Kara 
tarafından kendisine gönderilen 4 bin lirayı alı
yor. Bu para tamamen rüşvet olarak gayrikanuni 
işleri takilbettirmek için Bay Egesel'e ödenmiş bu
lunuyor. Egesel'in vesikalara müstenit bu karışık 
işlerin tafsilâtı pek uzun olduğundan 15 dakika
lık konuşma müddetim içerisinde ibunları <;:aK'5 
imkân yoktur. Ancak Egesel'in Halil Kara'dan 
aldığı 4 bin lira rüşvet mukabilinde kanunsuz iş
leri takip ve intacettiği delilleri ile subuta ermiş 
durumdadır. 

Hiç şüphesiz Bay ElgesePin Halil Kara'dan 
aldığı bu 4 bin lira rüşyet, bu ıgübi işler için aldığı 
ne ilk ve ne de son rüşvettir. Bu dört bin liralık 
mesele, ancak bir gazetenin bir tesadüf eseri ola
rak tesbit edebildiği ve büyük bir medeni cesa
retle aydınlığa çıkardığı bir hâdiseye aittir. Şim-
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di, böyle ibir adamın Temyiz Mahkemesinde âza 
olarak vazife görmesine Adalet Bakanlığı nasıl 
müsaade edebilir? Bunun istihdamı ne suretle 
tecviz edilebilir? Bu gibi kimselerin Temyiz Mah
kemesinde vazife gördüğü müddetçe vatandaşın 
bu müesseseye olan güveni nasıl sağlanabilir? 
Adaleti her türlü şaibeden kurtarmak bir vekilin 
başta gelen vazifesi cümlesindendir. Bu karanlık 
işlerinin açık rejimde ve gün ışığında ortaya kon
masından pek sıkılmış görünen Bay Egesel, ken
di selâmetini memleketin siyasi ufuklarının ka
ranlık bulutlarla kaplanmasında bulmakta ve bu 
yolda gayretler sarf etmektedir. Bu düşüncelerle 
demokratik rejime karşı cephe almış bulunan Bay 
Egesel'i 2 Ekim tahripçilerinin piştarları arasın
da görmekteyiz ve son olarak bir tedhiş çetesi sı
fatı ile ortalığı karıştırmaya çalışan M. D. O. bo". 
guncuları arasında bu zatın da (bulunduğunun 
herkes tarafından iddia edildiğine şahit olmakta
yız. Hükümet olarak bu karanlık işlere karışan
ların bugüne kadar isimlerinin açıklanmaması ve 
adalete teslim edilmemeleri bu yoldaki şüpheleri 
kuvvetlendirmekte ve Hükümetin tarafsızlığına 
ve kudretine karşı olan inanı da sarsmaktadır. 
Hürmetlerimle (Sağdan, ve ısoldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaşla
rım, tekrar, huzurunuza çıkmak lüzumunu hisset
tiğim için özür diler birkaç dakikanızı alacağım
dan dolayı da afivlerinizi rica ederim. 

Muhterem Reşat özarda arkadaşımızın Egesel 
hakkındaki ithamlarını sıralarken Adalet Bakan
lığına da tariz hissesi ayırdılar. Lâfzına ve ruhu
na hürmet etmeyi bir vecibe bildiğim Anayasa
nın Adalet Bakanlığını ne derece takyidetmiş 
bulunduğunu arz etmiştim. Buna cevaben buyur
dular ki, «Adalet Bakanlığı hâkimler hakkında di
lediği gibi tasarrufta bulunduğu halde, 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununu da ileri sür
mektedir.» Bendeniz Adalet Bakanlığı vazifesini 
uhdeme aldıktan sonra bilhassa hâkimler üzerin
de her hangi bir tasarruftan sureti katiyede çe
kinmiş bir arkadaşınızım. Ve Anayasa hükmüne 
tevfikan meydana getirilmiş bulunan 46 sayılı 
Kanuna bu derece hürmetkar olmayı vazife adde
diyorum. Bana, bu vazifeyi ifa etmiş olmamdan 
dolayı şu veya.bu şekilde gelecek olan tarizlere 
pek açık şekilde göğüs .gerebilirim. Çünkü-, ka~ 
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nunların benden esirgediği yetkileri kullanmayı 
Adalet Bakanı olarak değil, her hangi bir vatan
daş olarak, kendime lâyık görmem. 

Bu meseleyi bu şekilde belirttikten sonra ge
lelim, ihbar meselesine : 

ihbar meselesi hakkında sorulan suale gerekli 
cevaplarımı verdikten sonra, sırf ihbarların ne 
gibi şartlarla haizi ehemmiyet olabileceğini huzu
runuzda arz etmiştim. 

Bendenizce mesuliyet deruhde edilmiyen bir 
ihbarın hukuki kıymeti olmaması lâzımdır. Bir 
insana muayyen 'bir suç isnadederken bu isnadın 
da mesuliyeti deruhde edilmelidir. Sonra ihbarın 
muayyen mercilere yapılması lâzımdır. Adalet 
Bakanlığı savcı değildir. (Soldan, gürültüler) 
Lütfen dinleyiniz. Ayrıca sual sorarsanız ceva
bını vermeye kudretim nisbetinde çalışırım. 

Demin dedim ki„ gazete sütunlarında gözüken 
birtakım ithamları nazarı itibara alarak, eğer sav
cılar takibata geçseler, pek çok vatandaşın hay
siyeti, şerefi ve itibarı sıfıra inebilir. O itibarla 
biz, Adalet Bakanlığı olarak, Savcılık Teşkilâtı 
olarak ancak mesuliyeti deruhte edilmiş bulu
nan bir ihbar üzerine harekete geçmek lüzumu
nu hissederiz. Zaten Adalet Bakanlığının yapa
cağı, ancak açılmasına lüzum görülen bir dâva
yı eğer savcı açmamışsa takibetmesi hususunda 
müddeiumumiye telkinde bulunmaktır. Biz bu 
telkini savcılığa yapmaya lüzum görmedik. Çün
kü ileri sürülen ve savcılığa verilmesi lâzımgeleu 
bir ihbarname ile karşı karşıya değildik. Biz de 
bir savcı değiliz. Bize Temyiz Mahkemesi Baş-
reisliğinden veyahut Daire Reisliğinden takiba
ta geçilmesi hakkında her hangi bir iş'ar da vâ
ki olmamıştır. Biz en yüksek Mahkemenin Baş-
reisi ve Daire Reisinden böyle bir işar vâki ol
madığı için harekete geçmeyi doğru bulmadık. 
Egesel'in hususi münasebetlerine mütaallik hu
suslar bizi ilgilendirmez. Müsamahanıza sığına
rak affmızı temenni ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Biz, Sayın 

Adalet Bakanının ihbar müessesesi anlayışını, 
Ceza Kanununun esas kaide ve teamüllerine uy
gun bulmadık. Şayet anlayışları doğru olsaydı, 
bugüne kadar müddeiumumiler tarafından ve 
Adalet Bakanlığının tahrikiyle açılmış olan dâ
vaların belki % 80 i açılmazdı. 

Geçenlerde Adalet Partisi bir beyanname 
neşretti. Bu beyanname bütün gazetelerde înti-
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şar etti ve herkes okudu, gördü. Fakat «öncü» 
denilen bir gazete, «Adalet Partisi Kurucu Mec
lisi solculukla itham ediyor.» diye başlık çekti. 
Savcı beyannameyi alıp okuyup tetkik etmek 
lüzumunu hissetmeden bu başlık üzerine takiba
ta geçti ve başta Adalet Partisi Genel Başkanı 
Sayın Ragıp Gümüşpala olmak üzere bütün 
Adalet Partisi Genel Kurulu üyelerini sorguya 
çekti. Peki, bu Adalet Bakanlığı ve onun sav
cıları dışarda her hangi bir müessese veya bîr 
şahıs hakkında küçük bir isnatta bulunulduğu 
zaman derhal faaliyete geçecekler de kendi iç
lerinde en yüksek mevkilere geçmiş ve Başsav
cılığa kadar yükselmiş bir kimse hakkında vesi
kalar neşredilecek, bunu bütün memleket oku
yacak ve Adalet Bakanlığı da bunu ihbar telâk
ki etmiyecek öyle şey olur mu? Gazetelerin bu 
neşriyatını ihbar telâkki etmemişlerse benim bu 
söylediklerimi ihbar telâkki etsinler. îşte ben 
konuşuyorum. Vesikalar yanımda mevcuttur, 
bütün bu söylediklerimi teker teker isbat et
meye hazırım. J Alkışlar) Yeter ki, adalet cihazı
mız her türlü şaibeden kurtulsun. Maksadımız, 
gayemiz budur. Bu mesele, particiliğin de, poli
tikanın da dışında ve çok üstündedir. Bu mem
leketi ayakta tutacak adaletidir. Adalete daha 
fazla darbe indirmiyelim, ona kıymayalım. Os
manlı Devletinin, kuruluşundan 350 sene sonra, 
dünyanın dört bir yanma hükmetmesi kılıcının 
kuvvetiyle olduğu kadar hattâ ondan fazla ada
letinin kuvveti ile olmuştur. 

Memlekette çoğalıp giden rüşvetleri, yol
suzlukları, gazeteler yazıyor, biz burada bağırı
yoruz. Hükümet tekabbül etmiyor; savcılık te-
kabbül etmiyor. Bunu biz kime duyuracağız? 
Onlar böyle susarsa biz de elbet bunun hesabını 
Bakandan sorarız. Çok rica ederim, harekete 
geçsin artık Hükümet! Hürmetlerimle. (Soldan 
ve sağdan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
larım, Sayın Reşat özarda arkadaşımızın bura
da yapmış olduğu açıklama elbetteki millet kür
süsünden yapılmış olan bir açıklama, ve bir ih
bar olarak nazara alınacak ve savcılık harekete 
geçecektir, geçmezse Bakanlık icabına bakacak
tır. Bendeniz Adalet Bakanı olarak gazete neşri
yatı üzerine her hangi bir savcıya takibatta bu-
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I lunması hususunda emir veremem, o fikrimde 

sabit olduğumu arz ederim, ancak bu kürsüden 
söylenirse bunu hakikaten bir ihbar telâkki ede
rim. Bir milletvekilinin tamamen mânevi mesu
liyeti deruhde ederek yaptığı beyanının kıymeti
ni takdir ederim. Zannederim ki; savcılık ve 
Temyiz Mahkemesi Başreisliği harekete geçer
ler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
I Sekizinci soruya geçiyoruz. 

I 8. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Güneş Matbaacılık Türk AnonimK Şirketinin Ha
zineye intikalinden sonraki durumuna dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in sözlü 
cevabı (6/390) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Bakan burada
lar. Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı ile arz ederim. 

îhsan Ataöy 
Antalya Milletvekili 

1. Güneş Matbaacılık T. A. Ş. nin Hazineye 
intikalinden sonra ne gibi şartlarla, hangi gaze
teleri kaçar lira ücretle basmıştır? 

I 2. «Havadis» gazetesinin gelir ve gider ola
rak Hazineye tevlidettiği masraf ne kadardır. 

3. Ücretle basılan gazeteler bir mukaveleye 
bağlanmış mıdır? Mukavele hükümlerini ihlâl 
edenlere ne muamele yapılmıştır? 

I Bugün hangi gazetelerden ne miktar alacağı 
vardır? 

4. Şirket personeli hangi kanun hükümle
rine göre çalıştırılmaktadır? Bunlardan şimdiye 
kadar kaç kişi işinden çıkarılmış, kaç tanesine 
tazminat verilmiştir. Tazminatsız işinden çıka
rılanlar var mıdır? 

5. Bu şirket hangi kanun hükümlerine gö
re ieraı ticaret etmektedir? 

I 0. Şirketin Hazineye intikalinden beri kâr 
I ve zarar bilançosu nedir? 
I 7. Hükümet olarak matbaacılık yapmaya 
I devamda fayda görmekte misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa-

I ym ihsan Ataöv tarafından, sorulan suallerin 
I cevaplandırılmasına geçilmeden önce, evvelemir-
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de soruda sözü geçen şirketin durumunun 
tavazzuh etmesi için bâzı açıklamalarda bulu
nacağım. 

Şöyle ki : Ankara 4 ncü Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 29.9.1960 tarih ve 960/784 esas 
karar numarasiyle Demokrat Partinin feshine 
karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine Medeni Kanunun 50 nci 
maddesinin son fıkrası hükmü gereğince ve 
Türk Ticaret Kanununun, Anonim şirketlerin 
tasfiyesi hakkındaki, hükümleri dairesinde D.P. 
nin tasfiye muamelesine girişilmiştir. 

Bu tasfiye muameleleri sırasında, Demokrat 
Partinin beheri 1 000 liralık 1 560 hisse sene
dine ayrılmış 1 560 000 lira sermayeli, Güneş 
Matbaacılık Türk Anonim Ortaklığının, 1 500 
hisse senedine sahibolduğu anlaşılmış ve tasfi
ye hesaplarına ithal edilmiştir. 

Hazinenin bu ortaklık ile alâka ve münase
beti, bu hisse senetlerinin D.P. nin tasfiyesi 
dolayısiyle Devlete geçmesinden doğmuştur. Bu 
hissedarlık sebebiyle de, ortaklığın 23 sayılı Ka
nuna göre (iştirakli bir Devlet teşebbüsü) ad
dedilerek, Müdürler Kurulu tarafından idare 
edilmesi ve 3460 sayılı Kanuna tevfikan T.C. 
Yüksek Murakabe Kurulu tarafından denetlen
mesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

Güneş Matbaacılık Türk Anonim Ortaklığı
nın 1 560 hisse senedinden 1 500 hisse senedi
nin münfesih Demokrat Partiye aidiyetinin bu 
suretle tesbit olunması üzerine Ocak 1961 ayın
da fevkalâde umumi heyet toplantısına gidile
rek, Müdürler Kurulu seçimi yapılmış ve 27 
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Mayıs İnkılâbından sonra mahkemece tâyin 
•olunan yed - iadil heyetinden şirketin idaresi 
Müdürler Kurulunca devralınmıştır. 

Şirket, bugün Müdürler Kurulu tarafından 
kendi statüsü ve 23 ve 3460 sayılı kanunların 
ilgili hükümleri dairesinde idare edilmektedir. 

Şimdi sırasiyle sorulan suallerin cevaplarını 
arz ediyorum : 

1. Şirketin, gerek merkez, gerekse İstanbul 
şubesinde İnkılâptan bu yana 22 aded gazete 
ve mecmua basılmıştır. Halen de 9 gazete ve 
mecmuanın basımı yapılmaktadır. 

Şirket bu basımları, hususi hukuk hüküm
leri dairesinde ve serbest piyasa şartlarının 
icaplarına göre yapmaktadır. 

Gazete ve mecmuaların baskı ücretleri ilo 
şartları gösterir listeyi aynen arz edebilirim. 

2. 1956 senesinden beri çıkarılmakta olan 
ve 28.2.1962 tarihinde imtiyaz hakkı bir şahsa 
satılan (Havadis gazetesi dolayısiyle) şirket, 
27.5.1960 tarihinden imtiyazın satışı tarihine 
kadar 1 529 249 lira zarar etmiştir. 

3. Şirket tarafından basılan gazeteler, hu
susi hukuk hükümlerine göre ticari mukavele
lere bağlanmıştır. 

Mukavele hükümlerine aykırı hareket eden
ler hakkında, mukavelelerinde münderiç ahkâ
ma ve umumi mevzuata göre muamele yapılmış 
ve yapılmaktadır. 

21 Eylül 1962 tarihi itibariyle borçlu müş
terilerin isim ve borç miktarlarını arz ediyo
rum : 
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Matbaalanımzda basılan ve basılmakta 

Ankara Şubesi 

Öncü gazetesi Dizgi, tertip ve baskı ücreti 

Yeni Gün gazetesi 
Akşam gazetesi 
Büyük Zafer 
Zafer Milletindir 

Son Havadis 
Resimli Posta 
Kudret gazetesi 
Daily Nevre gazetesi 
Köylü gazetesi 

Akis mecmuası 
İstanbul Şubesi : 
Büyük Ateş mecmuası 

Dizgi, tertip ve baskı ücreti 
Yalnız baskı ücreti 
(1.9.1962 den itibaren 40 000 T.L.) 
Dizgi, tertip ve baskı ücreti (hafta
lık) 
Yalnız baskı ücreti 
Yalnız baskı ücreti 
Yalnız baskı ücreti 
Yalnız baskı ücreti 
(T.H.K.) dizgi, tertip ve baskı üc
reti (ayda bir) 
Yalnız baskı ücreti (haftalık) 

Dizgi, tertip ve baskı (haftalık) 

Sır mecmuası 
Tercüman gazetesi 
Şehir (Ekspres) 
Hürvatan gazetesi 

Dizgi, tertip ve baskı (haftalık) 
Dizgi, tertip ve baskı (ayda) 
Dizgi, tertip ve baskı (ayda) 
Dizgi, tertip ve baskı (ayda) 

Millî Yol mecmuası 
Zübük mecmuası 

Dizgi, tertip ve baskı (haftalık) 
Dizgi, tertip ve baskı (haftalık) 

Yeni İstiklâl 
Kim mecmuası 
İkdam 
Tercüman ve Birlik 
gazeteleri 

Dizgi, tertip ve baskı (haftalık) 
Dizgi, tertip ve baskı (haftalık) 
Dizgi, tertip ve baskı (ayda) 

(Kalıp dökme ve matris alma) 

gazeteleri ve baskı şartlarını göste 

Ayda 
l i r a K. 

34 399 80 

33 600 
36 000 
27 000 

6 000 
20 000 
7 500 

15 000 
2 250 

3 500 
3 700 

1 300 

1 511 76 

6 500 
38 000 

900 
1 000 

900 
1 500 

17 500 

17. 8.1960 Mukaveleli 
5. 7.1960 
1.10.1961 » 

' 10.12.1960 » 
3.12.1961 » 

15.12.1961 » 
1. 3.1962 » 

14. 2.1962 » 
9. 2.1962 » 

22.11.1961 » 

Anlaşmalı 
Anlaşmalı 

8. 4.1960 Mukaveleli 

16. 7.1960 Mukavelesin 
11. 8.1960 Mukaveleli 
9. 8.1960 * 

12. 3.1961 » 

1. 2.1962 Anlaşmalı 
3. 2.1962 Mukaveleli 

16. 3.1962 » 
13. 3.1961 Mukavelesiz 
1. 3.1962 Mukaveleli 

8 500 25. 7.1962 Mukavelesiz D 



M. Meclîsi B : 3 
Şirketin bu alacaklarından; bir kısmı, câri he-

«ap bakiyeleri mahiyetinde olup meşrut tediye 
tarihlerinden nakden kapatılmaktadır. (Akşam 
Gazetesi), 

Şirketin T. C. Ziraat Bankasına olan 'bor
cundan dolayı, Bakanın vaz'ettiği haciz yüzün
den, Resimli Posta Gazetesinin tediyatı bloke 
edilmiştir. Resimli Boşta, bu yüzden borçlu 'gö
zükmektedir. 

Yeniıgün, öncü, Zafer, Kudret ve Ekspres 
gazetelerinin borçları ise, şirketçe varılan mu
tabakatlara .göre, verdikleri temliknameler ge
reğince taksitlere bağlanmıştır ve bu temlikna-
melere göre, Basın ve İlân Kurumundan, doğ
rudan doğruya tahsil edilmek suretiyle, borç
ları itfa edilmektedir. 

Diğer .alacaklılar hakkında da, usulü daire
sinde, kanuni takibat yapılmaktadır. 

4. Şirket personeli, halen iş Kanunu, Borç- , 
l'ar Kanunu ve Şirket Personel Talimatnamesi 
hükümleri dairesinde çalıştırılmaktadır. 

Havadis Gazetesinin satışı ve Zafer Gazete
sinin 27 . 8 . 1960 dan itibaren, faaliyetinin ta
tili sebebiyle, 58 fikir işçisiyle mevcut muka^ 
velenin feshi icabetmiş, bunların kanuni taz
minatları 5953 sayılı Kanun hükümleri daire-1 

sinde tesbit edilen tazminatlarının tediyesine 
devam edilmiştir. 

Suiha'lleri sebebiyle, işlerine tazminatsız 
olarak son verilen iki müdür ve dört atelye iş
çisinden başka tazminatsız »olarak çıkarılan 
personel mevcut değildir. 

5. Şirket, Ticaret Kanunu, kendi statüsü 
ve 23 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre 
ierayi ticaret etmektedir. 

6. Yüksek Murakabe Kurulunca tetkik 
edilen şirket bilânçolarına göre şirketin 1960 
yılı zararı 284 112 lira, 1961 yılı zararı ise 
788 967 liradır. 

7. Güneş Matbaacılık Türk Anonim Ortak
lığına Hazinenin hissedar -oluşu sebebi yuka
rıda arz edilmiştir. 

Şirket hesaplarının çok karışık ve gayri-
mazbut bir şekilde devam edegelniiş olması 
sebebiyle, hakiki ve fiilî durum, bilirkişi ola
rak çalıştırılan Merkez Bankasının mütehassıs 
elemanlarının yardimiyle ancak Haziran 1962 
tarihinde tesbit edilmiştir. Yanlışlıklar görül
mesinden dolayı, Yüksek Murakabe Kurulunca 
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kabul edilmiyen 1960 senesi bilançosu ile 1961 
senesi bilançosu, umumi heyetçe bâzı ihtirazı 
kayıtlarla1 30 Haziran 1962 tarihinde tasdik 
edilmiş ve bu suretle şirketin durumu tavazzuh 
etmiştir. 

Bu ortalıkla Hazinenin m'eveut hissedarlık 
alâkasının ne suretle devam, ettirileceği bir tet
kik konusu yapılmış, ve bu tetkik neticesine 
ait rapor ve konu bir karara bağlanmak üzere-
Bakanlararası iktisadi Kurulda ıgörüşülmesi 
talebiyle Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Bu kurulca, borçlarının karşılanması için 
istanbul tesisinin satılması tavsiye olunmuş
tur. 

Bâzı tesisleri satmak suretiyle on bir mil
yon lira tutarında olan birikmiş borcun kapa
tılmasına ve geri kalan tesislerin Millî Eğitim 
Bakanlığına veyahut başka bir teşekküle devri1 

kararlaşmış ve bu yolda muamele yapılmaya 
başlanmıştır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

milletvekilleri; huzurunuza getirmiş 'olduğum! 
bir mevzuun mahiyeti şu anda millet kürsüsün
den açılanmış bulunmaktadır. 

Mevzuun bütün teferruatiyle Meclisimiz© 
maledilerek yaranın açılmış olmasına yardım 
eden sayın Maliye Bakanına teşekkürlerimi 
arz ederim. 

özel teşebbüsün memlekette sağlıyaoağı bü
yük muvaffakiyetine karşı Devlet elinin özel 
teşebbüsü nasıl boğduğunun acıklı bir delilinin 
bütün canlılığını nazarlarınıza sunmuş bulun
maktadır. 1 560 hisselik bir şirketin 1 500 
hissesi D. P. kapatılmasına dair mahkeme ka-
rariyle Hazineye intikâl etmiştir. Hazine eline 
geçirdiği bu büyük fırsatı iyi kullanacağı yer
de, memleket nef'ine yaşatacağı yerde ve da-
ha önce Millî Eğitim Bakanlığının bu matbaa-* 
yi istatistik fişlerinde kullanacağı söylenildiği 
halde, Devlet bunu özel bir şirket gibi davra
narak yani arzuladığı ve o günlerin icabı ola
rak piyasaya çıkmış olan bâzı kimselere ki
raya vermiştir. Maalesef ve maatteessüf, Dev
lete intikal eden bir şirketin, Devletin semaye-
si 'olan bir şirketin makinaları, o Devletin icrai 
Hükümet eden Bakanının gazetesini basmakla 
ve o Bakanın gazetesi de, Devlete mukavele 
hükümlerine rağmen, ağır borçları omuzunda 
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taşımakla vazifesini suiistimal etmiştir, arkla- j 
dağlarım. (Hangi gazete sekleri) Fethi Çelik-
baş'in «Yeni Gün» gazetesi. (Ne alâkası var 
sesleri) Alâkası var iyi dinleyin. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurumuza Sayın 
Bakanın getirdiği mevzular içerisinde şirketin 
23 sayılı Kanunla idare edildiği, yani bir İkti
sadi Devlet Teşebbüsü olduğu ifade .edilmekte
dir. Halbuki nenim bir yazılı soruma muhterem \ 
Başbakan Yardımcısı Ekrem Aiieaıı 'Beyin ver
diği cevapta, Türkiye'de mevcut bütün İktisadi 
Devlet 'Teşeb'büsleri arasında Gün'eş Matbaacı
lık Şirketi yoktur. Devlet kayıtları içerisinde, 
iktisadi Dev'let Teşebbüsleri arasında ismi bu
lunmadığı]. Başbakan Yardımcısı tarafından 
beyan edilen Tür teşekkülün 28 sayılı Kanunla 
idare edilmiş olmasının bir başka Bakan tara
fından kürsüde açıklanması benim biraz da 
•hayretimi mucibolmuştur. Bu şirketin persone
line İktisadi Devlet Teşebbüsleri personeline 
tatbik edilen muamele tatbik edilmez, özel te
şebbüsün personeline tatbik edilen muamele • 
'bu şirket personeline tatbik edilir. Şirketin 
personeli bu bakımdan yaralıdır. Biz, 23 sayı
lı Kanunun şümulüne giren bir teşebbüsün ele
manı mıyız, yoksa lalettayin bir teşebbüsün 
malı mıyız? Bunu 'bilemeyiz. 'Tatbik edilen 
muamelelerde bunu duymuyoruz, derler. Yük
sek 'huzurlarınızda şunu belirtmek isterim ki, 
23 sayılı Kanunun hükümlerine 'göre bu şirke
tin yürütülmesi ve personel muamelelerinin 
tatbik edilmesi icabeder, denildi. Bu bakımdan 
da tatmin olunmadım. Müessesede 22 gazete ve 
mecmua çıkmakta ve baskı yapmaktadır, bun
ların arasında Havadis Gazetesi de 'bulunmak
tadır. Havadis Gazetesi e'hil ellerde, memleke
te vatandaşlara hitabederek 100 bin küsur 
traj yapmaktadır. Yani muazzam derecede 
para kazanmaktadır. İşte böyle bir 'gazete 

Devlete intikal etmiştri. Devlet elinde zarara 
girmiştir. O zaman elden çıkması iktiza eden 
bir şirketin Hazineyi zarara 'sokmaması gere
kirken, Devlet gazetecilik yapmıştır ve yüksek I 
'huzurunuzda iüade edildi, milyonlarca ve mil
yonlarca liralık zararın 'heba olmasına sebeb-
olmuştur. Liyakatli ellerde yürütülen bir ga
zeteyi hoş görmiyerek bunu safı dışına bırak
tıktan sonra o gazeteyi kapatmak ve bu mom-. I 
lekefte saçı bitmodik yetim 'hakkı olan Hazi- I 
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nenin parasını mirasyedi gibi harcamamak ge
rekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, okunan rakamlara 
dikkat ederseniz, bugün Basın İlan Kurumu
nun kararnamelerine riayet etmediği için ilân
larını kesmiş olduğu gazeteler, bu müesseseye 
büyük meblâğlar 'halinde borçludurlar, öncü 
Gazetesinin 189 bin lira 'olan 'borcunu, bu mü
essesenin Basın İlân Kurumunca ilânları ke
sildiğine göre Hazineye bu para nasıl celbedi-
lip yerine konulabilecekti? Çünkü bugün ga
zetenin ilân kaynağı tıkanmıştır. 

Keza Fethi Oelikbajş'm Yenigün Gazetesi
nin, İlân Kurulu kararnamesi hükümlerine uy
madan 'birbuçuk iki milyon lira laklığı geqen 
sene bu kürsüden sorduğum bir sözlü soru do-
layısiyle .açıklanması üzerine Basın - Yayın Ba
kanlığı kendine gelmiş, bu kürsüde ifade edi
len mevzuların üzerine eğilmiş, ifadelerimizi 
haklı bulmuştur. Basın İlân Kurumu kararlyle 
ve bu kararlara riayet etmiyen öncü ve diğer 
gazete hakkında kanun şümulünün, içine gir-
miyen hareketlerinden dolayı bu gazetelerin 
ilânları kesilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 
'bu yüzbinlerce lira kimden ve hangi teminata 
göre alınacaktır? Hazine bu kadar muazzam 
parayı nasıl alacak bunun mesulü neden aran
maz? İki kuruşluk bir suiistimal ile köylü va
tandaşlarımız iki sene hapishanelerde yatavkır-
ken, Devletin himaye ettiği insanlar veyahut 
çatısı altında 'barındırdığı müesseselerden bu 
milletin parası nasıl alınacak? Nasıl yerine 
konulacak? Bunun hesabını kim verecektir? 

Şimdi muhterem arkadaşlarımı, 23 sayılı Ka
nunun hükümlerine göre icra etmekte olan Güneş 
Matbaacılık Anonim Şirketinin bir Müdürler En
cümeni vardır. Bu Müdürler Encümeninin içe
risinde öyle insanlar vardır ki, basmakta olduğu 
gazetelerin avukatlığını yapmakta, murakabe et
mekte bulunduğu mukavele hükümlerine göre, 
aykırı hareket ettiği iıçin hakkında kanuni mua
mele yapmaya yetkili olan 'müdürler encümeni 
üyesi bâzı gazetelerden vekâlet ücreti almaktadır. 
Elbette ki, müvekkilini usulen, şimdilik uhdesin
de bulunan Hazine şirketine karşı koruyacaktır. 
Müessese himaye edilmek suretiyle Hazineden 
Müdürler Encümeni Üyesi olarak tazminat alın
mıştır. Nerede görülmüştür; hem davacı, hem hâ
kim. Benim Sayın Bakandan hassaten: istirham. 

58 -
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etmek istediğim hususlar kısmen son beyanların
da cevaplandırılmıştır. 

Bu şirket Hazinenin omuzuna bu kadar yük 
iken, hu soruyu verdikten sonra dikkat ettian, şir
kete ilân veren müesseseler alâkalarını kesmişler
dir, ilânlarını şurada burada bastırmaya başla
mışlardır. Bu da murakabemizin yerine getiril
miş olduğunun biır delilidir. Fakat, önümüzde 
yapıla gelen öyle alışkanlıklar var ki, meselâ be
davaya gelmiş gibi her hangi bir şeyi kullanmak, 
ama gelişi güzel kullanmak. Aslında bu bedava, 
değildir. Millî serveti, alın terini dağıtmak ve 
(memleketiımizdeki bu müesseseleri âdeta bir çöl 
geçen hanı imiş gibi önüne geleni bu müessesele
re yerleştirmek alışkanlığı vardır, bunlar yapıl
mıştır. Bunun klişe atölyesi vardır, dizgi kısımla
rı yapılacaktır, baskısını kim yapacak? Bu mü
essesenin mal sahibi kim? Mesul Müdürü kim? 
K\mler mesuliyet taşır, bunların hiçbirisi belli 
değil. Yalnız idare müdürleri encümeni dediği
miz bir teşekkül mevcut; bunlar da hem mesuli
yet taşıyor, hem de kendilerini murakabe edecek 
olan üç kişilik encümen. Bu sebepten millî ser
vet mütemadiyen gitmekte ve heder olmaktadır. 

Vekil Bey sözlerinin sonunda bunu tasfiye 
edeceğiz seklinde beyan buyurduklarına göre, ben 
Yüksek Meclis huzurunda Muhterem Maliye Ve
kilinden Hazinenin birikmiş olan büyük alacak
larını nasıl tahsil edeceklerimi soruyor ve Hava
dis gazetesi, zarar 'eder şekilde mütaaddit ikazla
ra rağmen ehil olmıyan ellerde yalnız Hükümetin 
kendisini alkışlatması için. Hükümetin çıkarmış 
olduğu gazetenin Hazineye tevlidettiği masrafla
rın mesullerinin kimler olduğunun ve Havadis 
gazetesinin devri sırasında bu mesullerin araştı
rılıp araştırılmadığının, bulunmuşsa bu mesuller 
hakkında ne gibi bir muamele yapıldığının açık
lanmasını hassaten istirham eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Sayın milletvekilleri, muhterem Ataöv arkadaşı
mızın dertli olduğu anlaşıldı. Bu şirketten dola
yı emin olunuz ki, biz de kendileri kadar dertli
yiz. Çünkü bu şirketi biz meydana getirmedik. 
Başka yoldan Hazineye intikal etti, öyle aldık ve 
temizlemeye çalışıyoruz (Bravo sesleri) Muhte
rem arkadaşımızın, Devletin elinin özel teşebbüsü 
nasıl boğduğuna bir misal olmak üzere bunu ver-
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mesi, biraz garibime gitti. Arz ettiğim gibi teşek
kül Hazinenin sırtına yüklenmiş bir yüktür. 

Demokrat Partinin fesholunması üzerine ve 
kanun icabı olarak mahkeme kararı ile Hazineye 
intikal etmiş ve Hazinenin sırtında kambur teş
kil etmiş ıbir yüktür. Yoksa biz bu şirketi matba
acılık ve gazetecilik yapmak üzere kunmuş deği
liz. Arkadaşımız Hazinenin bunu özel şirket gibi, 
bir çiftlik gibi, türedi bâzı kimselere kiraya ver
diğini ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu matbaacıların, bu 
tesislerin, birçok insan çalıştıran bu tesislerin ka
panmaması, muattal kalmaması ve fikir işçileri
nin işsiz kalmaması için idare müşteri aramış ve 
her müracaat eden gazetenin gazetesini basmıştır. 
Burada basılan gazetelerin biır kısmı Hükümete 
muhalif olarak, sabahtan akşama kadar Hüküme
ti hırpalıyan, gazeteler olduğu halde bu müessese 
muattal kalmasın diye 'bunu bizzat Hükümetiniz 
bile bile yapmıştır. Başka memleketlerde misaüi 
var mı, yok mu bilmem ama, Türkiye tarihinde 
bu misali zannedersem ilk defa görüyorsunuz. 

Bu matbaa türemiş bâzı kimselere verilmemiş
tir. Bunlar basın ailesinin muhterem üyeleri
dir. Bunlara türemiş sıfatının verilmesini ben 
yakıştıramadığı. Her halde bir sürçü lisan ol
mak lâzımdır. 

Bu gazetelerin hemen hepsi, bu matbaanın Ha
zineye intikalinden evvel basılan gazetelerdir. 
Türk basınında yer olan eski gazetelerdir. Ve 
bunlara «türemiş» sıfatının verilmesini doğru 
bulmadım. 

Bu matbaanın bir hükümet üyesine ait ga
zeteyi basmakla vazifesini suiistimal etmesi id
diasına gelince : Ben Yenigün Gazetesinin Fet
hi Çelikbaş'a ait bir gazete olduğunu zannet
miyorum. Benim bildiğim, bu bir şirkete aittir. 
Belki, Fethi Beyin de bu şirkette bir miktar 
hissesi mevcuttur. Ama, gene bildiğim bir şey 
varsa; gazete şirkete bir şey getirmez, Fethi 
Beye de bir şey getirmez. Belki de Fethi Bey
den alır. 

Ama arz ettiğim gibi matbaaların bastığı ga
zeteler sadece Yenigün Gazetesinden ibaret de
ğildir. Ta eskiden beri D. P. ye ait gazeteleri 
de basagelmiştir. Fethi Beyin ufak bir hissesi
nin bulunması zannediyorum ki, üzerinde du
rulacak önemli bir nokta olmaması lâzımdır. 
Sayın Alican tarafından Devlet iktisadi Teşek
küllerine ait liste verilirken, bu teşekkülden 
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bahsedilmemiş olduğunu söylediler. Mümkün- I 
dür. Çünkü, bunun İktisadi Devlet Teşekkülü 
olması 23 sayılı Kanunun icabıdır. Sermayesi
nin yarısından fazlasının, Hazineye aidiyetinin 
tahakkuk etmesi üzerine İktisadi Devlet Te
şekkülü mahiyetini iktisabetmiştir. Ve bu vazi
yet de 1961 senesi ortalarında katî olarak tes-
bit olunmuştur. Ondan evvel mahkeme tara
fından tâyin edilen bir heyet tarafından idare 
edilmekte idi, Havadis Gazetesi Devlete intikal 
ettiği halde, neden dolayı kapatılmamış ve 
milyonlarca lira Hazinenin zarara girmesine 
sebebolunmuştur? Dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iftihar edilecek 
bir karardır. Bundan müessese zarar etmiş olsa 
bile. İhtilâlin ilk saatlerinde bu gazetenin sa
hipleri İdarei örfiye Komutanına müracaat 
ederek gazetenin kapatılmasını istediklerini bil
dirmişlerdir. Bu gazete, biliyorsunuz eski ikti
dara mensubolan kimseler tarafından çıkarıl
maktaydı. İhtilâl Hükümeti ve onun İstanbul 
Kumandanı : «Hayır bir gazete kapatmayız, bu 
devam edecektir.» demiş ve onların teşvikiyle 
çıkmaya devam etmiştir. Böyle bir teşebbüsün 
zararı olsa bile bunu bir tenkid mevzuu yap
mamak lâzımdır. 

Arkadaşımız, Basın İlân Kurumunun kara
rma aykırı hareket ettikleri ve başka sebepler
den dolayı ilânı kesilen gazetelerden şirketin 
alacağı ne suretle tahsil olunacaktır. Ama, şu
nu da arz etmek istiyorum ki, Hükümet velev-
ki böyle mâkul bir sebeple dahi olsa gazete ka
patıcısı mevkiine düşmek istememiştir. Ve bu
nu yapmamıştır. Biz, gazete kapatmaktan çok, 
bu müesseseyi rantabl hale getirmeyi ve mües- I 
seseyi tasfiye yoluna tercih ettik. Nitekim, bi- I 
raz evvel arz ettiğim soru cevabında Hükümet I 
bu yolu ihtiyar etmiştir. Ve bu şirketin tasfi
yesine karar vermiştir. 

Müdürler Encümeninin içinde bulunan bir 
zatın aynı zamanda bu gazetelerin avukatlığı
nı yapmış olması, hakikaten caiz değildir. Böy- I 
le bir şey varsa derhal kanunen gerekeni ya
pılacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

milletvekilleri, Sayın Ferid Melen Beyefendi, 
birinci konuşmalarında realitelerin üzerine 
eğilmişler, cevap olarak çıktıkları konuşmala- | 
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rmda ise mümkün mertebe politikaya kaçmış
lardır. Basını bir melek misali bağrına basar 
gibi bir pozisyon, bir tavır takınmışlardır. 

Şimdi Hazinenin üstüne yüklenen bir kam
burdan bahsedildi. Hazine; benim bildiğim öyle 
hazinedir ki, maliye; benim bildiğim öyle ma
liyedir ki, üstüne kambur yüklenemez. Gelen 
kamburları bertaraf edip, memlekette maliye 
ilmini ve onun bütün inceliklerini kullanarak, 
ele geçen fırsatlardan istifade eder. Teşekkül 
yurt dışından büyük döviz vererek memlekete 
getirilmiş, dört başı mamurdur, iftihar ediyo
ruz, 22 gazete ve mecmuayı basmak suretiyle 
milletimize hizmet edebilecek kapasiteye eriş
miştir. Bu müessesenin kuruluşu, bu müessese
nin bu halden batak bir maliyenin çerçevesi 
içine girerek, onun imdadına yetişmesini hayra 
kullanırsak, memlekete faydalı bir hizmet et
miş oluruz. 

Ben bir kambur olarak değil, mevcut kam
burları ıslah edecek birçok açıkları kapatacak, 
bâzı yaralara merhem olacak, gelir getiren bir 
müessese halinde ıslah edilip küçük pürüzlerin 
kaldırılması ile mümkün olur, diyorum. Bu ba
kımdan Demokrat Parti iktidarının çalıştır
makta olduğu bu makina amortisman kıymeti 
hiçbir zaman borcunun seviyesinde değil, daima 
üstünde bulunan müesseseyi maliye bir kambur 
olarak mütalâa edeceğine, bu kamburu kabul 
etmiyorum, deyip, o zaman Millî Birlik Komi
tesini ve Temsilciler Meclisini harekete getirip 
başka türlü hareket etmeleri lâzımdır, ve bu 
imkânlara sahip idiler. Böyle yapılmadığına 
göre bugün bu müesseseyi maliyenin omuzları
na çökmüş bir kambur olduğuna göre, sahibi 
aslisine iade ederler, ve kamburdan da kurtu
lurlardı. (Sahibi aslisi kim?, sesleri) Millet.. 
(Millet kim?, sesleri) O müesseseyi kuranlar.... 

ORTADAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Ha
zine, milletindir. Millet adına kullananlarındır. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılık
lı konuşmayınız. İhsan Bey lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan ! Her halde (konuşan hatip ikaz edilmez de, 
konuşan hatibe müdâhale edenler ikaz edilir. 

BAŞKAN — Sizin dakikalarınız geçiyor, 
onu ikaz ediyorum. 
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ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar, 

«türemiş» lâfını ele adarak 'beni basma karşı 
adeta şikâyet eder pozisyonda konuşan ve bu
rada Ibasılan gazetelerin hepsinin eski gazete
ler olduğunu ifade eden Bakana söyliyeyim k i ; 
Ibasılan /gazeteler içinde «Tercüman» gibi sonra
dan eklenenler de vardır. Dikkat buyurulursa 
hepsi 27 Mayıis ihtilâlinden sonra hayata atıl
mış gazetelerdir. Talbiî (bunlar şimdi sayılmaz. 
Ama, Akis olursa değişir. Onun için Ibirşey söy
lenmez. 

Havadis (Gazetesinin kapatılmasına gelince: 
tışte (bir kapama... iSaym Bakanım, Havadisi is
tanbul Kumandanın kapatmamış olması, istan
bul Kumandanının, istanbul'un hissiyatına ter
cüman 'olması. Bunlar Türk Milletinin beklediği 
esas realist haklara vatandaşın ulaşmasını te
min bakımından çok takdir edilecek (bir kayfi-
yettir. Ben burada muttali oldum, fakat Hava
disin Hazineye intikal ettiğinde niçin kapama
dınız, Ibu hali oyaladınız dedim. Ben Havadisi 
120 (bin tirajda iken niçin kapatmadınız deme
dim. 8 hinlik tiraja düştüğü zanıan neden kapa
madınız dedim. Zarara girdiğini gördüğünüz ve 
tirajını 8 001 yapamadığınız gün niçin kapat
madınız dedim. Eealiteleri açık olarak konuşur
sak, polemiğe kalkmazsak dâvayı daha iyi hal
lederiz.. (Hüsnüniyet sesleri) İhtilâlcilerin hüs
nü niyetlerini bilen insanlarız. Ama mutlaka 
her şeyi hüsnüniyete bağlıyacak kadar emirle, 
direktifle konuşacak insanlar değiliz. 

KENAN ESENGÎN — ihtilâlcilere teşekkür 
et!... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz ihtilâlci
ler balkona geldiği zaman »onlara hulûs çak
mak için gelir (böyle konuşursunuz, (biz de böy
le konuşuruz. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Senelerce 
uşaklık ettiğiniz adamları müdafaa ediyorsu
nuz. Ne ihtilâlcilere hulûs çakması?... Nerede 
bu milletin hakkı... (Boldan gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türk milleti
nin, T. İB. IM. M. ne gönderdiği insanlara uşak 
diyemezsiniz. Uşak, Ibu çatı altına giremez. Bizi 
(buraya siz getirmediniz. Bizi Ibüyük Türk Mil
leti gönderdi. Türk Milleti kendi haklarını kul
lanmak, uğradığı haksızlıkları kendi nâmına 
müdafaa etmek için (buraya uşak gönderecek 
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değildir, işinize geldiği zaman Millet, işinize 
gelmediği zaman uşak! Öyle imi? Biz Türk Mil
letinin temsilcileriyiz. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Türk Mille
tini utandırıyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla.) — Hayır, bunu 
yapan sizsiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuş
mayınız, efendim, ihsan Bey konuşmanıza de
vam ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben ismet 
Paşa Hükümetine direktif tutan, ona ışık tu
tan ve ikaz eden !bir muhalefet milletvekiliyim. 
Eğer, uşaklık ettiğim insanların yerine buraya 
gelmiş isem, bu uşakların kendisine ışık tuttu
ğu bir Hükümeti tasavvur ediniz nerededir? 
Muhterem arkadaşlarım, zaten ana dâvalar or
taya atıldığı, mühim mevzular ileri sürüldüğü 
zaman; neşter vurulan yaralardan kan aktığı 
zaman, bunun müsebbipleri nedense alınırlar. 
(Orta sıralardan anlaşılmıyan müdahaleler ve 
gürültüler) Niçin alerjiksiniz? Niçin alınıyor
sunuz ? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşımayın. 
Hatibe müdahale etmeyin lütfen. 

YAHYA DERMANCI (içel) — Ne söyli-
yecekseniz söyleyin. Ne dediğinizi anlamak için 
tercüman lâzım. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — -Siz gelip ter
cümanlık yapsanız iyi ama onu da yapamazsı
nız Yahya Bey. 

Arkadaşlar, Güneş Matbaacılık Türk Ano
nim Şirketi, Maliyenin elinde bir çiftlik gilbi 
idare edilmektedir. Bu çiftliğin kâhyası kimse 
bu müesseseyi bir an evvel faideli hale getir
mek mecburiyetindedir. Yoksa mirasyedi gibi 
önüne gelene borç para dağıtarak milletin var
lığını başkasına peşkeş çekemez. Bu gazeteler 
benim gazetemse de kanun ve mukavele hüküm
lerini ta'tibik etmekle mükellef <olan Hükümeti 
vazife yapmaya davet ediyorum. Bunu söyler
ken arkadaşlarım hangi gazete dedikleri zaman 
Fethi Beyin dedim. Sayın Maliye Bakanı Yeni 
gün gazetesini açarlarsa Fethi ıÇelikbaş'ın adını 
göreceklerdir. 

Eğer, Fethi Beyin bu gazete ile alâkası 
yoksa sadece sahipliğini üzerine almışsa o za
man o türlü konuşmak lâzım. Ben Öyle ko
nuşmuyorum. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, Hükümetten, 

kısa zamanda bu müesseseyi ıslah etmesini has
saten istirham ederim. 

Siz sevgili arkadaşlarımdan da böyle soru
lar vesiylesiyle alerjik, alıngan olup birbiri
mizi kıracak tavırlar takmmamamınızı rica 
edeceğim. 

Burada, meseleler sükûnetle konuşulur, 
haklı olanın hakkı teslim edilir; haksız olan 
haksızlığını kabullenirse her mesele halledi
lir. Bunun için de samimiyet ve hüsnüniyet şar-
tır. Yoksa, «İhtilâli neden methetmiyorsun?,» 
diye aşağıdan çıkışırsan, milletin gönderdiği 
milletvekiline «Uşaklık ediyor» diye hitabe-
dersen, samimî olamayız. Halbuki bu mukad
des çatı altında samimiyet ve hüsnüniyete 
muhtacız. Bu sözün patenti de Sayın Ekrem 
Alicandadır. Biz de bu yönden kendilerini des
tekliyoruz. Muhterem Bakana verdiği izahat
tan dolayı teşekkür ederek huzurunuzdan ay
rılıyorum. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERtD MELEN — 

Muhterem milletvekilleri, bendeniz konuşmam
da bir kambur devir aldık dedim, bunun1 sebe
bini ifade etmedim. Hakikaten bir kambur de
vir alınmıştır. Neden diye muhterem soru sa
hibi, sorarlarsa sebebini de kendilerine verme
ye amadeyim. Malûmatları yoksa tenvir edil
miş olurlar. Müsaade ederseniz bu müessesenin 
bilançosunu arz edeyim : Devir zamanında ka
sasında 141 bin lira, gayrimenkul! er 903 bin 
lira ve menkul değerleri 1 milyon 235 bin lira. 
Makinaları ve sairesi 5 milyon 261 bin lira. Bu 
suretle ceman 7 milyon 750 bin lira aktifi; 11 
milyon 700 bin lira pasifi... Bunun çoğunu ban
kalara borç teşkil etmektedir. Bu müessese 
başında ufak bir sermaye ile kurulmuştur. 
İş Bankası, Ticaret Bankası, gibi bankalardan 
büyük krediler alınmak suretiyle bu müessese 
kurulmuştur. Bu bankalara taksitlerini zama
nında ödeyememişlerdir. Faizlerini bile ödeme
mişlerdir. Birikmiş, 2 milyon lira faiz borcu 
vardır. Bilmiyorum, böyle bir müesseseyi ar
kadaşım kambur sayarlar mı, saymazlar mı, 
kendi takdirlerine bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, polemik yapmak iste
miyorum ; fakat bir noktayı da arz etmeden 
geçemiyeceğim. Biz bu müesseseyi değer pahası 
ile değerlendirmek için gayret sarf ediyoruz. 
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Eğer bizim bu gayretimiz olmasa idi bankalar 
alacaklarını tahsil etmek için bu müesseseleri 
yok pahasına satmak mecburiyeti ile karşı 
karşıya kalacaklardı. Maliye Bakanlığınız mü
temadiyen bankalar nezdinde teşebbüste bu
lunarak takipleri geriye atmak ve Hazineyi 
büyük bir zarardan kurtarmak için büyük 
gayret sarf etmektedir. Daha bir hafta ev
vel, Ticaret Bankası Maliye ile bu yüzden 
cenkleşmiştir. Haklı olarak bu Banka, ala
cağını tahsil için icraya başvurmuştur. Biz bu
nu durdurduk. Arz ettiğim gibi, münhasıran 
değer pahasına satmak ve Hazine zararını 
azaltmak için bunu yaptık. 

Bu matbaada, 27 Mayıstan sonra çıkan ga
zeteler basıldı, dediler. Muhterem arkşadaşı-
mız, verdiğim isimleri iyi anlamamış olacak
la?. 

Basılan gazetelerin bir kısmı şunlardır : 
Akşam, Yeni Gün, Zafer, Son Havadis, Kudret, 
Kim Mecmuası, Tercüman. Bunların hangisi 
27 Mayıstan sonra çıkan gazetedir? 

Güneş Matbaacılık Şirketi maliye tarafın
dan bir çitflik gibi idare edilmektedir, diyor
lar. Doğrusu şudur : Biz bir çiftlik devir al
dık, tasfiye etmek istiyoruz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

fmlilllettveMlleri, hep biliniz ki müeıstseseler ku
rulduğu zaımlam derhal .binden - bire kemdi - ken
dilerini üiniamsıe «edip karta geçemezler. Edıbette-
M ıborç alacaklar, borçlu olanak kuıruliacıak ve 
ehil öllerde kâr edeceklerdir. Bu müesseselerim 
.alınış değerlerini ortaya koyarak bugünkü ha
limi omumla öılçımıeuuelk gerekir. Şu ıaında bu gi
bi müessesıöleri »atlarsak a.cıaıba hazineye borç 
tevlidedeır mi1? ŞCımdli mu'htieii'em arkadaşlarım, 
öz burası. Ulus Gazetesi kurulduğu zıaımian 'el
bette o da böyle bir matbaada, kuruldu, o da 
sıemıeieree Ankara'mm tek ilân alan .gazcıteisi ola
nak beslendi. Daha, ıgeıçem »eme iki ımlilyoın İtina 
Beanıî İlânlar Kurumundan 'aldı. Elbette k'i 
bu müessesemin öaibilbi olan imöaınlıar böyle düşün
sel ondi bu da çjaıbuciak kâna geçendi. Demek ki 
böyle düşünmemişler, Bu böyle devam etmiş; 
Hükümet ide bumu şimdi değenini bulduktan 
sıcmna »artırmaya kanar vermiş. Hakikaten teşek
kür etmek lâzım. Maliye Vekâletinin bu tutu
munu takdirle karşılıyorum; isabetli bir tu-
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tunudur. Yalınız ankadaşlar, «bir çiftlik devir 
aldık, bunu ıtaısfüye ediyoruz.» diyorlar. Bdz 
bu kürsüye bâzı meseleler getirdik. Bu mese
leler içimde kendi murakabelerinde olam Basın 
ilân Kurumunu da 'götürdük. O zamanda bir çift
lik ten bahsederken bizim hatimemizde öyle çift-
l'ık gilfcli kullanılan yerler yak dendi, sonra ha
kikat ler ortaya çıktı ve çarelere başvuruldu. 
Biz bununla övünüyoruz. Güneş Matbaacılık 
şirketine de alındığı günler de bu sıfat izafe 
edileınezîdı. 

Simidi, «bir çiftlik devraldık, çiftliği tas
fiye edlyoraz» diyen Sayın balkana ifade ötmek 
isterim; 

Tam nandumıanlıa çalışan, .makimaları vo teç
hizatı içinde bulunan ve her tarafı pırıl pırıl 
iken bir çifitlliık devraldınız, bugün bir 'miras
yedi gibi kullandınız ve o çiftlik batar hale gel
di. İşte batar hale getirdikten sonra, çiftliği tas
fiye ediyorsunuz. Daha fazla geç kalmadığınız 
için -siizi tebrik ederim. Bir ınııı evvel zararın 
nenesinden dönülürce kârdır. Ne ıkadar çabuk 
tasfiye ederseniz size minnettar kalırım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hoca-
oğlu'nun, Antakya Belediyesinin yaptığı işlem
lere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/353) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Hoeaoğhı 
encümende oldukları için geldiler. İçişleri Ba
kanı da hurdalar. Şimdi iki sayılı soruya geçi
yoruz. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
Ankara 

Aşağıdaki hususların sözlü olarak İçişleri 
Bakanı tarafından cevapijandırılmıasına tavas
sut buyurmanızı saygılarımla rica. ederüm : 

1. Antaıkya Belediyesi tarafından inşa edi
len kamyon ve otobüs 'garajınım (Hatay Oto 
Yedek Parça ve Nakliyecilik Kooperatifine) ica
ra verilmesinde hangi kanun hükümleri uygu
lanmıştır'? 

2. İşbu icar mukavelesinde başkaca kam
yon ve otobüs garajınım açulmıasınıa belediyece 
ruhsat verıilmıiyeeeği Antakya Noteıiiğince ya
pılan bir mukavele ile taahhüdediknekle yeti-
nilmtemiş, mevcutlar da kapıatılmıştır. Anayasa-
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nım 40 ncı maddesini hiçe sayan Antakya Be
lediye Başkanı Vali Muammer Ürgen hakkın
da 'bu kanunsuz hareketinden dolayı Bakan
lıkça ne gibi bir işlem yapılması düşünülmek
tedir? 

3. 5237 sayılı Kanunda (Levhalardan be
lediye •meclislerince düzenlenecek tarifeye gö
re vo yıllık bir resim 'alınır.) denilmesine rağ
men bu kaniim hükümlerine riayet edilmiyerek 
keyfî ve partizanca usullerle halik bu mükel
lefiyete tâbi: tutulmuştur. Bu konunun tahkik 
edilerek sabit olduğu takdirde mesul Belediye 
Başkanı Vali Muammer Ürgen hakkında ge
rekli 'kovuşturmanın yapııllp yapılmıyacağı hu
susunun açıklanmasını, 

4. Antakya ş'e'hlr suyunun ımülkiyeti tâbi 
olduğu statüye göre kısmen belediyeye, kısmen. 
ile şahıslara aittir. Bugüne kadar 'bakım., ona
rım: masrafı olarak şahıslardan belıer masura 
su için sienede (10) lira alınırken bu usul bele
diyece değiştirilerek bu miktar (72) liraya çı
karılmıştır. Mucip sebeibi' nedir? 

5. Şehir elektrik abonmanları zorlanarak 
ınıövcut ve yapılacak tesislierden beher lâmba 
başına (10) lira belediyece depozito alınmak
tadır. Bu usul Türkiye'de bankaca hiçbir bele
diyece ve elektrik idaresince tatbik görmedi
ğime göre halk böyle bir mükellefiyete hangi 
kanun hükümlerine dayanarak zorlanmaktadır, 
bu hususta Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

Hatay Milletvekili 
A. ıSırn Hoeaoğhı 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BER
ATA (C. S. Ankara Üyesi) — Muhteı 'em arka
daşlarım, Antakya Belediyesinin yaptığı işlem
lere dair Hatay Milletvekili Sayın Ahmet Sırrı 
Hoeaoğhı tarafından verilen sözlü soru önerge
sine cevaplarımı arz ediyorum : 

Sözlü sorunun ihtiva ettiği beş madddeniıı 
yerinde tetkik ve tahkiki işi bir mülkiye mü
fettişine tevdi edilmişti. Mülkiye müfettişinin 
tetkik ve tahkikine ait raporların incelenme
sinde sual cevapları vuzuhla tesbit olunmuş ve 
fakat bâzı hususların yeniden tetkik ve derin
leştirilmesi icabettiği de düşünülerek durum 
mahallindeki müfettişe yeniden intikal ettiril
miştir. 

Bu noktayı bu şekilde açıkladıktan sonra 
sözlü soruya maddeler itibariyle cevap veriyo
rum. 
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İ. Antakya Belediyesi tarafından inşa edi

len otobüs garajı ve terminal binalarının 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu hükümle
rine aykırı olarak, şartnameleri tanzim edilme
den, gerekli ilânları yapılmadan, teminat akçe
leri alınmadan, usulsüz bir şekilde, üç seneliği
nin 200 000 lira 80 kuruşa Hatay Oto Yedek 
Parça ve Nakliyecilik Kooperatifine icara ve
rilmesi kanunsuz bulunmuş ve beş vazifeli hak
kında tahkikat yapılarak fezlekeli tahkikat 
dosyası ilgili mercie tevdi edilmiştir. 

2. Garaj ve terminal binalarına ait icar 
mukavelelerinin 6 ve 7 nci maddelerinde üç se
nelik icar müddeti zarfında belediyenin filha
kika belediye hudutları dâhilinde otobüs ga
rajı yapamıyacağı gibi 6085 sayılı Trafik Ka
nununun 16 ncı maddesine göre Vilâyet Trafik 
Komisyonundan muvafakat alınmadıkça hiçbir 
özel şahsa ruhsat verilemiyeceği hususları kayd-
olnmuşsa da, bu kayıt başka bir şahsa otobüs 
ve kamyon garajı yaptırılmaması mânasına ol
mayıp, belediyenin bu müddet zarfında başka 
garaj yaptırmamasına dair bir taahhüt ifade 
ettiği anlaşılmakta, Vilâyet Trafik Komisyo
nundan muvafakat alınmadıkça hiçbir şahsa 
ruhsat verilmemesi de esasen 6085 sayılı Tra
fik Kanununun 16 ncı maddesinin âmir hüküm
lerinden bulunmaktadır. Şu vaziyete göre bu 
hükümler mevzuata uygun, fakat zait bir ma
hiyet arz etmektedir. 

Antakya'da 6085 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel mevcut beş garaj da her han
gi bir idari tasarrufla değil, şehir ihtiyacına 
göre belediye tarafından bir santral garaj ya
pılmış olduğundan, i l Trafik Komisyonunca 
verilen bir kararla, mahallî icaplar da göz 
önüne alınarak, şehir içerisindeki trafik emni
yetini ve intizamını sağlamak, vatandaş ihti
yacını daha iyi karşılamak maksadiyle kapa
tılmıştır. 

Trafik Komisyonunun bu kararı 6085 sayılı 
Kanunun, 232 sayılı Kanunla muaddel 7 nci 
ve Karayolları Trafik Tüzüğünün 9 ncu mad
delerine uygundur. Bununla beraber, bu hü
kümler muvacehesinde, şehirde mevcut beş ga
rajın çalışma durumlarının bir kere daha tet-
kika tâbi tutulması uygun görülmüştür. 

Belediye meclis ve komisyonunca düzenle
nen tarifelerde ilân ve reklâm resmine tâbi olan 
mükellefler, sınıflara ayrılmış ve her sınıftan 
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alınacak levha resmi miktarı da yine belediye 
meclis ve komisyonunca tesbit edildiği anlaşıl
mıştır. Bu hareket, 5237 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesine uygundur. Belediye meclisinin en 
yüksek karar uzvu sıfatiyle aldığı kararlara, 
usulen ilân tarihinden itibaren on gün zarfında 
Belediye' Kanununun 73 ncü maddesine göre 
ilgililerin itirazda bulunmaları da mümkündür. 
Bununla beraber 1959, 1960, 1961 ve 1962 yıl
larında mükelleflerin sözü edilen resim bakı
mından sınıflarında değişmeler vâki olup, ol
madığı, vâki olmuşsa bunun ne gibi sebeplere 
ve esaslara müsteniden, icra edilmiş bulunduğu 
keyfiyetimin bir kere daha tetkikine lüzum görül
müş ve bir mülkiye müfettişi vazifelendiril mis
tir. 

4. (Hatay'ın Anavatan'a ilhakından evvel 
1932 - 1934 yılları arasında Antakya Belediyesin
ce, o zaman için m er'i mevzuat çerçevesinde, şe
hir suyu masura hesabiyle bâzı şahıslara, satıimiış 
ve hu ITSUI aynı özellikle devam etmekte bulun
muştur. Masura 24 saatte akan bir metre küb 
suyu ifade etmektedir. Halen bu şekilde 495 aded, 
bir masura; 816 aded yanım, masura su almak 
hakkını haiz ceman 1 311 aded hususi abone 
mevcuttur. Belediye hu abonelerden idare ve mu
hafaza masrafı 'karşılığı adı altında bir meblâğ 
almaya yetkilidir. Zira belediyece 1 311 aded 
masura sahiplerine verilen temlik senetlerinde 
suyun idare ve muhafaza masrafı karşılığının 
meclis kararı ile her sene sahibi tarafından 'bele
diyeye tediye edileceği belirtilmiştir. 

1961 yılında bir masura su sahibine idare ve 
muhafaza masrafı olarak yıllık 126 lira 84 kuruş 
isabet ettiği halde, belediyenin buna mukabil 72 
lira almakta olduğu anlaşılmıştır. Belediye Mec
lisinim. ıbu mahiyetteki kararlarına da yine Bele
diye Kanununun; 73 ncü maddesine göre usulen 
kararın ilânı tarihinden itibaren on gün içinde 
itiraz hakları 'bulununaktadır. 

ı5. Antakya Belediye'siniin elektrik tarifeleri, 
Sanayi Bakanlığınca 5 . 4 . 1961 tarihinde tas
dik edilmiş olup hu tarife gereğince 1961 malı 
yılı başlangıcından itibaren, daha önceleri evler
den 20, dükkânlardan, 10, sanayicilerden 50 lira 
miktarında teminat akçesi alınması usulü terk 
edilerek elektrik tarifeleri yönetmeliğine ekli 
abonman genel şartlarının 25 nci maddesi hükmü
nün, aboneler icbar edilmeden yeniden mukavele 
yapanlara tatbik edildiği anlaşılmıştır. 
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iSözü geçen yönetmelik Sanayi Bakanlığınca 

hazırlanmış ve elektrik tarifeleri de aynı Bakan
lıkça tasdik edilmiş bulunduğundan bu konunun 
'bir kere de mezkûr Bakanlıkça tetkik ettirilmesi 
için <bu husus adı geçen Sanayi Bakanlığına inti
kal ettirilmekle beraber, mülkiye müfettişliğince 
bir kere daha incelenmesi uygun görülmüştür. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAM — Buyurun Sayın Hocaoğlu. 
AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Hatay) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, muhterem içişleri 
Balkanının, sorduğum sual üzerine yaptırdığı 
tahkilkatla bir kısım meseleler hakkında takibata 
girişdldiğini söylemek suretiyle bir hakikati bu 
kürsüden aydınlatmış olmasından dolayı evvelâ 
Muhterem Bakana teşekkürlerimi arz ederim. An
cak, mevzuübahso'lan mesele sadece bir belediye
nin inşa ettiği baraj meselesi değildir, arkadaşl'a-
rıraı. Çok partili hayata girdiğimiz günden bugü
ne kadar tekrarladığımız, hukuk, kanun hakimi
yeti, sosyal adalet gibi mefhumların memlekette 
nasıl tatbik edildiğini izah için bu suali (bu kür
süye getirmiş bulunuyorum. 

Anayasamızın. 40 ncı maddesi ticaret hürriye
tini kanun çerçeveleri dâhilinde serbest bırakmış
tır. Keza, Ceza Kanunumuz iş hürriyetini temi
nat altına almıştır. Buna rağmen bir belediye 
reisi, bir vali çıkıyor, belediyenin yaptırdığı ga
raja sadece müşteri temin etmek zımnında - hattâ 
ona ortak da olduğu rivayet edilmektedir - sade
ce 'bu maksatla harekete geçiyor, diyor ki, «Ben 
'bütün diğer garajları kapatacağım, bundan sonra 
hiç kimseye garaj açtıranyacağım.» 

ıŞimdi tasavvur buyurun, bir Anayasa bu 
memlekette referanduma arz edilmiş ve büyük 
bir ekseriyetle kabul edilmiştir, Meclislerin yap
tığı kanunlarla ticaret ve iş hüriyeti emniyet al
tına alınmıştır, buna rağmen bir vali, 'bir beledi
ye reisi çıkıyor, ıbu hürriyetleri hiçe sayıyor, 'ben 
kimseye bu hakkı kullandırmıyacağım, diyor; 
hakkında tahkikat yapmıyoruz, arkadaşlar. Sade
ce yapılacak tahkikat, encümen azaları içindir. 
Halbuki, bizatihi bunları yapan kimse bir vali
dir. Bakınız kendisinin imzasiyle yazılmış olan 
bir tezkeresi var, okuyacağım («Göremiyoruz» ses
leri) Bizatihi Vali Muammer Ürgen imzasiyle ya
zılmış olan bir tezkeredir. 

«Antakya'da bulunan ve halk eliyle idare edil
mekte olan bütün garajlar en geç 30 Marta kadar 
kapatılarak...» der. 
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Şimdi müsaade buyurunuz, istirham ederini 

arkadaşlarım, Vekil Beyin (buyurdukları Trafik 
Kanununun 16 ncı maddesi gayet sarihtir. Yoksa 
fbir valinin emri ile bir garaj kapatılamaz arka
daşlar. 

Şimdi vali bey bu suretle vatandaşların hür
riyetini tahdidederken elbetteki bir takım hür
riyeti de serbest bırakmaktadır. Onun için Al
lah'ın hakkını Allah'a, Sezar'm hakkım, Sezar'a 
verelim. 

Bugün Hatay'da fuhuş ve kumar önüne ge
çilmez yaygın bir hal almıştır, arkadaşlarım. 
Bunlar valiye söylendiği halde nazarı dikkate 
almamaktadır. Buna rağmen vali hakkında hiç
bir tahkikat yapılmamış, tahkikat için encü
men karar ittihaz ettiği için encümen azaları 

, hakkında takibat yapılmaktadır, arkadaşlarım. 
Sualimin dördüncü bendi Antakya su işleri

ne aittir. Antakya'da, suyun bir kısmı halka, bir 
kısmı da belediyeye aittir. Halka bu suyun ida
resinden ve işletmesinden en küçük bir hak ta
nınmadığı halde halka keyfî olarak mükellefi
yet tahmil edilmiştir. 1960 yılında on lira olan 
masraf, bu valinin emriyle, onun zamanı idare
sinden itibaren senede 72 lira olarak tesbit edil
miştir. Bu suretle halkın bu sular üzerindeki 
mülkiyet haklan bertaraf edilmek isteniyor. 
Anayasada mülkiyet hakkının nasıl bir teminat 
altına alındığını hepiniz bilirsiniz, arkadaşlar. 
Buna rağmen bakınız 126 lira tasarruf olunduğu 
halde, 72 lira alındığının söylenmesi suretiyle va
tandaşların korunduğu söyleniyor ama vatandaş 
işletmeye hiçbir zaman iştirak ettirilmiyor. Bun
ların mülkiyeti kendilerine aidolduğu halde, iş
letmesini başkaları yapmaktadır. 

Elektrik meselesine gelince : Antakya'da bir 
hidro - .elektrik tesisatı vardır. Buradan elde 
edilen elektriğin kilovatı 8 kuruştan olmak üze-
Ve belediyeye devrediliyor; sonra da 106 kuruş
tan vatandaşa satılır. Vatandaştan bu yetmiyor
muş gibi bir de lâmba başına 10 lira depozito 
alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Vekil Bey «Elek
trik Nizamnamesine uygun olarak alınmaktadır•» 
buyurdular. Hepiniz Ankara'da ikâmet buyur
duğunuza göre, benim evimde 31 lâmba var, ya
tırdığım depozit parası 78 liradır. Madem Elek
trik Nizamnamesi uygulanıyorsa, aynı nizamna
me neden Ankara'da uygulanmıyor? 
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Muhterem arkadaşlarım, vatandaşa yalmz 

zulüm değil, işkence değil, Anayasa ve kanun
lar da bu vali ve belediye reisinin elinin tersiyle 
itilmiştir. Biz bunu şikâyet için bu sözlü soruyu 
buraya getirmiş bulunuyoruz. Yoksa her hangi 
bir küçük meseleyi, bir Antakya Belediyesinin 
meselesini getirmiş olmak için değil. 

Muhterem arkadaşlar; beni sabırla dinlediği
nizden dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN —. Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI 03lTZ BERA

TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım ; baş
langıçta arkadaşımın beş somsuna da, tatmin 
etmek arzusu ile uzun uzun cevap arz etmiştim. 

Arkadaşıma, buraya konuşmasiyle getirdiği 
mesele ile, bundan sonra da içişleri Bakanınızın 
hangi prensiplerle hareket edeceğini belirtmeme 
vesile verdiğinden dolayı teşekkür ederim. Ba
kanlık mülkiye müfettişlerinin yapacakları tef
tiş neticesi verdikleri raporları tetkik eder ve 
bir karara, varır. Bu hâdisede de durum böyle
dir. Arkadaşımızın soruları da teftiş ve tahkik 
edilmektedir. Arkadaşımızın ikaz ettikleri hu
susların mahallinde yapılan tahkikat neticeleri
ni biraz evvel arz ettim. Hülâsa edeyim : Birin
ci soru ile ilgili olayda, müfettişlerin tetkik ve 
tesbit ettiklerine göre, yanlış hareket görülmüş 
ve ilgililer haklarında kanuni muameleye teves
sül olunmuştur. 

Diğer dört sual cevabının en ufak bir açık 
noktası kalmasın diye meselenin anlaşılmış ol
masına rağmen, mahallinde tetkiklerde bulunan 
müfettişlere, konulan bir kere daha gözden ge
çirmeleri için talimat verildiğini de ayrıca arz 
etmiştim. Bu tahkikat henüz bir sonuca bağlan
madığı halde, arkadaşım valinin adım buraya 
getirmek suretiyle onu itham ediyorlar. 

Şimdi bir prensibi halledelim : Valileri hak
lı veya haksız bu kürsüye getirip, haklı veya 
haksız tasarruflarından dolayı burada teşhir 
konusu yaparsak, idare, lâyık olduğu ve benim 
arzu ettiğim itibar noktasında duramaz. Bu iti
barla muhterem arkadaşlarımdan şunları rica 
«diyorum; her hangi bir vali hakkında bir tahki
kat açılsa, bunun kararını peşinen bu kürsüden 
vermiyelim. Tahkik sonuçlandıktan sonra sala
hiyetliler raporlarına istinaden karar verecek 
makam vardır; bu makam içişleri Bakanlığıdır. 
Milletvekillerinin hesap soracakları valiler de-
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ğil; benim burada kendisini müdafaa imkânı ol-
mıyan bir idare adamının, bir Devlet temsilcisi 
nin adı sanı zikredilerek Meclislerde teşhire 
başlarsak, idari otoritelerle oynanmayı huy edi
nirsek, idare çok kayba uğrar. Buna benim gön
lüm asla razı olınıyacaktır. Arkadaşların getire
cekleri bu nevi meseleleri şikâyetleri bir tahkik 
mevzuu yapmak benim asli vazifemdir. Ama ida
re adamlarının isimlerinin bu şekilde, kürsüden 
açıklanarak yıpratılmasma arkadaşımın da rıza 
göstermiyeceklerine eminim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — »Sayın Hocaoğlu. 
AHMET SIRRI HOCAOÖLU (Hatay) — Sa

yın Vekil Bey arkadaşımız tahkikat yapıldığın
dan bahis buyurdular. Bu hus,uslarda kendisine 
elbette ki, teşekkür etmek isterim. Yalnız, unut
mamak lâzımdır ki, bir muhtar hakkında her 
hangi bir suç işledi diye, tahkikat yapılması için 
derhal işten el çektirilir ve elinden de mührü alı
nır. Bir vali hakkında neden bu çeşit bir tahki
kat yapılmıyor? Bu vali halâ yerinde oturmak
tadır. Bilir misiniz k i ; tahkikat için gönderilen 
müfettişlerle, vatandaş temas etmesin diye, etraf 
polis kordonu altındadır! Böyle bir vaziyette 
tahkikat yapılır mı? Bu şekilde yapılacak olan 
tahkikattan hayır çıkar mı? Bütün emniyet teş
kilâtı vali beyin garajının emrinde. Vali beyin 
garajından vesika almadan hiç, kimse transit ola
rak geçemez. Bütün emniyet mensupları bu iş
te görevlidir. 

Şimdi bunun tahkikatı yapılıyor ve vali bey 
yerinde oturuyor. Böyle tahkikat olur mu? istir
ham ederim. 

SEKİP İNAL (Hatay) — Vali namuslu 
adamdır. 

AHMET SIRRI HOCAOÖLU (Devamla) — 
Buraya gelir, söylersiniz. Valiyi müdafaa etmek 
size düşmez Sekip Bey. Antakya Emniyet Ko
miserinin vesikası elimde. Vekil Beye, yapacak
ları tahkikattan dolayı teşekkül- ederim. Tahki
katın selâmeti için tedbir almasının zaruri oldu
ğunu da arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

i). — Manisa Milletvekili Muammer Ertenin, 
bir banka kurulması maksadı ile tütün müstah
silUndan para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanın şimdiye kadar ne sebeple kurulama
mış olduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük 
ve T ek d Bakanlarından sözlü sorusu (6/393) 
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BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mu

ammer Erten, buradalar im? (Yok sesleri) Ken
dileri bulunmadıklarından, soruları gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

10. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ihraç fiyatı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/391) 

BAŞKAN — Bu soru da aynı milletvekiline 
ait bulunduğundan ve kendileri de bulunma
dıklarından, sorusu gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk isine ne za
man başlandığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/395) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, buradalar 
mı? (Yok sesleri) îki del'a bulunınadıkların-
dan, soruları düşmüştür. 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yularda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen '/ürk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına 
alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/396) 

BAŞKAN •--•- Bu soruda aynı milletvekiline 
aidolduğu için. ve ikinci defa bulunmadıkları 
için, sourları düşmüştür. 

13. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu tesbit 
edilen kanun ve hükümlerin kaldırılması veya 
değiştirilmesi işine dair Adalet BaJcanından söz
lü sorusu (6/399) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Baran 
buradalar mı? (Burada sesleri) Adalet Bakanı? 
Buradalar. Soruyu okutturuyorum.: 

13 . 9 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu Ba

kanlıkça, tesbit ettirilen mevzuatımızdaki kanun 
ve hükümlerin kaldırılmaları ve değiştirilmeleri 
için gerekli tasarıların dün olduğu gibi bugünde 
hâlâ Meclise sevk edilmeyişi sebeplerinin Ada-
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let Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
' Konya Milletvekili 

îrfan Baran 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
larım, Konya Milletvekili Sayın trfan Baran 
arkadaşımın ifade etmiş olduğu sual takririne 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Baş/bakanlıktan alman 10 Haziran 1961 gün 
ve 87 - 58/1794 ,sayılı yazının 5 numaralı (ben
dinde ; Anayasaya aykırı kanunların tesbıti 
için Bakanlığımızda, münasip görülecek diğer 
(bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle bir 
komisyon 'kurulması ve Ibu komisyonun raporu
na igöre ilgili bakanlıklarca tâdil ve ilga 'tasarı
larının hazırlıklarına tevessül edilmesi tensip 
kılınmıştır. 

Tensip veçlhile Bakanlığımızda teşkil 'olu
nan ıbütün bakanlıklarla üniversite temsilcile
rinden ıkurulu komisyon, 3 Temımuz 1961 tari
hinde toplantılarına (başlamış, 'her bakanlık ta
rafından kendi iştigal konusu ile ilgili (bulunan 
nıovzuat 'hükümleri taranmak suretiyle Anaya
saya aykırı görülen 'hükümler 'komisyona geti
rilmiş ve komisyon (bunlar üzerinde gerekli in
celemeyi yaparak çalışmaları sonucunu 20 Eylül 
1961 tarihli raporda tesbit eylemiştir. 

Mezkûr raporun Başbakanlığa tevdiini mü
taakıp Başbakanlıktan alman 27 Eylül 1961 ta
rihli yazıda; rapor ve eklerinde ıbahis konusu 
edilen kanun 'hükümlerinden Bakanlığımızı il
gilendirenler (hakkında nilhai inceleme ve etüt
ler en kusa zamanda, ikmal edilere'k yasama or
ganına sunulması gereken tasarıların (hazırlattı
rılıp, Başbakanlığa gönderilmesi istenmiştir. 
Yazının dağıtım kısmında aynı 'hususun (bütün 
bakanlıklara yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Bakanlığımız ibu yazı üzerine salâhiyeti dı
şına çıkarak kendisi ve diğer (bakanlıklarla il
gili kanun tasarılarını (hazırlamış ve '26 Ekim 
1961 tarihinde Başbakanlığa tevdi eylemiştir. 

Yüksek Meclisin açılmasından sonra Başba
kanlıktan alınan 22 Kasım 1961 gün ve 
115 -1/3441 sayılı yazı ile tasarılar hakanlığı
mıza iade olummuş ve umulardan muamelesinin 
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devamına lüzum görülenler varışa ayrıca teklif
te bulunulması istenmiştir. 

Bakanlığımız 'bunun üzerine sırf kendisi ile 
ilgili ıbulunan kanun tasarılarını t hazırlıyarak 
Başbakanlığa tevdi eylemiştir. Bunlardan ili
şik (3) sayılı listede gösterilenler (kanuniyet 
keslbetmiş olup, diğerleri Yüksek Meclisçe ince
lenmektedir. 

Yukarda arz edilen duruma göre, Bakanlı
ğımız, Başbakanlığın talimatı dairesinde ve 
Anayasaya aykırı kanunları tesbit eden komis
yonun raporuna uygun olarak Anayasaya aykı
rı hükümlerin bertaraf edilmesi maksadiyle lü
zumlu tasarıları İhzar ve 'kanunlaşmaları için (ge
reğine tevessül etmiş bulunmaktadır. 

Şimdilik maruzatım 'bundan ibarettir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
İRFAN BAHAN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar, 18 nci asırda, Jean Jack Rousseau'-
nun, «insan hür doğar; fakat her yerde zincir
lere vurulmuştur.» (hükmünün 20 nci Asır 'orta
sında hâlâ Türkiye için de bir igerçek olması 
çok acıdır... 

Hürriyet mücadelelerinin başlamasiyle (bera
ber; Anayasaya aykırı antidemokratik kanun
lar; siyasi hayatımızın daima Ibaş meselesi ola
rak sahnenin önünde kalmışlardır. 

1950 ye kadar olan devrede; C. H. P. yi 
vuran okların en tesirlisi antidemokratik (ka
nunlar olmuştur. Bunları kaldırmamakta ısrar 
eden iktidar; nihayet Anayasaya aykırı kanun
ların zehirli havası içinde (boğulmuş, düşmüş
tür. 

14 Mayıs 1950 seçimlerinden Ibir hafta evvel 
devrin muhalefet lideri, Bursa'da, iktidara ge
lirlerse (bir hafta içinde bu kanunları kaldıra
caklarını ilân etmişlerdir. 'İktidara Igelmişler, 
söylediklerini unutmuşlar, ıkomisyonlarm tes-
hit ettikleri listeleri de çekmecelerine kilitle
nmişlerdir. 

Son onaltı yıl içinde Ikamiburlar üstüne yeni 
kamlburlar eklenmiştir. Dizi dizi, salkım saçak 
antidemokratik ve Anayasaya aykırı kanunlar, 
hükümler ve davranışlar; yurdumuzu hastan 
haşa sarsan sert rüzgârlar ve fırtınalar doğur
muştur. Vatandaşları ve müesseseleri, kangal 
kangal zincirlere vuranların, bir ihtilâl sabahı 
'bileklerine zinciı4 vurulduğunu gördük, thtilâ-
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lin en mühim sebeplerinden biri, şüphesiz ki, 
Ibu kanunlar ve Ibu davranışlar ıolmuştur. Millet 
kabul ettiği Anayasayla bu vasıftaki kanun ve 
hükümleri kaldırmak emrini vermiştir. Bu em
ri yerine ıgetirmek, Meclisimizin ıgeciktirilemi-
yece'k bir ödevidir. Deniliyor ki, sil baştan yeni
den kurulan komisyonlar, 84 Anayasaya aykırı 
kanun tesbit etmişlerdir. Bunlara, parti lider
lerinin hayatlarının en şerefli vazifesi sayarak 
takdim ettikleri Tedbirler Kanununu da ekle
mek lüzumludur. Bu kanunun Anayasaya aykı-
7*ı olup olmadığı tartışılabilir. Ancak demokra
siye ve akla aykırı ibu kanun, halk vicdanında 
mahkûm edilmiştir. 

Ümit ve temenni ederiz ki; en kısa zaman-
da; Türk halkının haklarına ve müesseselerine 
haksız yere vurulmuş köhne ve paslı 84 zinciri 
kırıp atmak ışerefi Yüce Meclisimize ve Hükü
metine TI a sib ol a çaktır. Saygılarımla. 

IBA:ŞKAN — Som cevaplandırılmıştır. 

14. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
haşhaş ekimi ve afyon satınalınması hakkındaki 
mevzuatın müstahsil lehine değiştirilmesi husu
sunda, ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/400) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok
lar.. İkinci defa bulunmadıkları için soruları. 
düşmüştür. 

15. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadığına 
dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/404) 

BAŞKAN — ıSoru sahibi buradalar mı? Bura
da. Her iki bakan bulunmadıklarından soru, ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çifçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın be
delinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN — iSoru sahibi buradalar mı? Bura
da. Başbakan veya adına konuşacak arkadaş var 
mı? Yok. Soru, gelecek Biri asime bırakılmıştır. 

17. —- Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle, 
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kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç, 
hasta mahkûm hulunup hunların tahliyeleri 
için ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/406) 

IBAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok
lar. Soru, ıgelecek Birleşime bırakılmıştır. 

18. — Trabzon Milletvekili Ali Şakır Ağan-
oğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maçka 
ilçelerinde mahsulü hasara uğrıyan tütün müs
tahsilinin yardımına, koşulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım, Gümrük ve Tekel 
•ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/408) 

(BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Bakan yok. [Gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

19. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
memleketimizde ağır işliyen, pahalı, bürokratik, 
mesuliyet ve salâhiyet münasebeti belli olmı-
yan teşkilâtın düzeltilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/409) 

BAŞKAN —Soru sahibi burada mı «fendim? 
(burada). Başbakan yok, 'soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

20. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 
17 . 9 . 1962 günü vukubulan olaya. dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/410) 

iBAŞKAN — Soru saihibi burada mı efendim? 
Yok. İki defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

21. — Samsun Milletvekili Mehmet Başarand
ın, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının işlemleri
ne ait bilgiyi «KİM» dergisine verenler hak
kındaki tahkikatın neticelenip neticelenmediği
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/411) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
Burada, Bakan olmadığı için soru gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
şaran'm, Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesi 
Polis Karakolunda bir vatandaşa işkence eden
ler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 
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BAŞKAN — Soru sa'hilbi buradalar mı efen

dim? Yoklar. Soru gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

23. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
merkezi Madrifte oları Zeytin yağı Müstahsili 
Memleketler Konseyine Türkiye'nin asil üye 
olarak iştirak etmemesi sebebine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/413) 

»BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Yoklar. İkinci defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

24. — Ankara Milletvekili Ahmet 'Üstün'ün, 
bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/414) 

İBAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Burada. Tarım Bakanı bulunmadığı için 
soruları gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

25. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç, çiftçiye ne miktar tohumluk buğday 
yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde veril
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/415) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Burada, Bakan bulunmadığı için soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

26'. — İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelerinin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği 
hakkındaki bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok
lar. Soru, ıgelecek Birleşime bırakılmıştır. 

27. — İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
İstanbul'un, muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık, İçişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/417) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok
lar. Soru, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

28. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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tezahüratını tecavüz seviyesine vardıran spor I 
sahalarındaki bâzı taşkın seyircilerin hareket
lerine dair Devlet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/418) 

'BAŞKAN — Soru sa'hübi buradalar mı? Yok
lar. İkinci'defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. I 

29. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşriyat 
karsısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair, 
Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu bura
da. Başbakan bulunmadığı için soru, ıgelecek Bir
leşime bırakıldı. 

30. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, tapulu kültür arazisinin orman hudut
ları içinde sayılması yönünden Anayasaya aykırı 
•uygulamaların önlenmesinin düşünülüp düşünül- I 
mediğinc dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/420) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. İki defa bulun
madıkları için, soru, düşmüştür. I 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türk sporunun çeşitli kollarında bir ilerleme I 
olup olmadığına ve Spor - Toto Teşkilâtına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Ali Şahin Ağan- I 
oğlu'nun sözlü cevabı (6/421) I 

BAŞKAN — Sayın Ataöv burada. Devlet Ba
kanı burada, Soruyu okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulıammm 'Sayın Devlet Bakan

lığınca sözlü olarak eevapiandıırılmasının te
minini saygı ile arz ederim. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. Türk sporunun çeşitli kollarında bir iler
leme olduğuna kaani imisiniz ? 

2. Oüneş sporum uzum eski günlerine ula
şabilmesi için neler düşünmekte siniz? I 

3. Yurt düşı spor temiasi'arında hanıgı esas
lar dâiıaiinde hareket etmekte siniz? Bilhassa 
atletizmdeki dış seviyemize rağmen turistik 
ekipler gibi temaslara devamda fayda mülâha
za etmekte misiniz? | 
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4. Dış spor temaslarını1 teşkilâtıni'z muna-

ka'be ettiğine göre, temsil kabiliyeti olmıyaıı 
ekiplere nasıl ımüsaade edilmektedir? 

5. Spor - Toto İdaresinde' kaç eleman ç,a-
lıışmaiktadıır? Erkeik ve 'bayan olarak bunların 
tahsil seviyeleri ile âzıami, asıgıaıû yevmiyeleri 
ve ücretleri nedir? (Bu müessesede kaç. emekli 
çalışmaktadır? 

6. Geçen ibir yû içerisinde Totodan kaç 
eleman çılkamlmıış, 'kaç eleman yeniden vazife
ye alınıra ıştır? 

7. Bu müessesede •dk görtev karşilığı kim
ler ne miktar ücret almaktadır? 

8. Spor - Toto Teşkilâtı1 çtalışmaya başla
dığı günden beri temin ettiği gelirlerden ne 
kadannı, spor tesislerine, ne kadannı1 mer
kez 'büro ve demirbaş'l'anna, ne kadarının per
sonel ımasraflaırına1,, ne kadarını spor 'kulüple
rine '(Amatör ve profesyonel' olarak) ne kada
rını ikramiyelere vermiştir? Bugün ne kadar 
nakdi mevcuttur? Merkez bürolarında fuzuli 
ve tlüık's eşyalar alınmış imdir? 

9. Vilâyetlerdeki amatör ruhlu spor teşek
küllerine daha ciddî el umtılmiası düşünül
mekte midir? 

10. Bâzı gazetelerde Beden Terbiyesi İda
resi ve ilgili Bakan hakkımdaki neşriyat hak
kında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI ALİ SAKİR AĞANOĞ-

LU (Trabzon) — Sayın Başkanım, muhte
rem arkadaşlar, Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv tarafından verilen sözlü sorudaki sı
raya göre cevaplarımı Yüksek Heyetinize arz 
ediyorum. 

1. Türk sporunun çeşitli kollarında geneli 
olarak ilerleme mevcuttur. Bu ilerlemenin 
arzu edilen hızla olabilmesi için çalışılmak
tadır. Mevcut, Beden Terbiye Kanunu bugü
nün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda gö
rülmediğinden, hazırlanan yeni ikamın pek 
yakında Yüksek Meclise sunulacaktır. Bu su
retle çalışmalarımız daha rasyonel bir halJe ge
tirilecektir. 

2. Güreşimizde bir gerileme bahis konu
su değildir. Ancak, Türk güreşini,, rakiple
rimizin bu sahada yaptıkları ileri hamleleri 
ne yollardan temin -ettüklterini incelemek sure
tiyle, yeni bir Çalışma sistemine doğru yö
neltmek ihtiyacındayız. 
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Millî sporumuz olan güreşi üstün bir sevi

yede tutmak ve raîkiplerimizden daha ileri bir 
duruma ulaştırabilmek için güreşçilerin sos
yal durumlarının ıslâhı, güreş tesislerinin 
çoğaltılması çalıştırıcı ve yetiştirici kadrola
rın takviyesi ve güreşi memleketin en uzak 
köşelerine kadar yaymak gayretleri, bu hu
sustaki çalışmalarımızı teşkil etmektedir. 

3. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 18 
federasyon bağlı bulunmaktadır. Bu federas
yonlar aynı zamanda beynelmilel federasyon
ların üyeleridirler. Bu itibarla milletlerarası 
spor temasları, bu federasyonların hazırla
dıkları programlar çerçevesi içinde yapılmak
tadır. 

Bunun dışında, kiarşılıkih .anlaşmalara da
yanılarak harici temaslar da yapılmaktadır. 
Bu karşılaşmalar bir yandan her branştaki 
çalışmalar için bir miyar olarak kullanılmak
ta, bir yandan da diğer milletlerin yaptık
ları yenilikleri tesbite imkân vermektedir. 
Aynı bu temaslar bütün bir yıl antreman ya
pan sporcular, teşvik vasıtası olarak da kul
lanılmaktadır. Ne atletizm ve ne de sporun 
diğer hangi bir branşında turistik mahiyette 
telâkki edilebilecek dış temaslara asla müsa
ade edilmemektedir. 

4. Dış spor temaslarına iştirak ettirilen 
spor kafilelerimizin her yönü ile temsil ka
biliyetini haiz olması hususunda âzami hassasi
yet gösterilmektedir. Temsil kabiliyeti olma
dığı görülen spor kafilelerinin dış temaslarına 
müsaade edilmemektedir. 

5. Spor - Toto idaresinde 72 si daimî üc
retli, ve 349 u yardımcı yani saat ücretli ola
rak 421 kişi çalışmaktadır. 

Daimî ücretlilerin 31 i kadın, 41 i erkektir. 
Tahsil durumları, 11 yüksek, 25 lise, 8 i or
ta, 21 i ilk tahsillidir. 7 tane hademe vardır. 
Bunlardan muayyen bir tahsil aranmamıştır. 
Daimî personelin lasgari kadro ücreti 350, âza
mi kadrosu 2 000 liradır. 

Yardımcı personelin, diğer memleketlerin 
toto teşkilâtlarında olduğu üzere ekserisini 
kadınlar teşkili etmektedir. Halen teşkilâtta 

yardımcı 345 kadın personel mevcuttur. Bu 
yardımcı personel iş olduğu zamanlarda ça
lıştırılır. îş bitince çalıştırılmazlar. Saat ba
bına 4 Mra ücret verilmektedir. 
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Spor - Toto teşkilâtında, emefkli olarak, 

8 i daimî kadroda ve biride saat ücretiyle ol
mak üzere 9 kişi çalışmaktadır. 

6. 1 Eylül 1961 tarihinde 30 Eylül 1962 ta
rihine kadar daimî ücretli kadroya hariçten 9 
kişi alınmış ve daimî kadrodan da muhtelif 
sebeplerden 2 kişi çıkartılmıştır. 

Saat ücretiyle çalışan yardımcı personel, 
i'htiyaca ve iş Ihacmına göre işe alınıp çıkarıl
dığından, daima değişik miktar arz etmekte
dir. 

7. iSpor - Toto 'Teşkilâtında 1 2!50 lira üc
retin 2/3 ü ile bir doktor ek görevli olarak ve 
750 lira ücretle bir avukat müşavir olarak ça
lışmaktadır. 

8. Spor - 'Toto teşkilâtının çalışmaya baş
ladığı 26 . <3 . 1960 taririnden 8 . 9 . 1962 tari
hine kadar 193 367 $26 lira hasılat elde edil
miştir. Spor - Toto Teşkilâtının kurulduğu ta
rihten 8 Eylül 1902 tarihine kadar Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünce spor tesislerinin ye
niden yapımı ve onarımı için 82 879 067 lira
lık ihale yapılmıştır. Bu meblâğın 24 386 386,50 
lirası fiilen mütaahhitlerine tediye edilmiştir. 
Yine ayni müddet zarfında 634 369 73 lira mer
kez büro ve demirbaşlarına sarf edilmiş 
839 312,24 lira daimî personel ücreti. 2 861 310,99 
lirada yardımcı personel ücreti olarak tediye 
edilmiştir. Profesyonel kulüplere 2 763 500 lira 
ve amatör kulüplere 58 000 lira isim hakkı ola
rak ödenmiş ve ikramiye olarak iştirakçilere 
93 352 398,66 lira ödenmiş bulunmaktadır. 

80 Eylül 1962 tarihinde Spor - Toto Teşki
lâtının, nizamıuamesi gereğince hatalardan mü
tevellit ödenecek tazminat karşılığı olarak 
685 550,02 lira ve zaruri masraflar karşılığı ola
rak da 37 093,84 nakdi mevcuttur. 

Merkez bürolarına fuzuli ve lüks eşyalar 
alınmamıştır. 

9. Vilâyetlerdeki amatör ruhlu spor teşek
küllerine daha ciddî el uzatılması hususu teşki
lâtça daima 'göz önünde tutulmaktadır. Yakın
da 'huzurumuza getirilecek olan yeni teşkilât 
kanunu ile bu yardımların artırılması mümkün 
olabilecektir. 

10. Bir müddet evvel bir gazetede ve mak
satlı olarak Beden Terbiyesi idaresi ve Bakan
lık hakkında bâzı neşriyat yapılmış ve bu neş
riyata karşılık Beden Terbiyesi 'Genel Müdür-



M. Meclisi B : 
lük tarafından gönderilmiş bulunmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, şimdi ben çok geniş olan hazırlığı
ma rağmen, gerek şu Meclisin havasına baka
rak ve gerekse Sayın Bakanın bu işi öteden 
beri tedvir etmediğini 'bilerek kendisine bu 
hususta teferruatlı, derinliğine dalarak sual 
sormıyacağım. Yalnız muhterem arkadaşlarım, 
bu teşkilâtı kurtaracağını kabul ettiğimiz ve 
kurtaracağı ifade edilen yeni Beden Terbiyesi 
kanununun biran evvel, Meclise, şevkinde büyük 
fayda vardır. 

«'Güreşte gerileme yoktur, hasımlarımız iler-
leridiği içsin, onlara yetişmek için tedbirler dü
şünüyoruz.» dediler. Ben şahsan şu anda huzu
runuzda 48 den itibaren 1901 e kadar yapılmış 
olan olimpiyadlarda şeref diğerine Türk Bay
rağını çektiren o aziz Türk pehlivanlarını »gö
rür gibi oluyorum. Bir de son Balkan Olim-
piyadlarında yemyeşil 19 Mayıs Stadyomu sa
hasında çok gerilerde piyon ıolar-a'k Türk Bay
rağının Balkan devletlerini takibederken nasıl 
hacil durumlara düştüğümüzü hisseder gibiyim. 

'Muhterem arkadaşlarım, güreş sporumuK 
gerilemektedir. Bunun sebebi hasımlarımızın 
'ilerlemesinden değil, bizim güreşe lâyık olduğu 
değeri venroeyişimizdendir. Güreş bizim maya
mızda mevcuttur. Mayası pehlivanlık olan ve 
«Türk gibi kuvvetli» sözünü cihana tekrarla
tan bir milletin »güreş için ne hocaya, ne de min
dere ihtiyacı vardır. Fakat, biz bunu değer-
lendiremezsek kabiliyetli elemanları mecburen 
Almanya'da işçi olarak kullandırırsak, onu ve
remin amansız pençesine terk edersek, iona gö
nül vermiş, bayrak direğine bayrağını çektirmiş 
pehlivanı 'açlığın kucağına itersek bu spor iler-
liyemez. 

Aziz arkadaşlarım, bunu yapmak için mad
di imkâna ihtiyaç var»' 'diyebilirler. Fakat muh
terem Bakanımızın vermiş olduğu şu rakamları 
okurken bunun içerisinde hakikaten amatör ruh
lu spor teşekkülüne verilecek 5'8 bin lira ile 
193 367 626 liradan ne kadarının harcandığını 
anlamış oluruz. Beden Terbiyesi teşkilâtımızın, 
imkânlara kavuşturmak için çıkarılan Spor -
Toto Kanunu bugün eski mevcut haliyle tatbik 
edildiği ve iki milyon lira yardım yapan Mali
yenin patenti altında kaldığı müddetçe, elbet-
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teki bundan lüzumlu fayda sağlanamaz. 198 
milyon lira geliri olan teşkilâtı Maliye verdiği 
iki milyon lira hibeyle gölgesi altına alıyor. 
Ve bu malî (mevzuat içinde bu teşkilât çalışa
mıyor. Ondan sonra da teşkilâtı teftiş için gön
derdikleri teknik elemanlara yani mimarlara 
git falan yerdeki futbol faaliyetini tetkik et di
ye harcırah verebilmek için; bir sahte evrak 
tanzim etmek suretiyle bir de kendi bünyesi 
içinde şimdiden kanunsuz hareket etmek duru
muna geliyor. İşte bunu hissetmek bunu nefsin
de, vicdanında duymak ve bunu. biran evvel 
bertaraf etmek için lüzumlu kanunu Meclise 
getirmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, ben geçen sene bütçe konuş
malarında burada Ankara'nın ^göze batan şu 
Hipodrum'un yanında demirleri havaya doğru 
sivrilmiş olan kapalı spor salonunu, şu anda 
izinli bulunan esas Bakana hatırlanmış idim. 
Kendileri bu sene kapalı salonun inşa edileceği
ni ve Merkezi Hükümette ^çeşitli spor kollarının 
faaliyetlerine ve bunların ilerlemesine yardım
cı bir tesis olarak kurulacağını ifade etmişlerdi. 
Fakat,' maalesef bir sene (geçmiştir enkaz orada 
gelip geçenlerin nazarlarına batmakta ve halâ 
benim durumumla ne zaman alâkalanacaksınız 
diye ikaz etmektedir. 

'Şimdi atletlerimizin dış temasları hakkında, 
Sayın Balkanını verdiği! izahatta, dediler ki;. 
«Efendim 'turistik 'gezi gibi atletizım kafileleri 
tertip 'etımiyoruz.» 

Ank ad aşılar, gazetelerde okuyoruz, İtal
ya'ya atletlerimiz gönderiliyor. Bu atletleri
mizin elde ettikleri başarıları ve sonuçları ga
zetelerde okuyoruz. Filân hanım barajı aşama
dığı için <atlamadan elenmiştir. Falan atlet 
koşmadan 'elenmiştir. Orada koşuya dahi gir-
omiyecefc olan yani baraja yetişemilyen insanları 
müsabakaya göndermekten kastıımız ne olabi
lir? Onlara ödediğimiz paraları hocalara, an
trenörlere versek bu dâva kökünden halledile
bilir. Belki (Bakan Bey imkân buıiamıyacak-
larını ifade edecelkler Bendeniz tetkik ettim; 
iarz edeyilmı : Bütçede bir ecnebi uzaman kadrosu 
ikibin lirad^/r. Dört tanie uzman ister bu teşki
lât. Fakat bu ikibin lira kaıdro, dolar 280 ku
ruşken veri'lımişıtİT. TM'âr 9 liraya çıkmıştır, 
bu kadro da 4 bin liraya çıkmıştır. Elbette ki, 
3 misli dolar yükseldiği halde kadronun da 3 
ımisli yükseime'si! iktiza eder. Ama bu bütçeyi 
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Maliye Bakanlığı Barbakan adına Meclise in
tikal ettirdiğine göre, mesul umum müdürlük ! 
bu mevzuda kısır 'kaldığı içindir 'ki bu iş yürü- j 
mez. Bu bakımdan Beden Terbiyesi Umum j 
Müdürlüğünün 'ehil hocaya, hiç olmazsa, bl- I 
zim erkeklerimiz kadar, .onlarım iki misli dis- ! 
ki 'attığını gördüğümüz Romanyalı bir kadın j 
atletin, bizim cirit şampiyonumuz kadar, pen- j 
tatloncu, cirit atan bir Bulgar bocaya ihtiyacı- i 
muz olacağı aşikârdır. Realite odur ki, spor ! 
mevzuunda elemuana muhtaç durumdayız. j 

Fakat arkadaşlari'm, bir basketbol mevzuu I 
vardır ki, bunun hocasına yani lüzumlu hocaya j 
Amerika'da ihtisas yaptırmışız, eleman olarak: i 
yetiştirmişiz, kurs göstermişiz, para vermi- J 
şiz, ımemlefcete geldiği vakit 'kadrosuzluk yü- j 
zünden buna vazife veırmemişaz ve elimizden j 
[kaçınmışız. Almanya'daki Amerikalılara hoca- j 
lık yapmak için Amerika kendisine 14 bin lira j 
aylık vermeyi teklif etmiştir. İşte dışarıya j 
gönderip, para verip yetiştirdiğimiz elemanlar- \ 
dan memleket içinde istifade edemiyecek ka- j 
dar mevzuata gömülü kaldığımız, dış ardaki ! 
hocalardan istifade ediîp spor kollanımıza isti- j 
ikamet vermediğimiz müddetçe sporun.' çeşitli 
kollarında ilerlememize iımikân yoktur. 

iSpor - Toto teşkilâtıma gölinceı; 
Benim bildiğime göre müesseselere eleman- j 

lar liyakatlerine, kabiliyetlerime ve ntemşeleri-
ne göre 'alınır. Dikkat ettim bu idarede 349 
yardımcı elemandan 345 i bayandır. Bu böyle 
olursa, rica ederim şu memlekette bu mevzuda 
ilgili sporu bilen veya hakikaten iş arayan, 
tahsil (görmüş erkekler ne yapacaklar? Erkek
leri! çorba pişirmeye, 'bayanları bürolarda ça
lışmaya mı (sevk edeceğiz? «Bu beyanlar Spor-
Totoya kasıddır.» diyen Sayın Bakana bunları 
bir vesika olarak gösterebilirim, 349 işçiden 
345 i bayan olan bu müessesede 'elbette arzu 
edilen randıman alınamaz ve şüphe nazarları 
üzerinde toplar. 

Sayın Bakan, «Lüks malzeme lalımmaımıştur.» 
dediler. Spor - Totonun bulunduğu1 h'ana gi
derseniz, her kat ta buz dolabı ve her memurun 
oturduğu formika (masalar, çelik dolaplar ve 
sandalyeler görürsünüz. 

Aziz arkadaşlarım, bu memleketin her şeyi
nin esası olan nüfus kütüklerimiz, nüfus dai
relerinde tapu kayıtlarımız tapu dairelerinde 
konacak âdi tahta dolap bulunamayıp masa- I 
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lar üzerinde yığılırken, âdi masalar üzerin
de duran memleketin adlî sicillerini koyacak 
bir dolap bulunamazken, formika masalarda 
oturmak buz dolaplarından soğuk sular iç
mek ve konfor içerisinde çalışmak görünür 
gerçektir. Memur arkadaşlarımızın hepsi iste
riz ki buz dolaplarından alıp soğuk sularını 
içsinler. Bu güzel bir şey. Ama bu bugün 
için kel başa şimşir tarak gibi bir şey. Bura
da çalışan memurların Anadolu'nun diğer böl
gelerindeki idarelerde çalışan memurlardan 
ne farkı var?.. Bu paralar ve bu müesseseler 
lüks şeyler alsın diye değil Toto İdaresi yeni 
tesisler kurulsun diye meydana getirilmiştir. 

Bundan sonra bu teşkilâtta emekli mikta
rını sormuştum pek öğrenemedim, bir hayli ka
barık olduğunu tahmin ediyorum.. Emekli ar
kadaşlarımız eğer spor kollarında faydalı ise
ler bu arkadaşlarımız muhakkak ki, kendi 
mesleklerinde daha çok faydalı olabilirler. Ken
di mesleklerinde emekli olduklarına göre ve 
tahminimee sayıları da bir hayli kabarık bu
lunan bu arkadaşlara spor kollarında vazife ve
rirsek, memlekette iş ariyan, istikballerini spo
ra bağlamış meselâ güreş, atletizm, basket... gi
bi kollarda masaları, sandalyaları bu arkadaş
lara bırakırsak memleket sporuda bu zihniyet 
içinde kalkınır ve Spor Tota Kanunu da ga
yesine erişmiş olur. Bu bakımdan Sayın Ba
kanın izahatına teşekkür eder hürmetle selâm -
larım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALI ŞAKlR AĞAN-

OĞLU (Trabzon) — Çok muhterem arkadaş
larım, Sayın İhsan Ataöv'ün temas ettikleri 
noktalar üzerinde tekrar söz almak ihtiyacını 
duydum. 

Sporun her sahasında olduğu gibi, millî 
sporumuz olan güreşte de daima önde olmayı 
hepimiz arzu ederiz. Bu hususta teşkilât ça
lışmaktadır. Yalnız, spor dediğimiz zaman mut
laka şampiyon yetiştirmek hâtıra gelmez. 
Genç nesillerin kütle halinde bedenî, fikrî ve 
ruhî eğitimleri söz konusudur. Kütleyi terbiye 
etmek sporun asıl hedefidir. Bu temin edildiği 
takdirde gaye hâsıl olur. Bunların içerisinden 

zaman zaman şampiyonlar da çıkar. Spor her 
şeyden evvel saha ve malzeme meselesidir. Bi
raz evvel arz ettiğim rakamlarda, bu konuya 
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Spor Tota varidatının büyük bir kısmının ay
rılmış olduğunu arz etmiştim. 193 milyon li
ralık hâsılatın 93 milyon lirası Spor Toto'ya 
iştirak edenlere ikramiye olarak verilmiştir. 
Geri kalan miktar ise münhasıran spor sahala
rının inşaasına ayrılmıştır. Bugün tekmil vi-

/ lâyetlerde sporla ilgili inşaatlar devam etmek- , 
tedir. Stadyomlar, kapalı spor sahaları ve 
yüzme havuzları inşa halindedir. Bu işler, 
proje meselesi olarak, mütaahhitlerimizin «mal
zeme ve işçi tedariki meselesi olarak, belki 
Yüksek Meclisi tatmin etmiyecek bir süratle 
yürüyorlar; yani, arzu edilen süratle bu işler 
yürümüyor. Fakat Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlümü bütün imkânlarivle bu inşaatları mem
leketin her yerinde tatbik etmektedir. 

Spor - Totoda 345 kadının çalışmakta oldu
ğu üzerinde önemle durdular. Spor - Toto 
milyonlarca küçük kâğıtların, buna iştirak eden 
insanların doldurup gönderdikleri küçülk kâğıt
ların tasnifi ve bir neticeye bağlanması demek 
olan ve çok kesif bir mesai istiyen bu iş tama-
miyle istatistik! iştir. İstatistik işleri monotom 
işlerdir. Tecrübe edilmiştir ki, bu basftt işlerde, 
tasnif işlerinde kadın memurlar daha verimli 
olarak çalışmaktadırlar, işlerin tekasüf ettiği 
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zaman toplanan bu memurlar saat ücretle gün» 
lerce çalışırlar ve işleri bittikten sonra dağılıp 
giderler. Daimi kadro olmadığı için ve ihtisas 
da istemediği için, başka memleketlerde olduğu 
gibi bizde de Spor - Toto teşkilâtında en uygun 
bir kadro olaraktan kadın memurlar çalıştırıyo
ruz. Binaenaleyh, teşkilâtın en elverişli yolu 
tutmuş olduğunu arz etmek istiyorum. Yeni ku
rulmuş bir müessese olarak Spor - Toto teşki
lâtının, bugünün icaplarına göre mobilyasının 
ve mefruşatının temin edilmiş olmasını bir bakı
ma müspet mütalâa ediyoruz. Evet, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletindeki, büyük vilâyetlerle, 
kaza dairelerinde kâfi derecede möble ve mef
ruşata raslıyamayız. Fakat, imkânlarımız nis-
betinde buraları yeni malzeme ve mefruşatla 
teçhiz etmek ve buralardaki memurlarımızın 
rahat çalışır bir hale getirilmesi vazifelerimiz 
meyanmdadır. Mâruzâtım bundan ibarettir, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Vaktin geç olması dolayısiyle 12 . 11 . 196£ 

Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

....>.. > • < ..̂ .... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ÜÇÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

9 . 11 . 1962 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka

nunu gereğince Kurula üye seçimi. 
2. — İstanbul1 Milletvekili Coşkun Kırca'-

nın, Anayasanın 3 ncü geçici maddesi gereğince 
Millet Meclisince uygulanan 1 Kasın 1956 ta
rihli muaddel Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahilî Nizamnamesinin bâzı maddelerinin kal
dırılması ve bu Nizamnameye bâzı ek maddele
rin ilâvesi hakkındaki teklifin geriverilme-
sine dair önergesi (2/331, 4/119) 

3. — İzmir Milletvekilleri Saim Kaygan ve 
Ali Naili Erdem'in, 5837 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 
önergesi (2/234, 4/120) 

4. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'ya 
izin verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/424) 

B • İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

4. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk mese
lesinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı 
adiyle yayınlanan eserlerin yasak edilip edil
mediğine dair Adaflet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/379) 

5. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip 0e 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren. 
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 
gibi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hakkında 
yapılan neşriyata dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/388) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketinin Ha
zineye intikalinden sonraki durumuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

9. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, bir banka kurulması maksadı ille tütün müs-
tahsıüından para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanın şimdiye kadar ne sebeple kurulama
mış olduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/393) 

10. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ihraç fiya
tına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/394) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

son genel seçimlerde kazanamıyan adaylardan 
kamu idaresiyle İktisadi Kamu Müesseselerine 
ve bankalara kimlerin atandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/352) 

2. — Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hoca-
oğlu'nun, Antalya Belediyesinin yaptığı işlem
lere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/353) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Almanya'nın Mülheim kasabasmda her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk Haftası adındaki 
festivale 1963 yılında iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/375) 



zaman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/395) 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığı
na alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/396) 

13. — Konya Milletvekili İrfan Baran'in, 
Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu tesbit 
edilen kanun ve hükümlerin kaldırılması veya 
değiştirilmesi işine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/399) 

14. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
haşhaş ekimi ve afyon satınalınması hakkındaki 
mevzuatın müstahsil lehine değiştirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/400) 

15. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadığına 
dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/404) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak veriten buğdayın be
delinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

17. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle, 
kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç 
hasta mahkûm bulunup bunların tahliyeleri 
için ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/406) 

18. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağan-
oğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maçka 
ilçelerinde mahsulü hasara uğrıyan tütün müs
tahsilinin yardımına koşulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım, Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/408) 

19. — Tokat Milletvekili Ali , Dizman'ın, 
memleketimizde ağır işiüyen, pahalı, bürokratik, 
mesuliyet ve salâhiyet münasebeti belli olmı-
yan teşkilâtın düzeltilmesi hususunda ne düşür 
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/409) 

2 -^ 
20. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'-

| un, Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 
| 17 . 9 . 1962 günü vukubulan olaya dair Ada-
j let Bakanından sözlü sorusu (6/410) 

21. — Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'-
m, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının işlemleri-

j ne ait bilgiyi «KİM» dergisine verenler hak-
| kındaki tahkikatın neticelenip neticelenmediği-
j ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
j (6/411) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
I garan'in, Afyon Karahisar'in Sandıklı ilçesi 

Polis Karakolunda bir vatandaşa işkence eden
ler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 

I İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 

23. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nuı, 
merkezi Madrit'te olan Zeytin Yağı Müstahsili 

| Memleketler Konseyine Türkiye'nin asıl üye 
I olarak iştirak etmemesi sebebine dair Ticaret 
I Bakanından sözlü sorusu (6/413) 

24. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
bu yıil ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/414) 

25. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday 
yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde veril
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/415) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelerinin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği 
hakkında bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık, İçişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarınldan 
sözlü sorusu (6/417) 

28. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tezahüratını tecavüz seviyesine vardıran spor 

| sahalarındaki bâzı taşkın seyircilerin hareket-



lerine dair Devlet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/418) 

29. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

30. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, tapulu kültür arazisinin orman hudut
ları içinde sayılması yönünden Anayasaya ay
kırı uygulamaların önlenmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/420) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türk sporunun çeşitli kollarında bir ilerleme 
olup olmadğına ve Spor - Toto Teşkilâtına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/421) 

32. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça
nın, resmî liselerin öğretmek durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

33. — Maraş Milletvekili Kemal Bağdoğlu'-
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 .9 .1962 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/423) 

34. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, (tekzip hususunda görevini nötüye kul
lanmış bulunan Ankara İkinci Sulh Ceza Hâ
kimi hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/424) 

35 Kastamonu Milletvekili Osman Oktay'
ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mergüze 
bucağı Jandarma Karakolunda Ah Tımk ve ar
kadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/425) 

36. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Bay dur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/426) 

37. — Balıkesir Milletvekilli Ahmet İhsan Kı
rımlı'nm, Ana - Çocuk Sağlığı teşküatiyle, do
ğum ve çocuk bakım evlerinin birleştirilmesinde 
bir fayda düşünülüp düşünülmediğine dair Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/427) 

38. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/428) 

39. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
Ireli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II - D. sı
nıfı Kimya Öğretmeninin, ders saati boyunca 
politikadan bahsettiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/429) 

40. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru İsmail Uyumaz'in işine, hangi ta
rihte ve ne sebeple, son verildiğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/430) 

41. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik Öğretmen Okulunda birikmiş 
bulunan hurdaların satılıp satılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/431) 

42. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emidağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'm hangi tarihte göreve alın
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/432) 

43. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmetoğlu 
1926 doğumlu Memiş Bal'in ilkokul mezunu 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/433) 

44. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mecitli ve Yazırlı köylülerinin 
22.8. 1962 tarihinde jandarmalar tarafından dö
vüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/434) • 

' 45. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/435) 

46. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü-



nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

47. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

48. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebe
biyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/438) 

49. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'in, tiftik ürünümüzün, son iki yıl için
deki, ihraç imkansızlıklarının ve fiyat düşüş
lerinin sebeplerinin neler olduğuna dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/440) 

51. — içel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanmda 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve îmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

52. — Bize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 . 9 . 1962 tatrihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

53. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'in, 
hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Bölge ola
rak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi 
faaliyette bulunulduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

54. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmedi
ğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/444) 

55. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
ithal kotalarından ithalât yapmak için tüccar 

4 — 
I olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 

Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/445) 

56. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formüle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

57. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

58. — Giresun Milletvekili Nahn Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 

59. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civan iller
de henüz yakalanmamiş bulunan gıyabi mev
kufların adedine ve bunların yakalanmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

60. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidi
lip gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 

61. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geqm Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

62. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım '-
in, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, kaç 
ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sosusu (6/452) 

63. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
I m, Devlet hastanelerinde kaç eczacı kadrosu 
I olduğuna ve bunlardan kaçının münhal bulun-



duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/453) 

64. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu 
seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldüğü
ne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/454) 

65. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
istanbul, Ankara ve îzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarda görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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