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1. — GEÇEN 1 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün ve Kırşe
hir Milletvekili Halil özmen, Ankara'nın altı 
Hlçesinde dolunun meydana getirdiği büyük ha
sar hakkında • bilgi vererek Hükümetin âcil 
yardım yapması temennisinde bulundular. 

Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tek
lifinin, Genel Kurulun 21 . 6 . 1963 tarihli 100 
ncü Birleşiminde, «Serbest malî müşavirlik ka
nunu tasarısı» nı görüşmek üzere kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyona havalesine dair 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi kabul 
olumdu. 

»Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Nacıi 
Ari'nin, 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi, 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesıi Meh
met Ali Demir'in, ilkokul öğretmenleriyle ilk
okul öğretmenliğinden gelip de muhtelif dere
celi (okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, üni
versite, bakanlıklar teşkilâtında ve iktisadi 
Devlet kurumlarında çalışanların aylık derece
leri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 
tekliflerinin ve, 

Cumhuriyet 'Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met AM Demir ve iki arkadaşının, eğitimcilere 
meslek tazminatı, mahrumiyet zammı ve yıp
ranma ödeneği verilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınması hakkındaki 

Tasarılar 
1. — Nüfus plânlaması hakkında kanun tasa

rısı (1/480) (Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlarına) 

TANAK ÖZETİ 

önergeleri okundu, birer, birer oylanarak red-
dolundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan ve beş ^arkadaşının, Emniyet Teş
kilât mensupları yardımlaşma kurumu kanu
nu teklifinin, aynı mevzuda daha önce veril
miş bir kanun teklifimi görüşımek üzere kurul
muş bulunan Geçici Komisyona havalesine dair 
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi kabul 
edildi. 

Vazife (ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Millî Sa
vunma Bakanı îlhaımi Sanoar'm, vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Sulbay Terfi Kanunu tasarısı ile, 
Subaylar ve askerî memurların maaşatma 

dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının, okunan Başbakanlık tez
kereleri uyarınca, geri verildi. 

Tapulama kanun tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

25 . 6 . 1963 Çarşamba günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
Mekki Keskin İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Kâtip 
Ağn 

Rıza Polat 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı Sağlık Kurumlariyle Esenleştirme (Reha
bilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek-

. SORU 
Sözlü soru 

1. — İsparta Milletvekilli Ali ihsan Balım'-
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne /ve bu 
ölçünün nasıl yapıldığına dair sözlü «oru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/641) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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lenmesli ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/481) 
(Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti listesi (En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 82.05 po
zisyonundaki ibare değişikliğinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
(1/482) (Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

4. —. Türikiye Radyo - Televizyon Kurumu 
kanunu tasarısı (1/483) (içişleri, Adalet, Ulaş
tırma , Millî Savunma, Millî Eğitim, Maliye, Ba
sın - Yayın ve Turizm /ve Plân (komisyonlarına) 

Teklifler 
5. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Hal

dun Menteşeoğlu ile Balıkesir Üyesi Hasan Ali 
Türker'in, Ali Rıza Zırh eşi Rukiye Zırh'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/535)l (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren ile Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un, 3173 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 17 . 7 . 1944 tarihli ve 4620 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/536) (Mali
ye, Sanayi ve Plân komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, 3659 sayılı Kanunun bâzı maid -
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 17 . 7 . 1944 
tarihli ve 4621 sayılı Kanunla değişik 3659 sayılı 

Kanunun 8 nci maddesinin 4 ncü bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/537) (Mali
ye, Sanayi ve Plân komisyonlarına) 

8. — Kastamonu Milletvekili Fethi Döğan-
çay'ın, Orta tahsil mekteplerinde yardımcı mu
allim çalıştırılması hakkındaki Kanuna bir ge
çici inadde eklenmesi hakkında kanun tetklifi. 
(2/583) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

9. — Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Ban!kası haikkındaki 1711 sayılı Kanuna ek 4431 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/539) (Ticaret, iç
işleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
10. — 1963 yılı Bütçe Kanununa (bağlı (H) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 'Mec
lisi 1/429; C. Senatosu 1/230) (Gündeme) 
S. Sayısı : 272) 

11. — Devlet memurları -aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) -
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma, ve Plân komisyonları ra
porları (1/311) (Gündeme) (S. Sayısı : 273) 

12. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hatkkmda 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (Gündeme) (S. Sayısı : 278) 



BİRİNCİ ' OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER — Rıza Polat (Ağrı), İbrahim Sıtkı Hatipöğlıı (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, görüşmele
re başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbaıf-
ın, Kütahya ili sınırları içinde yağmur ve dolu
nun meydana getirdiği büyük hasar hakkında 
Hükümetin âcil yardım yapmasını temenni eden 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Saym Ahmet Boz-
bay söz istiyorlar. Ne hakkında konuşacaksı
nız? 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Dolu afeti 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Sayın Baş
kan,. muhterem arkadaşlarım, ilkbahar başın
dan beri yurdumuz çevresinde yağan 'bereketli 
yağmurlar son zamanlarda şiddetini artırmış ve 
Haziran ayı içerisinde yağan yağmur ve dolular 
ıbir âfet halini alıp birçok: yerlerde 'hububat ve 
bakliyat üzerinde büyük hasarlar yapmış ol
duğu malûmunuzdur. Bu cümleden olarak 
7 . 6 . 1963 Cuma günü ilimiz çevresinde yer, 
yer yağan şiddetli yağmurla karışık dolu ve 
'bunun neticesi olan sel Domaniç ilçemizin Köy
ceğiz ve Kırık köyleriyle il merkezine bağlı 
Köprüön nahiyesi ve Yoncalı, Çekurler, Kara-
caöreıı, Altıntaş ilçesinin Pusan, Kuyucak Ze-
meme köylerinde henüz hasada ulaşmamış buğ
day arpa ve sair toprak mahsullerini bâzı yer
lerde kısmen ve bâzılarında tamamen mahvey-
leımiş ve çiftçinin harman yapacak mahsulünü 
(bırakmamış'olduğundan bu suretle zarar gören 

çiftçilerimiz elleri koynunda perişan bir duruma 
düşmüşlerdir. 

Büyük zarar gören ve hububat ekiminden 
başka meşguliyeti ve geliri olmıyan !bu köyler 
halkının durumları mahallen ve acilen tetkik 
edilerek.gelecek için tohumluk ve yemeklik ih
tiyaçlarının tesbit ve temini ve işsiz kalan çift
çilerimizden işte çalışacak durumunda olanlara 
vilâyetimiz •çerçevesinde 'bulunan Garp Linyit
lerinin Tunçbilek, Değirmisaz, Seyitömer Kö
mür işletmeleriyle Azot Sanayii ve Şeker fabri
kalarında çoluk; çocuklarının günlük nafakala
rını temin etmek üzere tercihan iş verilmesi için 
Hükümetimizin gerekli yardımı yapmasını ve 
bu suretle kısmen de olsa .mağduriyetten kurta-
rriunalarmı rica ve istirham eylerim. Iiürmetle-
rimle. (Alkışlar.) 

r • • 

2. — Edirne. Milletvekili llhami Krtem'in, 
4 . 11 . 1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihti
yarlık pe Ölüm sigortaları Kanununa ek kanun 
teklifinin Genel Kurulun 30 . 5 . 1963 tarihli 
87 nci Birleşiminde «Sosyal sigorta kanunu ta
sarı» sini görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yona havalesine dair t çişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (2/506, 3/629) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunun tezkere
sini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 

4 . 11 . 1957 gün ve 6900 ısayılı Maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek kanun 
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M. Meclisi B : 102 
teklifi, teklif sahibi ve ilgili BaJkanlık temsilci. 
lerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü 

Çarşı ve mahallât bekçiliğini bir meslek ha
line getirmek ve mevzuu bahis meslek erbabını 
sosyal güvene kavuşturmak ma'ksaıdiyle hazır
lanmış olan teklifin, Genel Kurulun '30 . 5 . 1963 
tarihli 87 nei Birleşiminde, Sosyal sigorta «kanu
nu tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyonda görüşülmesi, tasarı ile olan ilgisi 
ve kanun yapma tekniği bakımından daha uy
gun olacağı düşünülmüş ve mezkûr kanun tek-
lifinin,adı geçen Geçici Komisyona havale ıbu-
yurulmak üzere Yüksek Başkanlığa, sunulmasına 
karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu Başkanı 

Kırklareli 
Alâeddin Eriş 

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

3. — Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 
Necmi ökten'in dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakam Vefik Pirinçcioğlu'nun vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/631) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var. 
Okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı Nec

mi ökten' in dönüşüne kadar (kendisine, Dev
let Bakanı Vefik Pirinçcioğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurtoaş'kanı 
Cemıal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
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4. — Millet Meclisi İdareci üyelerinin, Yük

sek Murakabe Heyetinin kuruluş, görev ve yet
kileriyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denitimi 
hakkında kanun teklifinin, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının ve bu tasarı ile yakından ilgili teklifle
rin kanunlaşmasından sonra görüşührûesinin ka
nun tekniği bakımından zaruri bulunduğu yo
lundaki Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkal ığı
nın tezkeresi vardır. 'Okutuyorum. 

Millet Meclisi! Yüksek! Başkanlığına 

Komisyonumuz. Millet Meclisi İdareci Üye
lerinim Yüksek Murakabe Heyetinin kuruluş, 
görev ve yetkileri ile Kamu İktisadi Teşebbüs
le rinin denetimi -hakkında kanun teklifini, İs 
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca,, Sivas Millet
vekili Cevad Odyalkmâz, Aydın Milletvekili Or
han Apaydın ve Erzincan Milletvekili ISâdıik Pc-
rinçek'in, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye (Büyük Millet Meclisince- denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ile İktisa
di Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hak'kmd'a 
kanun tasarısının ikanunlaişmaısındân sonra ala
cakları nihai sekilileri göz önünde tutarak gö
rüşmeyi kanun tekniği balkımınldlain zaruri göre
rek, mezkûr kanun teklifi hakkındaki çalışma
larını tehir etmiş bulunmaktadır. 

İçtüzüğün $6 ncı maddesinin 1 ve 2 nei fık
raları gereğince Genel 'Kurulun billgiısine arz 
edilmek üzere ıkeyfiyet Yüksek Başkanlığa say
gı ile bildirilir. 

Geçici (Komis-yoni. Basşfeanı 
Balıkesir 

. Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlık, Ma-
kina Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kö
mür İşletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı 
hakkında genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/5) 

BAŞİKAN — önengeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sanayi Bakanı Bayın Fethi Çelikbaş'ın Ba
kanlık, Maikine (Kimya Kurumu, Şeker Fabri
kaları, Kömür İşletmeleri gibi müesseselerdeki 
icraatının Anayasaya ve demolkratik rejime 
uymadığı yolunda üniversiteler (hocalarının neş
riyatı da nazara alınarak bir genel görüşme^ 
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M. Meclîsi B:102 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın AtaÖv, önergeniz hak
kında izahatta bulunacak mısınız1? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek huzurunuza 'getirdiğim genel gö

rüşme takriri ile ilk defa yeni Anayasamızın 
bir bakanı murakabe hususunda tanıdığı hak
larımızdan birisini kullanıyoruz. Bu teşriî va
zifeyi ifa hususunda Heyetinizin gösterdiği an
layışa teşekkürler ederim. 

Şurasını arz etmek isterim ki, Sanayi Baka
nı îSayın Çe'likbaş'ın bâzı tasarruf ve davra
nışları konusunda huzurlarınıza ıgelirken hiç
bir politik düşünce taşımamaktayım. Konuşma 
ve hareketlerimle mensub olduğum grupum asla 
ilgisi yoktur. 03u konuda parti loı-ganlarına 
her hangi bir 'haber vermediğim ıgib'iı yardım da 
talebetmiş değilim. 

[Konuşma ve hareketlerimin topyekûn hede
fini Hükümet de teşkil etmediği gibi, başta C. 
H. P. olmak üzere hiçbir siyasi partiyi de asla 
mevzuun içersinde kabul etmiyor ve kendiıler'i-
ni bu konuda tenzih ediyorum. 

ıSayın arkadaşlarım, ben bir milletvekili 
olarak basında ve umumi efkârda geniş yer 
alan bir kısım isnatlar ve iddialar karşısında 
Sayın Bakana Büyük Meclis huzurunda bir (he
sap verme imkânı sağladığıma inanıyorum. 
Bahsedilen hususlarda kanunların tefsir kal
kanını kullanarak değil, vicdanları tatmin ede
rek bizleri ikna ederler ise Sayın Çeılikhaış'ı ilk 
tebrik edecek arkadaşlarınızın toaşında ben ola
cağım. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu Bakanlığa bağlı müesseselerde tatbik edi

len personel politikası, benim de bâzı müşahe
delerime göre, tatminkâr değildir. (Bir baka
nın en küçük tasarruflarına müdahaleyi doğru1 

bulmıyan bir arkadaşınızım. Bakanlar yetki
lerini mer'i kanunların net hükümleri içersinde 
serbestçe 'kullanmalıdırlar. Ancak ihtilâl ge
çirmiş bir memleket olduğumuzu, bu tip hare
ketlerin hesaplarını sorduğumuzu unutmayalım. 
Anayasa ve kanunlara uymayan davranışlar 
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yetkili ağızlar ve kalenderce halk efkârına de
vamlı telkin edilirken, rejimin korunması için 
yemin etmiş insanlar sessiz oturmamalıdırlar. 
Bahsedilen ve gayrinizami olduğu, Anayasa 
hükümlerine uymadığı söylenen hareketleri 
yüksek huzurunuza getirerek bunlar hakkında 
tenvir edilmek ve yanlış davranışları tekrar 
mühra'kına yerleştirmek hakkimizdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
'Şimdi ben huzurlarmi'za bu Bakanlığa bağlı 

bâzı .müesseselerden misaller getireceğim. Bu 
olaylarım sıhhat derecesi ile sayın arkadaşları
mızdan, bilhassa hukukçu milletvekillerinden 
Anayasa muvacehesinde görüşlerini ifade etme
lerini istirham edeceğim. 

Şimdi olaylara başlıyorum. 
Türkiye Kömür İşletmesi : 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaM 3'650 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin son fıkrasına 
göre, bu .gibi müessese ve teşekküllerin (kad
roları dışında muvakkat hizmetlerin ifası için 
mukaveleli mütehassıslar istihdamına lüzum hâ
sıl olduğu takdirde bunların ücretleri İcra Ve
killeri Heyetinde tesbit olunması icabeder.) Hal 
•böyle iken, bu kanun Ihü'kmü öteden beri Tür
kiye IKömür İşletmesinde yanlış tatbik edil
miş, Umum Müdür ve Umum Müdür Muavinli
ği, müessese müdür ve müdür muavinliği ve 
bâzı mühendislikler ıgibi devamlı ve kadrolu 
vazifelere tâyin edilen bâzı personel, bu kanun 
hükmüne aykırı olarak, birer sene müddetli 
mukavelelerle bağlanmışlardır. 

Bir senelik sürenin hitamından muayyen 
bir müddet evvel, taraflarca feshedileceği hak
kında beyanda bulunulmadığı takdirde muka
vele, otomatikman yürürlükte devam etmek ve 
eğer teşekkül tarafından, sene dolmadan ve 
meselâ onbirinci ayda re'sen bozulacak olursa 
bu bir aylık noksan hizmet için, diğer taraf 
teknik personele 40 bin lira tazminat ödemek 
gibi tek taraflı ağır hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu mevzuu tet
kik eden tahkik heyeti tarafından kanuna ay
kırı olan bu tatbikata son verilmesine ve o 
tarihe kadar personele ödenmiş olan 500 bin 
lira civarındaki paraların tahsil edilmesine ka
rar verilmiş ve buna ait dosya gereği yapıl-
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mak üzere bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlık
ça, bu karara uyulmak veya uyulmamak hu
susunda tereddüt hâsıl olması üzerine, müta
lâası alınmak üzere dosya bakanlık hukuk 
müşavirliğine sevk olunmuştur. Yüksek Mu
rakabe raporlarında da tenkit mevzuu olan bu 
tatbikatın, gerek hukuk müşavirliğince ve ge
rek Sanayi Dairenince kanunsuz olduğu so
nucuna varılması üzerine, Sanayi Bakanı Sayın 
Fethi Çelikbaş imzasiyle teşekküle gönderilen 
bir emirle bu muameleye son verilmesi bil
dirilmiştir. Teşekkül tarafından bu emre ev
velâ itiraz edilmek istenmişse de, katiyet ifa
de eden ikinci ve şiddetli bir emirle mukave-
lerin derhal feshedilmesi tekrar emredilmiştir. 
Ancak, bu emrin hedefini teşkil eden bâzı 
şahıslar tarafından bu emre de mukavemet gös
terilmek ve hattâ umum müdürlüğe protesto 
çekilmek istenmesi üzerine, Sanayi Bakanı 
evvelce kanuna uygun olarak verdiği evvelki 
emirlerinden rücu ederek tam ıaksi bir emirle 
ve kanunsuzluğu vekâlet hukuk müşavirliği 
nin mütalâasiyle de sabit olmuş bulunmasına 
rağmen, bu defa hiçbir alâka ve münasebeti 
bulunmıyan bakanlık zatişleri müdürlüğüne 
empoze edilmek suretiyle, bu müdürlükten 
yazılan ve yine Bakan Fethi Çelikbaş tarafın
dan imza edilen bir yazı ile bu tatbikata de
vam olunacağı yolunda emir verilmiştir. Bu
gün Sayın Çelikbaş'ın yakın arkadaşları olan 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese Müdürü 
ile, biraz sonra kendisinden tekrar bahsedece
ğim ve Çelikbaş'ın dağıttığı nimetlerden en 
fazla nasiplcnenlerden biri olan eski Umum 
Müdürü Bedrettin Sarp da mukavele ile istih-
dan edilen personeldendir. Türkiye Kömür
leri işletmesi Umum Müdürlüğünde kendilerine 
kanuna aykırı olarak istisnai ücret sistemi 
uygulanan personel on kişi kadardır. Bunla
ra bugüne kadar kanunsuz olarak ödenen 
para miktarının yekûnu ise milyonları aşmış 
bulunmaktadır, 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye Kömür İş
letmeleri zarar eden teşekküllerin başında 
gelen bir teşekküldür. Her seneki zararı en 
az 40 - 50 milyon lira civarındadır. Bu teşek
külün başına onu, bu çıkmazdan kurtaracak 
ehil ve kudretli bir mütehassısı getirmesi 
icabederken, Sanayi Bakanı olduktan kısa bir 
zaman sonra, idarecilikte hemen hiç tecrübe-
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si olmıyan veya umum müdürlük gibi mühim 
bir makamı idare edecek bir kapasite ve tecrü
beye sahip bulunmıyan ve Ereğli Kömürleri 
işletmesi Müessesesi Teknik Müdür muvavini 
olan (Bedrettin Sarp adındaki) bir arkadaşını 
bu önemli teşekkülün.başına umum müdür tâyin 
etmiştir. Nitekim, bu şahsın kifayetsizliği, idare
deki za'fı ve başarısızlığı hemen meydana çık
mış ve yakın arkadaşı Çelikbaş • kendisini bu 
makamda ancak altı ay tutabilmiştir. Ama* 
Çelikbaş'ın arkadaşlık hisleri yine galebe çal
mış, tesis ve kendisini gücendirmemek için daha 
menfaatli ve cazip bir vazife tesis edilmiştir. 
Teşekkülün Amerika'da iktisadi yardım işle
rini takibetmek ve müşavirliğini yapmak gibi 
mevhum ve bugüne kadar bir lüzum ve zaru
ret duyulmıyan bir vazife ihdas edilmiştir. Bu 
zat, Amerika'ya müddetsiz olarak sekiz ay 
kadar evvel gönderilmiş, eşi ve çocuklariyle 
beraber Amerika'ya uçakla gidiş yol masrafı 
olarak da kendisi 55 bin liraya yakın para 
almıştır. Ve teşekkülü, kendisine aylık ücret 
olarak ödenen meblâğlarla halen Amerika'da, 
senede yüzbin liranın üstünde zarara sokmak
tadır. Bu tarihe kadar lüzum ve ihtiyaç du
yulmıyan böyle bir hizmetin ifası zaruri ise, 
bunun Amerika'daki diğer temsilcilerimize gör
dürülmesi de mümkün idi. Bunun, Bedrettin 
ıSarp'm umum müdürlükten alınmasının zaruret 
haline gelmesi sırasında raslaması ve bir 
hafta içinde böyle bir kadro ihdas ve bütün 
formalitelerinin ikmal edilip tâyininin de ya
pılmış olması Devlet kesesinden bir arkadaş, 
himayesinin en tipik bir misalini teşkil eder. 

Makina ve Kimya Kurumu: 
Makina ve Kimya Kurumu gibi memleket 

savunmasında büyük önemi olan bir teşekkü
lün genel müdür yardımcılığına geçen sene 
yaptığı tâyin de çok ilgi çekicidir. Bu şahıs 
hakkındaki tasarrufa dair izahlarda bulunma
dan önce, onun bakan ile dostluk münasebet
lerine kısaca dokunmak istiyorum. 

1954 yılında Çelikbaş, Ticaret Vekili olun
ca, o tarihte Jandarma Bölük Kumandanı ve 
rütbesi yüzbaşı olan bu şahıs (Yaşar Tokan) 
Çelikbaş tarafından vazifesinden istifa ettiri
lerek, bu vekâletin hususi kalem müdürlüğü
ne getirilmiş ve sivil hayata bu suretle başla
tılmıştır. Çelikbaş Ticaret Vekilliğinden ayrı
larak işletmeler Vekilliğine, yani şimdiki adı 
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ile Sanayi Bakanlığına getirilince, Yaşar To
kan'ı da bu Vekâletin yine Hususi Kalem Mü
dürlüğüne getirmiştir. Fakat, anoak altı ay 
kalabildiği bu vekâletten ayrıllıktan sonra ye
rine gelen Vekil (Samet Ağaoğlu) tarafından 
hususi kalem müdürlüğünden uzaklaştırılan 
bu şahıs evvelâ Sümerbanka bir vazifeye nak
ledilmiş, sonra da o sıralarda kurulan Maden 
Hurdacılığı Şirketine - henüz D. P. Milletve
kili olan Çelikbaş tarafından - Umumi Kâtip 
tâyin ettirilmiştir. Bugün Makina ve Kimya Ku
rumunun başında Umum Müdür olan zat da 
(Selâhattin Şambaşoğlu) kuruluş halinde bu
lunan ıbu şirketin Umum müdürü bulunmakta 
idi. işte Yaşar Tokan, şimdiki vazifesine tâ
yin edilinceye kadar Maden Hurdacılığı Genel 
Kâtibi olarak vazife görmüş, Sayın Çelikbaş 
1 nci Koalisyon Kabinesinde Sanayi Bakanı 
olunca, Makina Kimya Kurumu Genel Müdür 
Yardımcısı olmuştur. Yaşar Tokan Çelikbaş'm 
yakın arkadaşıdır kendisi üzerinde nafiz ve mü
essirdir. Katiyetle ifade-edebilirim ki, Selâhattin 
Şambaşoğiu'nun Makine ve Kimya Kurumu gibi 
çok mühim bir teşekkülün başına Umum Müdür 
olarak getirilmesinde maden hurdacılığında ki 
mesai arkadaşı Yaşar Tokan'm da büyük rolü 
olmuştur. Ve esasen bu zatın genel müdür tâ
yininden kısa bir zaman sonra da kendisi genel 
müdür yardımcılığına getirilmiş, olması kom
binezonun ne şekilde işlediğini göstermekte
dir. Makina Kimya Kuruluş Kanununa göre, 
genel müdürlerin mutlak surette teknik eleman 
olması şarttır. Eğer kanunda bu kayıt ve şart 
olmasaydı, Çelikbaş'm Yaşar Tokan'ı Genel 
Müdür tâyin edeceğinden hiç şüphe edilemez
di. Formasyonu, bu makamı işgal etmeye mü-
müsaidolmıyan bu zat, Çelikbaş tarafından şim
di de mesleki ile asla alâka ve münasebeti ol-
rnıyan mevzuların tetkiki için, yanma lisan 
bilen biri de katılmak suretiyle, iki ay müddet
le İsviçre ve Belçika'ya gönderilmiştir. 

Şimdi Yüksek Heyetinize Yaşar Tokan'm 
nasıl Avrupa'ya gönderildiğinin kararını arz 
ediyorum : 

«Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme Kanunu
nun Mecliste kabulü ile yürürlüğe konması 
halinde, kurumumuzun iş veren olarak şimdi
den hazırlıklı bulunmak üzere, Genel Müdür 
idarî Yardımcısı Yaşar Tokan ile Sosyal İşler 
Müdür Muavini Güneş Künçer'in iki ay müd-
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detle, bu konuda ileri bir tatbikata sahip bulu
nan İsviçre ve Belçika'ya izamlarına dair genel 
müdürlük personel müdürlüğünün 27 . 3 . 1963 
tarih ve 1613 sayılı Müzekkeresi müdürler ku
rulunun 28 . 3 . 1963 günkü oturumunda okun
muş ve yapılan müzakere neticesinde; genel 
müdürlük personel müdürlüğünün teklifinin 
kabulüne karar verilmiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, koskoca bir umum 
müdürlükte bir genel müdür yardımcısı
nın böylesine mühim bir mevzuu incelemek mak-
sadiyle yabancı memleketlere . gönderilmesine 
dair teklifi yapmak, o müdürler komitesinin 
tabiî âzası ve teşekkülün başlıca mümessili 
ve yetkili şahsiyeti olan umum müdür durur
ken, personel müdürlüğüne mi düşer? Yüksek 
malûmunuz olduğu üzere personel müdürlük
leri, her daire ve teşekkülde sadece personel 
işlerine ait formaliteleri o daire âmirinin emir 
ve direktifi dâhilinde tekemmül ettirmekten 
başka bir fonksiyonu yoktur. Bunun gibi, Ma
kina ve Kimya Kurumunda da personel mü
dürlüğü bu dar çerçeve içinde vazife gören 
Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Tokan'm 
yabancı memleketlere yapılacak bu gibi se
yahatler ise esasında Bakanlığın müsaadesiyle 
yapılabilmektedir. Nitekim, şimdi okuyacağım 
ve 13 . 6 . 1962 tarihinde, yani bundan bir se
ne evvel Sayın Fethi Çelikbaş imzasiyle teşki
lâta gönderilen bu tamimde; İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden yabancı memleketlere seyahat 
yapacaklar için uluorta istenen müsaade talep
lerini önlemek ve bu işi bir prensibe bağlamak 
için, bu husus birtakım kayıt ve şartlara bağ
lanmış ve bundan böyle müsaade talebini havi 
yazılara 5 maddelik bir formülün de doldurulup 
gönderilmesinin usul ittihazı emredilmiştir. 

«Tamim numarası :5 

Dış memleketlere muhtelif sebeplerle yapıla
cak seyahatler için Bakanlıktan müsaade alın
maktadır. Bundan böyle müsaadeler talebedi-
lirken, müsaade istenen için numunesi aşağıda 
gösterilen cetvelin doldurularak müsaade ya
zısı ile birlikte Bakanlığa gönderilmesinin usul 
ittihaz edilmesini rica ederim. 

1. Adı ve soyadı : 
2. Mesleki : 
3. Bildiği yab.an.ci dil : 
4. Halen gördüğü vazife : 
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5. Camiada bulunduğu müddetçe yapmış 

old,uğu dış seyahatin yeri, müddeti ve 
sebebi :» 

Şimdi, bu müspet tamime rağmen yani ya
bancı memlekete gönderileceklerin mutlak su
rette bir dil bilmesi ve meslekinin de bu incele
necek konulara, uygun olması lâzımdır. 

Ama, Genel Müdür Yardımcısının formas
yonu ve asıl mesleki böyle bir inceleme yapma
ya miisaidolmadığı gibi, Türkçeden başka bir 
lisan da. bilmemektedir. Onun içindir ki, yanma 
ingilizce bilen Sosyal îşler Müdür Muavini ka
tılmıştır. Eğer Genel Müdürlükçe, Büyük Mec
listen çıkacak bu konudaki kanunların tatbi
katında şimdiden hazırlıklı olmak için eleman-
yetiştirmek lüzumuna marnlıyorsa, İngilizce li
sanına vâkıf olan Sosyal îşler Müdür Muavini 
ile yine bu konuları ineeliyecek formasyonda 
diğer elemanlardan birini göndermek mümkün 
idi. Fakat bu yola sapılmamış, şartları miisaid
olmadığı halde 1954 ten beri yakım olan bu zatı, 
henüz kanuniye! kesbetmiyen grev, lokavt ka
nun tasarısını tetkik için iki ay müddetle Av
rupa'ya göndertıniştir. 

Sümerbank Umum Müdürlüğü : 
Gok muhterem arkadaşlarım; birkaç misal 

de buradan arz etmek isterim. 
İzmir Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi 

Müdürü; müessesenin senelik et, nişasta ve don-
yağı gibi ihtiyacını yed-i vâhidolarak ilân ve 
teklif alma gibi alım talimatnamesinin vaz'et-
tiği hükümleri senelerden beri bir kenara bıra
karak, eşinin, kayınvalidesinin ve kayınbirade
rinin teşkil ettikleri Suphi Koyun cuoğlu halef
leri ve ortaklıkları firmasından, yüksek fiyatla 
temin ettiği ve müessesenin bu sebeple yüzbin-
lerce lira zarara uğradığı ileri sürülerek, bu 
mevzularda tahkikat yapan müfettişlerce, ki, 
müfettişler Sahir Sayar ve Ali Arık'tır. tahki
katın selâmetle cereyanını temin maksadivle 
müessese müdürünün isten el çektirilmesi tek
lif edilmesi üzerine, keyfiyet bir yazı ile Sü
merbank Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmek ıV 
tenilmiş ise de, 27 . 11 . 1961 tarihinde Teftiş 
Heyeti Tîeisliğinee hazırlanan bu yazı Sayın Çe-
likbaş tarafından imza edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv bir dakikanızı ri
ca edeyim; arkadaşımız beyanlarını yazılı ola
rak ifade etmektedir, içtüzüğümüz yazılı beyan
ların 20 dakika olacağını âmirdir. Deva mı nr oy-
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larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen* 
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Yine Sayın Bakanın düştüğü tezada bakınız 

ki, bu suçlarından dolayı sonradan mahkemeye 
sevk olunmuş bulunan ve halen mahkemede 
olan Müessese Müdürü Mahmut Erdoğan'ı mik
tarı milyonları aşan iplik makinaları mubayaası 
için 1962 Eylül ayında Japonya'ya göndermiş
tir. 

Sümerbank eski Genel Müdürü Selâhattin 
Akyol hakkındaki İstanbul ve Bilecik Seramik 
fabrikalarının mubayaası ile ilgili tahkikat dos
yası Savcılığa bir sene evvel tevdi edilmiş olup, 
henüz mahkemeye intikal etmemiştir. Bu tah
kikat dosyası henüz ilk tahkikat safhasında 
iken, Sayın Bakan Gelikbaş Sümerbank Umum 
Müdürlüğüne emir vererek eski Temyiz Baş
kanı Bedrettin Goker'i 25 bin lira avukatlık 
ücreti karşılığında bu dâva için vekil tâyin et
tirmiştir. Sümerbank Umum Müdürlüğünde, 
buna bağlı müesseselerde en azından otuz' avu
kat bulunmasına, rağmen bu kadar büyük bir 
ücretle Bedrettin Goker'in tutulmuş olmasının 
sebebi nedir1? 

Eğer Sümerbank avukatları işe yaramıyorsa 
ve bu dâvaya bakacak kudret ve ehliyette de-
ğilseler, bunların tasfiyesi cihetine niçin gidil
miyor? 

Şimdiye kadar, henüz mahkemeye intikal et
memiş ve ilk tahkikat safhasında bulunmuş olan 
bir ecza. dâvasından dolayı böyle hariçten bir 
avukatın tutulduğu vâki mıdır ve büyük bir 
meblâğ ödenmiş inidir? 

Âmme dâvasında taraf savcılık olduğuna ve 
âmmenin menfaatini koruduğuna göre bu ceza 
dâvası için böyle bir teşebbüse 'girmeye neden 
1 üzum gö rül müştür. ? 

Muhterem arkadaşlar; bu müessesenin içeri
sinde Sayın Bakanın kendisine çok yakın bi
risi de avukat bulunmaktadır. Sayın Fethi Ce
li kbaş Bakan olduktan bir ay kadar sonra Sü
merbank istanbul Alını - Satım Müessesesine 
yüksek ücretle, Çelikbaş soyadlı yakın bir ak
rabasını avukat tâyin ettirmiştir. Bu husus Mil
liyet gazetesinde isim ve soyadı açıklanmadan 
yayınlanması üzerine gazetenin esaslı malûma
ta sahibolmadığı kanaati ile, böyle bir yeğeni 
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olduğundan haberi olmadığını gönderdiği tek
zip mektubunda beyan ederek, haberi yalanla
mak istemiş ise de 4 Nisan 1963 tarihli Milli
yet Gazetesinde, Burhan Çelikbaş isimli bir ye
ğeninin kendisi Bakan olduktan sonra bu mü
esseseye avukat olarak tâyin edildiği açıklan
mıştır. Burhan Çelikbaş, Sayın Fethi Çelikbaş'-
m Migros Müdürlüğünden ayrıldıktan sonra da 
Migros'ta müdür olan bir arkadaşıdır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ondan evvel 
de orada idi. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Antalya'da Sümerbanka bağlı Tek
stil Fabrikası vardır. Bu tekstil fabrikasının 
Doktoru Fethi Çelikbaş'm ailesi tarafından çok 
yakın akrabasıdır. Her gittiği zaman oraya 
iner. Kendisinin özel bir hastanesi vardır. Bu 
özel hastane tşçi Sigortaları Kurumuna kon
tratla bağlıdır. Fabrikanın işçileri de îşçi Si
gortalarında kayıtlı olduğuna göre, nezle olan, 
dolama çıkaran hastalar bu özel hastaneye ya^ 
tırılmakta ve her yatak için de 50 lira ücret 
ödenmektedir. 

Şeker fabrikaları; muhterem arkadaşlarım; 
arz etmek istediğim konuların bir kısmı Türk 
basınında yer almış, henüz tekzibedilmediği 
için bizce hakikat derecesi ancak basının ver
diği kanaate göredir. O bakımdan bahsettiğim 
bâzı olaylar basında da gerekli yerini almakta
dır. 

1962 yaz ortalarında Kayseri Şeker Fabrika
sında münhal bir eczacı kadrosu için yapılan 
ilânlar üzerine, birçok müracaatlar olur, Fab
rika -l idaresi bunlardan bir münasibini seçmek 
isterken, Ankara'dan gelen bir emirle (Semiha 
Kuzucu) adında bir eczacı hanım 1 750 lira 
maaşla tâyin edilir. Bir an için, bu normal bir 
muamele sayılsın. Bu hanımın bir de diş hekimi 
kocası vardır, elbet onu da bir iş sahibi, bir bal
taya sap yapmak lâzım. Onun da kolayı bulu
nur senenin 9 - 10 ayı çalışmıyan Şeker Fabri
kasının 100 - 200 kişiden ibaret işçi ve memur 
personeli için - Hiçbir şeker fabrikasında olma
dığı halde, - 1 750 liralık bir diş hekimliği kad
rosu ihdas edilerek o da bu kadroya tâyin edi
lir. Eczacı hanım ve dişçi beyin aylık maaşları ye
kûnu 3 500 liradır. Her ikisinin senede ikişer 
maaş nisbetindeki ikramiye ve temettüleri ile 
ellerine 49 bin lira geçmektedir. 
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İş, 'bu kadarla kalmaz: Şehirden 8 -10 ki

lometre uzakta olan fabrikada memur persone
lin aileleri ile beraber ikametleri için inşa edi
len hizmet evleri ihtiyaç nisbetinde değildir. Bi
naenaleyh her kese istendiği zaman lojman ve-. 
rilememektedir. Talimatnamesi gereğince bunun 
bir sıraya tabi olması ve birtakım şartların bir 
araya gelmesi lâzımdır. Bir ev kiralamaktan kaçı
nan ve bu sebeple geçici misafirler için tahsis 
edilen fabrikanın misafirhanesini aylarca işgal 
eden bu aileye yine yukardan gelen bir emirle, 
bütün sıralar atlanarak ve haklar çiğnenerek 
boşalan bir lojman tahsis edilir. 

Fabrikanın eczacı ve dişçi kadrolarını işgal 
eden bu aileye yukarıdan nazil olan emirlerle 
sağlanan bu menfaatler ve himaye müesseseye 
yaptıkları hizmetin tam karşılığı olsa buna da 
bir dereceye kadar ses çıkarılamaz. Fakat, yük
sek maaşlı hususi bir kadro ihdas edilen diş dok
toru beyin meslekinden fabrika personeli asla 
faydalanamamakta ve dişi ağrıyan veya dişleri
ni tedavi ettirmek ihtiyacını duyanlar ağızlarını 
bu. zata teslime cesaret edemiyerek şehre inmek 
zorunda kalmaktadırlar. Sebebi, Diş Doktoru 
Şükrü Kuzucu Burdurludur ve Çelikbaş'm an
nesi tarafından akrabasıdır. Rivayete göre, ken
disi daha evvel Beşiktaş işçi Sigortaları Dispan
serinde Diş Hekimi iken, meslekinin icrasına 
engel olan göz rahatsızlığı dolayısiyle işine son 
verilmiş ve memleketi Burdur'da serbest çalış
maya başlamıştır. Fakat, orada da tutunama
mış olacak ki, Bakan akrabası Fethi Çelikbaş 
imdadına yetişmiş, evvelâ hanımı eczacı ola
rak - diğer müracaatlara tercihan - Kayseri Şe
ker Fabrikasına aktarılmış, sonra da hiçbir lü
zum ve icap yok iken, yeniden kadro ihdası su
retiyle kendisi de diş hekimi tâyin edilmiştir. 
Bu zatın gündüz ve gece gözlerinin tam görme 
hassasından mahrum olmasıdır. Bu sebeple fab
rika personelinden hasta olarak kimse kendisi
ne müracaat etmemektedir. Esasen hususi ka
nununa göre, işçi hastaların tedavileri işçi Si
gortaları Hastanelerinde yapılmakta olduğuna 
göre, geriye kalan 50 - 100 kişiden ibaret olan 
memur, personel ve aileleri için bir diş dokto
runa ne lüzum ve ihtiyaç olduğu anlaşılamamak
tadır. Nitekim, diğer 16 şeker fabrikasında böy
le bir kadronun mevcudolup olmadığını ben bil
miyorum. 
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Burdur Şeker Fabrikası veznedarının da 

Fethi Beyin ağabeysi olduğuna işaret etmek is
terim. (Soldan, .gülüşmeler.) 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Fethi Beyin 
sülâlesine iş verilmesin öyle ise. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûnetle dinliydim arkadaş
lar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; basında takibetmişsinizdir, bir Pet
rol Kongresi yapılmıştır. Hâlâ Frankfurt'ta de
vam etmektedir. Bu Petrol Kongresinden çok 
önce 28 Mayıs 1963 günü bu petrol kongresi
nin yapılacağı ve bu kongrede rapor vermek, 
tez hazırlamak için memleketimizde çalışmalar
da bulunan bir petrol mühendisi, bir petrol jeo
logu ve bir jeofizik mühendisinin müştereken 
çalışmakta oldukları imzasız bir mektupla Fethi 
Çelikbaş'a ev adresine bildirilir. O mektubun 
bir suretini bana da göndermişlerdir, yanımda-
dır ve mektubun aslının Fethi Beye postalan
dığı kaydedilmektedir. Bu imzasız mektupta, 
Beynelmilel Petrol Kongresine gitmek için bâ
zı yüksek kademedeki idarecilerin faaliyet sarf 
ettikleri, oraya gidecek olanların memleketten 
bir şey götürmesi, oradan da memlekete bir şey 
getirmesi hususu ikaz edilmektedir. Bu konuda 
Yeni Sabah gazetesi, de, «Sayın Fethi Çelikb&ş 
bizi bâzan uyarır, biz de kendisini uyaralım.» 
diye bir yazı yazmıştır. Petrol Kongresine on 
gün kala, yani 17 Haziranda Petrol Kongresi 
Frankfurt'ta toplanacağına göre, 9 Haziranda 
Kongreye katılacak heyetimiz hareket eder. 15 
Haziran 1960 günü gazeteden, Fethi Beye uyar
mayı yapan gazeteden şunu okuyoruz : 

«Bu ayın onyedisinden yirmiyedisiine kadar 
Frankfurt'ta 6 ncı Dünya Petrol Kongresi top
lanacaktır. Hiçbir emek sarf etmeden bu gibi 
kongrelere gitmek mümkün olduğu müddetçe 
bundan ekseriya birtakım makam sahipleriyle on
ların yakınları istifade etmekten çekinmiyecek-
lerdir. Hele tekaüt olup yeniden işe alınan bâzı 
kimselerin kongreye katılmalarından ne gibi fay
dalar beklendiğini anlamak güçtür. 

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş bu iddia ve it
hama aldırış etmedi veya alâkadar olmadı ve 6 
ncı Dünya Petrol Kongresine, bu kongreye bir 
şey götürebilecek, orada tebliğ yapabilecek, rapor 
hazırlamış dlil bilen genç bir petrol mühendisi 
(Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından), bir 
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petrol jeologu ve bir jeofizik mühendisi yerline 
bakın kimler gitmiştir : 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Umum 
Müdürü Sadrettin Alpan; bu beyefendinin ma
den mühendisi olduğunu biliyorum ama, petrol 
mevzuu ille uzak, yakın alâkası olduğunu hiç işit
medim. Yaz mevsimlerini eşinin memleketi olan 
İngiltere'de geçirdiği malûmdur. Bu sene, seya
hatini Petrol Kongresine rastlatmak suretiyle 
şahsi bütçesinden pekâlâ yüklüce bir tasarruf 
sağlamış denemez mi? Kendileri, Kongrenin açılı
şından dokuz gün önce, 8 Haziranda otomobille
riyle İngiltere'ye hareket etmiş bulunuyorlar. 

MTA Enstitüsünde Teknik Şube Müdürü Maz
lum öget: Bu zat da maden mühendisidir. Petrol
le ilgisi yoktur. Altı yıl önce emekliye sevk edilmiş
ken Umum Müdür Beyefendinin yakın arkadaş
ları olduklarından yevmiyeyle işe alınmışlardır. 
Hanımına Frankfut'ta suni bir ayak taktırması 
bahis mevzuu olduğumdan, iki işi bir arada çı
karmak ümidi içinde Kongre Heyetine seçilmiş 
bulunuyorlar, öget Beyefendi de, eşiyle birlikte, 
11 Haziranda Frankfurt'a hareket etmiştir. 

Petrol Dairesi Keisliğinden Kemal Lokman : 
Emeklilikten tlekrar yüksek yevmiyeyle işe alın
mıştır. Kongre vesilesiyle Frankfurt'a yakın bir 
yerde olan kerimelerini ziyarete gitmektedirler. 

i • 
Petrol Dairesi tahsisatı seyahatlerini karşılıya-
madığmdan MTA hesabına gitmektedir. 

İşte böyle Çelikbaş dostum.» Bunu gazete yaz
mıştır, tekzip edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Bakanın bizce 
muteber olmıyan tutumuna bir misal daha vere
lim. 

Bakanın çok yakın akrabasından olan Semih 
G-ünur, Hayri Baran'm Hukuk Müşavirdir. Bu 
zat Metin Baran'm da samimî arkadaşıdır. İkisi 
de müştereken Hayri Baran'm avukatlığım yap
maktadırlar. Bu vesile iile Baran'm işlerini Semih 
Bey takibetmektedir. 

Hayri Baran Ipraş'a önce 3,70 dolardan pet
rol nakliyatını teklif eden bir yazı sunmuştur. 
Fakat sonradan Ipraş'a on yıl süre ile imzalat
mak istemiştir. Bundaki teklif 3,90 dolardır. Es
babı mucibe olarak da, Ata Tankerinin yanma bir 
tanker daha alıp petrol nakliyatını yapacak ve 
bir gemi sahibi olacaktır. Ipraş, şartları ağır bul
muştur, imzadan istinkâf etmiştir. Fakat sonra
dan mukavele Hayri Baran'm çok evvel 3,70 do
lardan teklif yapmış olmasına rağmen 3,80 do-
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1 Ardan imzalanmıştır. Bunun içtin de Fethi Çelik-. 
baş'm 22 Ağustos 1962 tarih T. D. 7 - 2/1210 
sayılı bir ikazı vardır. Bu ikazda Fethi Çelikbaş 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına şunları yaz
maktadır : 

«Hükümetimize verilmiş olan taahhüdün ifa
sının temini (Yani Caltex'in 3,90 doları-geçme
mek şartı ile ham petrolleri Türk gemilerine ta
şıtabileceği anlaşılması) ve Türk Ticaret Filosu
na katılmış yepyeni bir süper tankerin kaybedil
memesi için acilen hâdiseye müdahale, edilmesi.» 

Sonradan 3,90 dolar 3,80 dolara inmiştir ve bu 
mukavele bu suretle imzalanmış ve Hayri Baran 

çok peşin, kârlı bir işe sahibolmuştur. Bu kadar pe
şin kârlı bir işi, Devlete devamlı zararlar yük-
liyen Denizcilik Bankasına vermek daha çak fay
dalı olurdu. 

Petrol Ofisi memurları aralarında kurdukları 
bir şirketin başına büyük hissedarı Hayri Ba
ran'ı geçirmişlerdir. Hayri Baran 12 500 liradan 
Türk kıyılarında petrol nakliyatı yapmak üzere 
küçük iki tanker almış, çalıştırmaktadır. Ve pet
rol nakliyatını Hayri Baran tekeli altına almış
tır. Mukavelesinde tonu 38 liradan yılda 600 bin 
ton petrol taşıyacak 22 milyon sekiiz yüzbin lira 
para alacaktır. İşletme masrafları ile birlikte 
dört yılda gemi kendini amorti edecek ve bedava 
kalacaktır. Bu olay üzerine Ulaştırma Bakanı bu 
işin acılığını basma ifade /etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Bakanlık müfettişleri
nin dış seyahatleri için Sanayi Bakanlığı bütçe
sinde ayrıca açılmış bir madde, fasıl ve ayrılmış 
biı- tahsisat yoktur. 

Bakanlık bütçesinin her sene hazırlanışı sıra
sında, müfettişlerin dış memleketler yolluğu adı 
altında yeni bir madde açılıp tahsisat konmak
ta ise de bu tertip tasarruf mülâhazasiyle Mali
yece her sene reddedilmektedir. Ama buna rağ
men Sayın Bakan Fethi Çelikbaş'ca müfettiş ar
kadaşı, Sahir Sayar'ın bir sene müddetle İngil
tere'ye gönderilmesii için lüzum hâsıl olmuştur. 
80 000 lira başka fasıldan münakale yapılmıştır. 
Bu müfettiş İzmir Yüksek Ticaret Mektebi me
zunudur. İşçi Sigortalarında çalışmakta iken 
1958 yılında Bakanlık müfettişliğine alınmıştır. 
Lisan bilmez, Teftiş Heyetinde kendisinden da
ha kıdemli, tecrübeli ve ehliyetli müfettişler var
dır. Ayrıca. Sahir Sayar 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra 45 sayılı Kanunla kurulan Sanayi Bakan
lığı Tahkik Heyetinde çalıştığı 7 ay zarfında 
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hem müfettişlik yevmiyesi ve hem de Tahkik 
Heyeti üyeliğinden bu kanun gereğince verilen 
yevmiyeyi mükerrer olarak almış ve miktarı 
8 - 9 bin lira civarında bulunan bir parayı Ma
liyeye iade etmiyerek zimmetinde tutmuştur. 

Sahil- Sayar'm ve onun gibi yine Bakanlık
ta isimlerinden bil âh ara bahsedeceğim şahısların 
mükerrer aldıkları ve hizmetlerinde kalan bu 
paralar için Sayıştayın kararı şudur; o kısmını 
okuyorum : «Dördüncü Dairenizin bahsi geçen 
kararının' (2) numaralı fıkrasında tebarüz etti
rilmiş bulunduğu üzere 45 -ve 89 sayılı Kanun
lara göre kurulmuş olan Tahkikat komisyonla
rında vazife almış bulunan müfettişlerin mezkûr 
komisyonlarda vazife gördükleri müddetçe, bağ
lı bulundukları teşkilâta ait teftiş ve tahkik iş
leriyle iştigal edemiyeceklerine ve esasen 45 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesi hükmüne tevfikan 
Bakanlar Kurulundan istihsal olunan 24 . 8 . 
1960 tarih ve 5/283 sayılı Kararname ile tesbit 
ve kabul olunan esaslar dairesinde kendilerine 
Tahkikat komisyonlarında geçen hizmetlerine 
mukabil ücret verilmekte bulunmasına göre 
bu müfettişlere, bu müddet zarfında bağlı bulun
dukları daireler bütçesinden ayrıca müfettiş 
yevmiyesi verilmesi konusu olamıyacağı cihetle 
-Maliye Bakanlığından istizaha cevaben gön deri-
ü p dosya arasında bulunan 22 . 2 . 1961 tarih ve 
27 sayılı yazıya ekli listede isimleri gösterilen 
ve tahkikat komisyonlarında vazife gördükleri 
ve aynı zamanda işbu Tahkikat komisyonlarında 
çalıştıkları müddetçe Maliye Bakanlığı bütçesin
den müfettiş yevmiyesi aldıkları bildirilen bu 
müfettişlere ödenen müfettiş yevmiyelerinin is
tirdadı icabedeceğine oy birliği ile karar veril
di.» 

Teftiş Heyeti Reisi Naci Gürol'a, Bakan 
Oelikbaş tarafından ne kanuna, ne hak ve ada
let duygularına ve ne de vicdana sığmıyacak 
şekilde tatbik olunan muamele ve tasarruflara 
gelince : 

Muhterem arkadaşlar; hâdisenin esasına 
girmeden önce Naci Gürol'un Sayın Çelikbaş ile 
Bakan olmadan evvelki devreye ait .münase
betleri hakkında kısaca malûmat arz etmeyi 
faydalı buluyorum. 

Sayın Çelikbaş 1954 yılında İşletmeler Ve
kili olduğu sırada Naci Gürol bu vekâletin tef-

. tiş heyetinde birinci' sınıf müfettiş idi. Bakan, 
6 ay devam eden bu vekilliği esnasında vazife-
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lerinden uzaklaştırdığı âmir mevkiindeki bir 
çok şahıslar meyanmda müsteşarını emekliye 
sevketmiş, Teftiş Heyeti Reisini de uzaklaştı r-
mak için gerekli teşebbüslere geçmiş ve yerine 
Naci Gürol'u bu vazifeyi tedvire memur etmiş
ti. Bu suretle baslıyan iyi münasebetler Sanayi 
Bakanı oluncaya kadar 7 sene devam etmiştir. 
Hattâ 1957 yılı seçimlerine takaddüm eden bir 
iki ay evvel, bugün Meclisimizde bulunan birisi 
Birinci Koalisyonda, diğeri de İkinci Koalisyonda 
çok muteber ve muterem iki bakanın da bulunduk
ları bir, toplantıda akşam geç vakit kendisine 
telefon ederek (Hürriyet Partisi) milletvekili 
adaylığını dahi teklif etmiştir. 

Bu noktalara temas etmekle şu ciheti belirt
mek istiyorum ki, Sayın Çelikbaş Naci Gürol'u 
Sanayi Bakanı olduktan sonra tanımış değildir. 
Hakkında beslediği fikir ve kanaatler- tama
men müspet idi. Aralarındaki prensip ihtilâfı, 
Sayın Çelikbaş Birinci Koalisyon Kabinesinde 
Sanayi Bakanı olduktan sonra ilk resmî te
masta ortaya çıkmış ve bir mal beyannamesi 
tahkikatında tarafsızlığını muhafaza edemediği 
maddî delillerle sabit olmuş bulunması sebebiy
le o tarihte Sanayi Bakanı olan Sayın İhsan So-
yak tarafından başka bir vazifeye naklonunan 
Cahit Oğuz adındaki bir müfettişin tâyin ka
rarnamesinin Çelikbaş tarafından kendisine 
tebliğ ettirmemesi suretiyle başlamıştır. 

Teftiş Heyeti Reisliğim*, Müfettiş Cahit 
Oğuz yazılı olarak ikaz edilmiş bulunmasına 
.rağmen, Mithat Buharalı'nm - tahkikatta mal 
beyanına tabi tu kulan bir zattır, Şeker Şirketi 
Umum Müdür Muavinidir - -gayrimeşru yollar
dan edinilmiş haksız iktisabına raslanamadı-
ğı yolundaki ısrarı karşısında itimadı selbetti-
ğiııden artık 'Teftiş Heyetinde kalmaması ica-
bettiği kanaatine varılmış ve eski Bakan Sayın 
İhsan Soyak tarafından -bir sabit vazifeye nak
lini derpiş eden kararname sevk olunmuştur. 
Bu" kararname yüksek tasvibe iktiran ederek 
1061 Kasım ayı Ibaşlarmda, müfettişe tebliğ 
edilme'k üzere Teftiş Heyeti Reisliğine intikal 
etmişse de Kasım 1961 ayı ilk yarısında ku
rulan 1 nci Koalisyon Kabinesinde Sanayi Ba
kanlığı -görev ve mesuliyetini deruhde etmiş 
olan Sayın Çelikbaş tarafından, Teftiş He
yeti Reisi- Naci Gürol'un kendisiyle ilk resmî 
temasında nakil sebebi sorulmaya bile lüzum • 
görülmeden Cahit Oğuz'un eski vazifesine 
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iade edileceği 'bildirilerek tâyin kararnamesi
nin kendisine tebliğ edilmemesi emredilmiştir. 
Ancak, Sayın Bakanın bu kesin kararı üzeri
ne, Teftiş Heyeti Reisi tarafından müfettişin 
durumu tafsilâtiyle izah olunarak hakkındaki 
itimadın münselibolduğu izah edilmişse de, 
Sayın Bakan Çelikbaş'ı ikna etmek mümkün 
olmamış, bu defa Müfettiş Calhit Oğuz'un va
zife ve ahlâk anlayışını belirten yeni deliller 
ibrazına zaruret hâsıl olmuştur. (Bakanlığın 
Teftiş Heyetine naklen geldiği Tarım Bakan
lığı Müfettişi bulunduğu sırada, murakabesi 
ile mükellef bulunduğu Jokey Kulüpten, mü
fettişlik nüfuz ve salâhiyetini suiistimal ederek, 
ve fiilen vazife göremediği ve hattâ Karacabey 
Harasında teftişte bulunduğu sırada Ankara 
ve Istanlbul'da cereyan eden yarışlar için yev
miye almasına hak kazanmadığı halde, hilafı 
hakikat beyanla 7 100 lira tazminat aldığına 
ve bu fiil ve 'hareketinden dolayı Tarım Bakan
lığı Tahkik Heyetince hakkında tahkikat ya
pılmakta olduğuna mütedair vesikalar ibraz 
edilmiş, fakat Sayın (Bakan Çelikbaş fikirle
rinde yani, Cahit Oğuz'u müfettişliğe iade hu
susunda yine ısrar etmiştir. 

Şimdi bu hususta bahsettiğim vesikaların bir 
yazı ile Sayın Fethi Çelikbaş'a verilmesi üze
rine, Çelikbaş yazının altına şu notu koymuş
tur : Teftiş Heyeti : «Yukarıki yazıda bahis ko
nusu olan 'hususlar, yani Calhit Oğuz'un Jokey 
Kulüpten almış olduğu gayrimeşru 7 100 lira 
Tarım Bakanlığındaki ıgörevi ile ilgilidir. Ca
hit Oğuz için mezkûr Bakanlığa bir yazı ya
zarak umumi ahvali ile ilgili bilgi alayım. İm
za Fethi Çelikbaş.» 

Bu zat buigün Bakanlıktadır. Tarım Bakan
lığından bu hususta alınmış bir bilgi varsa 
lütfen ifade buyurulsun. 

Müfettiş Cahit Oğuz'un Bakanlık Sınai 
Mülkiyet Müdür Muavinliğine tâyini hakkın
daki kararnamesi 4 ay Sayın -Çeliklbaş tara
fından kendisine tebliğ ettirilmemiş ve 'Teftiş 
Heyeti Reisi Naci Gürol'un sıhhi izinle vazife
sinden ayrılması üzerine yeni bir kararname 
sevk edilerek adı geçen müfettişliğe iade edil
miştir. Hakkında 'hiçbir yerden müspet tep
kiye alınmasına imkân bulunmıyan bu şahsın 
Bakanlık Müfettişliği -gilbi çok itimat istiyen 
bir vazifede istihdam edilmesi ve Sümerbank 
Genel Müdürü Selâhattin Akyol hakkındaki 
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tahkikata memur edilmesi Sayın Çelikbaş'm 
tutumu hakkında kâfi bir fikir verir kanaa
tindeyim. 
- Muhterem arkadaşlar; Naci Gürol'un Sa

yın Çelikbaş ile ihtilâfa düştüğü ikinci mevzu, 
iSümerbamk Genel Müdürü Selâhattin A'kyol 
(hadisesidir ve bu olay bardağı taşıran son dam
la olmuştur. Hâdise şöyledir : 

iSümerbank eski Genel Müdürü Selâhattin 
Akyol hakkındaki bir tahkik dosyasının selefi 
eski iŞanayi Bakanı İhsan iSoyak'tan^ devralıp, 
o tarihlerde Akyol ile araları henüz iyi olduğu 
için, Heftiş Heyeti Reisinin ikazlarına rağmen 
muamele mevkiine koymıyarak, masasında 3,5 
ay bekleten (Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş, 25 
Şubat 1962 tarihinde Millet Meclisinde Sanayi 
Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında Ma-
raş Milletvekili Sayın Kemal IBağcıoğlu tara
fından şiddetle tenkidedilip, iSümerbank Umumi 
Müdürlüğünün methiyesi yapılması üzerine, er
tesi ıgün Bakan Fethi Çelikbaş tarafından Tef
tiş Heyeti Reisi Naci Gürol'a ISelâhattin Akyol 
ile ilgili dosyanın derhal tahkik edilmesi emre
dilmiştir. 

Mevzuun ehemmiyetine ve müfettişlerin iş 
durumlarına -göre vazife taksimi Teftiş Heyeti 
Reisinin takdiri ve yetkisi dâhilinde bulunan 
bir keyfiyet olduğu halde, Sanayi Bakanı,. Se
lâhattin Akyol hakkındaki bu--tahkikata hem-
şerisi olan Müfettiş Rahmi 'Tumcagil'i vazifelen-
dirmiştir. 

Bu müfettiş Tunoagil de aynı demin söyle
diğim gibi mükerrer para almak suretiyle bu
gün zimmetinde onbin liraya yakın Hazine pa
rasını tutan ve iSayıştaym kararına rağmen 
ödeme yapmıyan Bakanlığın Teftiş Heyeti Ri
yasetinde oturan zattır. 

Bakanın bu emri üzerine, Naci Gürol tara
fından kendilerine vazifeleri 28.2.1962 tarihi sa
bahında tebliğ olunan müfettişlerden Rahmi 
Tuncagil 1.3.1962 sabahı Teftiş Heyeti Reisine 
müracaatla, Bakan Fethi Çelikbaş tarafından 
akşam evine telefon edilerek, o gün, yani 
1.3.1962 günü saat 12 ye kadar Selâhattin Ak-
yol'un - tahkikatın selâmetle cereyanını temin 
maksadiyle - vazifesinden uzaklaştırılmasına 
dair teklifte bulunmalarının emredildiğini, bu i 
sebeple hazırladıkları bir yazıyı Reisliğe tevdi 
ettiklerini bildirmesi üzerine Teftiş Heyeti Re- I 
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isi henüz tetkikata değil, dosyayı bile okuyacak 
kadar zaman igeçmeden, 24 saat içinde böyle bir 
teklifte bulunmalarının çok acele olduğu, bu1 

tedbirin Bakanı da zor duruma düşürebileceği 
hususunu kendisine bildirmekle beraber, müfet
tişlerin mezkûr yazılı tekliflerini aynen akset
tiren, fakat Riyasetin her hangi bir kanaat ve 
mütalâasını ihtiva etmiyen 1.3.1962 tarihli bir 
mucipnameyi hazlrlıyarak Bakanlık makamına 
takdim etmiştir. 

Ancak, Bakanlık makamında Riyasetin mü
talâasının da talebedilmesi üzerine, Teftiş He
yeti Reisliği tarafından 2.3.1962 tarihinde ha
zırlanan* ikinci mucibnamede, müfettişlerin tek
liflerine, (çok acele bir karar ve tedbir olarak 
telâkki) olunduğu belirtilerek iştirak edilmemiş" 
ve Bakan Fethi Çelikbaş bu suretle çok hatalı 
bir idari tasarruftan korunmak istenmiştir. Fa
kat, bir Teftiş Heyeti Reisinin kanuni ve vic
dani vazifesi olan bu uyarmayı yanlış ve ters 
bir anlayışla karşılıyan ve ISelâhattin Akyol'un 
vazifesinden uzaklaştırılmasına dair mutlak su
rette ibir yazı istiy'en Fethi Çelikbaş nihayet 
Naci Gürol'u cezalandırma yoluna giderek, mes
leki ile ilgisi bulunmıyan ve sınıf muadeleti de 
gözetmeksizin, Enerji Dairesi Reisliği Uzman
lığına tâyini hakkında Başbakanlığa kararname 
sevk etmiştir. Bu sıralarda rahatsızlanan Naci 
Gürol, 15.3.1962 tarihinde sıhhi izinle vazife
den ayrılarak, ameliyat olmak üzere Ankara 
Hastanesine yatmıştır. Enerji Dairesi Reisliği 
Uzmanlığına tâyinine dair kararname hastanede 
ameliyatlı olarak yattığı esnada posta memuru
nun yanında bir Bakanlık ımemuru da bulun
mak suretiyle aynı gün yatakta tebliğ edilmiş
tir. Danıştayda Sanayi Bakanlığı aleyhine aç
tığı idari dâva ile, bu tâyin muamelesinin ip
talini ve dâva sonuna kadar icranın da tehiri
ni talebetmiştir, Naci Gürol. 

Danıştay 5 nci Dairesince ittihaz olunan 
11.4.1962 larih ve 1962/52 sayılı kararla Sanayi 
Bakanlığının birinci savunmasının alınmasına 
kadar yürütme tehir edilmiş ve mezkûr savun
ma geldikten sonra 22.5.1962 tarihinde verilen 
1962/70 sayılı kararla da yürütme, dâva sonuna 
kadar durdurulmuştur. Danıştayın kararlarını 
okuyarak vaktinizi almıyacağım. 

lîşte muhterem arkadaşlar, bu dâva Danış-
tayca henüz nihai bir karara bağlanmadan ve 
kanunsuz muameleyi dâva sonuna kadar dur-
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duran bir tehiri icra kararı da mevcut iken, 
mahzâ bu kararı hükümden ıskat etmek ye bu 
suretle boşalacak kadroya hemşerisi Rahmi 
Tuncagil'i tâyin edebilmek nıaksadiyle, Bakan 
Fethi Çelikbaş tarafından sebep 'glösterilmek-
sizin ve Anayasaya aykırı hükmü ihtiva eden 
6435 sayılı Kanuna dayanılarak 10 Eylül 1962 
tarihinde ;bu defa da Bakanlık emrine alın
mıştır. 

Fethi Çelikbaş tarafından kanunsuz olarak, 
insaf ve vicdan 'ölçüleri dışında uygulanan bu 
muamele ve tasarruf aleyhine - Anayasaya ay-
kırıfek idçliasiyle - İİ Eylül 1962 tarihimde aç
tığı ikinci dâva ile, yerine tâyin edilen Rahmi 
Tuncagil'in yüksek tasdikten 3 gün içinde çı
karılan (10.9.1962 - 14.9.1962) tâyin kararının 
da iptaline dair 24 Eylül 1962 tarihinde açtığı 
3 ncü idari dâvada her iki muamelenin iptalini 
ve dâva sonuna kadar icranın durdurulmasını 
taleb etmiştir. 

Danıştay 5 nei Dairesi, Bakanlığın birinci 
savunması 'geldikten sonra tekrar tetkik edil
mek üzere, 15.9.1962 tarihinde verdiği 113 sa
yılı kararla Bakanlık emrine alınmasına dair 
tasarrufu muvakkaten durdurmuş, fakat Ba
kanlığın birinci savunması üzerine, 27.9.1962 ta
rihinde konunun tekrar müzakeresi sonunda it
tihaz ettiği 122 ve 126 sayılı kararlarla yürüt
menin durdurulmasına mahal olmadığına karar 
vermiştir. Ancak 6435 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi, Bakanlık emrine alınan memurlara 
idari ve kazai mercilere başvurma yollarını 
kapamış bulunduğundan, dâvaya bakılabilmesi 
için, Anayasanın 114 ncü maddesi hükmüne 
aykırı olan bu maddenin iptali talebi ile dâva 
dosyası Danıştayca Anayasa Mahkemesine sevk 
olunmuştur. Anayasa Mahkemesi ilk şerefli ka
rarını 14 Kasını 1962 tarihinde vermiş ve ittihaz 
ettiği 1962/86 sayılı kararla mezkur maddeyi 
iptal ederek dâva dosyasını Danıştaya iade et
miştir. Bu suretle dâva Danıştaym vazifesi şü
mulüne girdikten sonra 6 Aralık 1962 tarihinde 
yaptığı müracaat üzerine, durumu yeniden in-
celiyen Danıştay 5 nci Dairesi 13.12.1962 tari
hinde verdiği 1962/176 ve 961/183 sayılı karar
larla Naci Gürol'un Bakanlık emrine alınması
na dair kararname ile, Rahmi Tuncagil'in Tef
tiş Heyeti Reisliğine tâyini hakkındaki karar
namenin icrasını tehir etmiştir. 
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ıSanayi Bakanlığı, her iki kararın kaldırıl

masını talebetmişse de, Danıştayca birinci de
fasında 27.12,1962 tarihinde verilen 1962/227 ve 
1962/228 sayılı kararlarla ve ikinci defasında 
yalnız Rahmi 'Tuncagil'in tâyin kararnamesi 
hakkındaki 962/183 sayılı tehiri icra kararının 
bu dâvaya müdahil olarak katılan adı geçenle 
müştereken kaldırılması talebi de 9.2.1963 ta
rihinde ittihaz olunan 63/63 sayılı kararla red
dedilmiş ve bu karar Danıştayca 12.8.1963 ta
rihinde müdahil sıfatiyle Rahmi Tuncagil'in 
bizzat imzasiyle tebliğ olunmuştur. 

17.12.1962 tarihinde 'Sanayi Bakanlığına teb
liğ olunan mezkûr. 1962/176 ve 1962/183 sayılı 
tehiri icra kararlarına dayanarak aynı tarihte 
Naci Gürol t^afmdan Bakanlığa gönderilen 
dilekçede 18.12.1962 günü vazifeye başlıyacağı 
bildirilmesi üzerine, Bakan adına Müsteşar 
Hayrettin Güleryüz imzasiyle 17.12.1962 tari
hinde ve saat 21 de çekilen 1/365 sayılı acele 
telgrafta aynen şöyle denilmektedir: 

(17 cari dilekçenize... Danıştaym 176 ve 183 
sayılı tehiri icra ilâmları bugün tebellüğ edil
miş olup, ıgerekli işlem yapılmak üzere ince
lenmektedir. Malûmdur ki, Danıştay kararları 
idarenin tesis edeceği muamele yerine 'geçmez. 
Sonuç bilâhara tarafınıza tebliğ olunacaktır.) 

Bu telgrafa cevaben 19 Aralık 1962 tarihin
de Gürol'un gönderdiği dilekçede; (Anayasanın 
132 nci maddesinin teminatı altında bulunan 
mahkeme kararları hiçbir makam ve merci ta
rafından geciktirilemiyeeeğinden Danıştay 
ilâmlarının incelenmesi değil derhal infaz olun
ması (gerekmekte) olduğu belirtilmiştir. 
21.12.1962 tarihinde vazifeye başlatılmasını ve 
buna ek olarak gönderdiği 20 Aralık 1962 ta
rihli dilekçede, mezkûr kararlar muvacehesinde 
Teftiş Heyeti Reisliği ile hukukî irtibatı kesil
miş bulunan Rahmi Tuncagil'e ıgerekli tebliga
tın yapılmasını talebetmiştir. Bu dilekçelere 
müspet veya menfi bir cevap alınamayınca Na
ci Gürol, bunlara ek olarak Bakanlığa 'gönder
diği 28 Aralık 1962 tarihli dilekçede; bu tari
he kadar kendisine her hangi bir tebligatta bu
lunulmadığına ıgöre, mezkûr tehiri icra kararı 
ile uhdesinde bulunan Teftiş Heyeti Reisliği 
kadrosundan Ocak 1963 ayma ait maaşının ne 
suretle tediye olunacağının bildirilmesini de is
temiştir. Bu müracaatlarına ve Sayın Başbaka
na keyfiyeti 25.12.1962 tarihli bir telgrafla- ih-
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bar da etmiş olmasına rağmen, vazifeye başla
tılmadığı gibi, Danış'tayırı tehiri icra. kararları 
yokmuş ve sanki halen dahi (Bakanlık emrine 
alnının kararı hayatiyetini muhafaza,ediyormuş 
gibi, altı aydan beri kendisine acık maaşı, Sa
nayi Bakanı tarafından tediye edilmesine de
vam edilmiştir. Danış'tayırı 1962/183 sayılı te
hiri icra karan ile durdurulan Rahmi Tunca-
gil'e tanı maaş verilmekte ve ((Hukuk Devleti) 
adını verdiğimi/ bu rejimde kanunsuz ve keyfî 
muameleye 'Bakan Fethi Çelikbaş tarafından 
ısrarla devam olunmaktdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu konu üzerinde has
sasiyetle duruşumun sebebi, iddiamın sıklet 
merkezi olan Anayasa hükümlerinin ihlâli, yani 
Anayasanın 132 nci maddesine riayet edilme
miş olmasındandır. O bakımdan hakikaten bu 
konu üzerinde dikkatlerinizi istirham ederim. 

Mezkûr 4 dilekçeye1 cevap verilmemesi ve 
tehiri icra kararlarının kaldırılmasına dair Sa
nayi (Bakanlığınca yapılan müracaatların da 
16.12.1962 tarihinde 1962/227 ve 1962/228 ka
rarlarla reddolunması üzerine Naci Oriirol 
5 Ocak 1963 tarihinde re'sen vazifeye başlamış 
ve keyfiyeti aynı günlü ve 2/5 sayılı yazı ile 
Bakanlık makamına bildirmiş ise de, fiilen va
zife görmesi kabîl olmamıştır. 'Bakan Fethi Çe-
likbaş'ın emir ve talimatı ile hareket eden bâzı 
müfettişlerle büro memurlarının vazifesinin 
ifasına engel olmak için takındıkları pasif mu
kavemetleri ile karşılaşmıştır. 7 Ocak 1963 ve 
11 Ocak 1963 tarihli yazılarla bu davranışlara 
son verilmesi için ilgililere gerekli emir ve ta
limatın verilmesini talebettiği halde, müspet 
bir sonuç elde etmek kaini olmamış ve hiçbir 
vazife görmeden 13 gün işıga! ettiği vazifesini 
terke mecbur kalmıştır. Esasen bir gün sonra, 
18.1.1963 tarihinde kendisine tebliğ olunan ve 
Sanayi (Bakanı Fethi Çelikbaış imzasını taşıyan 
17.1.1963 tarih ve 2/55 sayılı yazı. ile, Teftiş 
Heyeti Reisliği makamım fiilen işgal etmiş ol
masının ("hukııkan tecvizi mümkün görülmedi
ğinden...) bu makamı tahliye etmekliği lüzumu 
tebliğ olunmuş ve bu suretle Danıştayea ittihaz 
olunan tehiri icra kararlarının infaz olunmak 
istenmediği tebliğ olunan bu yazı ile resmen 
ve açıkça beyan edilmiştir. 

J^imdi hukukî durumun izahına geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlarını; ıSanayi Bakanı 
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Fethi Çelikbaş/m bertafsil arz ve izah ettiğim 
hâdisedeki fiili Anayasanın 13l21 nci maddesinin 
son fıkrası hükmünün ihlâli suçunu teşkil et
mektedir. 

Filhakika bu fıkraya göre : 
(. . .yasama ve yürütme organları ile idare, 

mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu 
Organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez.) 

Bu hüküm karşısında Anayasayı ihlâl etti
ği hakkındaki kanaatimiz tam. olan Bakan 
•Fethi Oelikbaş'ın Danıştay kararlarını altı 
aydan beri infaz etmemek konusundaki hu
susi 'kasıt sebebini anlamak, nnümkün değildir. 
O kadar ki, biraz sonra aynen okuyacağım 
gazetelerdelki beyanlarının tamamen zıddı 
ve aksi bir tutum takınmıştır. Bu hususta 
şimdiye ıka-dar serd 'eylediği sebep ve bahane-
ıleri göz önüne alıp tahlillerini yaparsak, me
selenin mahiyeti ve Anayasayı ihlâl suçunun 
tekevvün tarzı daha bariz bir şekilde ortaya 
çıkmış ve .kendisinin tezatlar içinde bulundu
ğu belirmiş olacaktır. 

ISanayi. Ba'kanı Fethi Çelikbaş tarafından, 
Danıştay kararlarının infaz olunmadığı yoiun-
da.ki bâzı gazetelerin neşriyatına karşı mah
keme kanalı ile gönderdiği ve 30 . 12 . .1962 
tarihli Zafer gazetesinin 343 sayılı, aynı ta
rihli Vatan gazetesinin 6665 sayılı, 3 Ocak 
1963 tarihli Dünya gazetesinin 4225 sayılı 
nüshası ile, aynı tarihli Tasvir gazetesinin 
280 - İ54 sayılı ve 4 Ocak 1963 tarihli Yeni 
istanbul gazetesinin 4720 sayılı nüshalarında 
yayınlanan ve (Sanayi B'akanı Fethi Çelik
baş) imzasını taşıyan tekzip mektubunda ay
nen : 
* ( .... Naci Gürol'un Sanayi Bakanlığı aley

hine açtığı dâvalar hakkında Danıştay ni
hai kararını vermemiş olup, verilen kararlar 
tehiri icra mahiyetindedir. Bu kararların 
infaz edilmemesi sureti katiyede bahis 'ko
nusu değildir. Keza mezkûr Ikarari'ar Bakan
lığa geldiğinde Fethi Çelikbaş vazife ile 
yurt dışında bulunuyordu. Bu bakımdan ken
disi tarafından infaz edilmemesi de varit 
değildir. Ancak formaliteleri mevzuat hü
kümlerine göre tekemmül eden ve tatbik mev
kiine konulan bu tasarruflar karşısında 3 ay 
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sonra verilen tehiri icra kararlarının nasıl j 
uygulanacağı hususunda (tereddüde düşüldü
ğünden kanuni mercilerden bununla ilgili 
tavzih ve mütalâa alınmasına lüzum görül
müştür. 'Salahiyetli mercilerden gelecek 'müta
lâaya ıgöre derhal gereğine tevessül olunacaktır. 
Nitekim adı geçenin müracaatı üzerine aynı 
gün bu husus kendisine bil diril mistir.) denil
mektedir. 

Şimdi Bakanın bu beyanlarının tahliline 
ve temas ettiği hususların hakikat ve sami
miyet derecesinin aydınlığa çıkarılmasına ça
lışalım : 

Sanayi Bakanı Sayın Fethi Çelikbaş'm 
gerçekleri olduğu gibi söyleyip söylemediğini, 
yani samimiyet ve hüsnüniyetle hareket edip 
etmediğini açıklamak için evvelâ şunu arz 
edeyim ki, Fethi Çelikbaş imzası ile gazete
lere gönderdiği IJU tekzip yazısının mahkeme 
kanalı ile gönderildiği ve gazetelerde neşro
lunduğu 1962 Aralık ayı ikinci yarısı ile 
1963 Ocak ayıtım ilk günlerinde, mezkûr te
hiri icra kararların m ne suretle uygulanaca
ğına dair Danıştay Başkanlığından bir tavzih 
ve mütalâa istenmemiştir. Bu tavzihin ancak j 
20 - 25 gün soma, 14 . 1 . 1963 tarihinde 
3/116 ve 3/117 sayılı yazılarla talebolunduğu, 
Naci Gürol'a gönderilen 17 . 1 . 1963 tarih 
ve 2/55 sayılı yazıdan sarahatle anlaşılmakta
dır. Demek oluyor ki, Bakan Fethi Çelik
baş gazetelere tekzip gönderdiği sırada Da-
nıştaydan mütalâa sorulmamış olması itiba
riyle bu tekzip gerçeği ifade etmemektedir. 
ve nitekim bu yazıya Naci Görol'un gönder
diği 20 Şubat 1963 tarihli dilekçede de, gaze
telere gönderilen mektupta gerçeklerin ifade 
edilmediği belirtilmiş, fakat bu ithama Ba
kan tarafından bir reaksiyon gösterilmemiş
tir. Kaldı ki, sonradan istenen bu tavzih ve 
mütalâa talebi de Danıştayca reddolunmuştur. 

Sanayi Bakanının gazetelere gönderdiği bu 
tekzip mektubunda (Danıştay nihai kararını 
vermemiş olup, verilen karar tehiri icra ma
hiyetindedir) tarzında ifade ettiği cümlesin
den ne demek istediği anlaşılmaktadır. An-. 
cak tehiri icra kararları; iptali istenen 
muameleyi dâva sonuna kadar yokmuş gibi 
farzederek, bu muameleden evvelki hukuki 
durumu aynen iade eden, yani mahkemece ilk 
nazarda tasarruf haksız ve kanunsuz görül-
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müş ise, bu halin daha fazla devamını önle
meyi tazammun eden ve dâva sonuna kadar 
idareye başka tasarrufta bulunma serbestisi 

. vermiyen ve bu itibarla da dâva sonuna ka
dar katı ve nihai karar kuvvetinde olan 
kararlardır. Danıştay 8 nci Dairesinde itti
fakla ittihaz olunan 10 . 5 . 1963 tarih ve 
1963/219 sayılı kararı da bu düşünceyi teyi-
detmektedir. 

Kararı aynen okuyorum : 
«Danıştayca verilen yürütmenin durdurul

ması kararı iptali istenen idarî eylemli işlemin 
alınmasından önceki davacı durumunun deva
mını sağlıyan kazaî bir karardır. Bu karar ib-
tali istenen idarî eylemli işlemin hiç olmamış gi
bi anlaşılmasını ve bu sebeble davacının eski du
rumunun devamını gerektirir. Reis, 4 Aza 
«Karar ittifakla alınmıştır.» 

Bu konuda memleketimizde söz sahibi oto
riterlerden muhterem Hükümetimizin, altında 
sayın Çelikbaş'm da imzası bulunmak suretiy
le Danıştay Birinci Daire Başkanlığına aday 
gösterilen Profesör Dr. Lütfü Vural'ın da Da
nıştay kararlarının nasıl yürütüldüğüne dair 
ve sayın Sanayi Bakanının bu icraatı ile Ana
yasayı ihlâl ettiğini net cümlelerle beyan eden 
bir makalesi de elimdedir. Arkadaşlarınım oku
masını tavsiye ederim. Şimdi ben fazla vaktini
zi almıyayım. 21 Nisan 1963 tarihli Cumhuriyet 
gazetesidir. Burada çok enteresan bu olayı ele 
almıştır. Bu olay tehiri icra tatbik edilmemek 
suretiyle Anayasa ihlâl edilmiştir. Hatta top-
yekûn Meclisimizi de bu konuda hassas olma
makla bâzı suçlamalarda bulunmuştur. Uzun 
bir makaledir. 

Tehiri icra müessesesi böyle bir mânâ taşı
madığı takdirde ise, hukukta bu müessese ta
mamen fuzuli bir mahiyet alır. Sanayi Bakanı, 
tehiri icrayı hiç bir fonksiyonu olmayan, mua
meleleri olduğu noktada durduran bir müessese 
olarak kabul etmektedir. Yani bu kararlar çıktı
ğı zaman Naci Gürol Bakanlık emrinde ise o 
noktada kalacak, yerine tayin ettiği Rahmi Tun-
çağıl Teftiş Heyeti Reisi, ise o da o makamda 
kalacak demektir. Böyle bir izah tarzı ise eh ba
sit hukuk bilgisinden yoksun olanları bile gül
dürecek bir izahtır. 

Sayın Bakan, tekzip mektubunda (bu karar
ların infaz edilmemesi sureti kafiyede bahis ko
nusu değildir) demektedir. 
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Bu mektubun tarihi üzerinden, geçen 6 ay 

sonraki fiili duruma bakınız arkadaşlar : 
Naci Gürol hakkında 6 ay Danıştay 5 nci Da

iresince, Bakanlık emrine alınma muamelesinin 
icrasının tehirine karar verilmiş, bu kararın' 
Bakanlıkça kaldırılması istenmiş ve reddolun-
muş, nasıl uygulanacağı hakkında tavzih ve 
mütalâa istenmiş, Danıştayca bu kararların tav
zihten" vareste olduğu beyan edilerek yine red-
dolunmuş. Keza yine bu makama tayin edilen 
Rahmi TunçağıFın. tayin kararnamesinin icrası 
durdurulmuş ve Bakanlıkça bunun da iki defa 
kaldırılması talebolunmuş, keza her ikisi de red-
dolunmuş ve üstelik bu davaya müdahil olarak 
katılan adı geçene red karari bizzat imzasına 
18 . 2 . 1963 tarihinde tebliğ edilmiş bulunmasına 
rağmen, hukukan bakanlığın yegâne ve hakiki 
Teftiş Heyeti Reisi olan Naci Gürol'a dokuz ay
dır yarım açık maaşı ve bu kadro ile hiç bir il
gisi kalmayan Rahmi Tunçağıl'e bu kadrodan 
.tam maaş verilmektedir. Bugünkü fiilî durum 
Bakan Fethi Çelikbaş'ın hüsnüniyetten ve sa
mimiyetten ne kadar uzak ve dolayısiyle Anaya
sayı ihlâl fiilini ne derece ihlâl ettiğini açıkça 
göstermektedir. 

Yine tekzip mektubunda aynen: (Keza mez
kûr kararlar Bakanlığa geldiğinde Fethi Çelik-
baş vazife ile yurt dışında bulunuyordu. Bu ba
kımdan kendisi tarafından infaz edilmemesi de 
varit değildir) denilmektedir. 

Fethi Çelikbaş yurt dışındaki vazife gezi
sinden 21 Aralık 1962 tarihinde avdet etmiştir. 
Tekzip mektuplarının yayınlandığı tarihler 
30 . 12 . 1962, 3 ve 4 . 1 . 1963) dür. Bakan Çe
likbaş hakkında genel görüşmenin cereyan etti
ği bugünkü tarih ise 6 ay sonraki 26 Hazi
ran 1963 dür. Şu tarihler ve fiili durum 
mumaileyhin suç işleme kastini, samimiyetsizli
ğini ve suiniyetini ispat ve izah için başka de
lil göstermeye lüzum hissettirmiyecek kadar 
açık ve barizdir. 

Biraz evvel belirttiğim gibi, gazetelerde tek-
zip mektubu yayınlandığı tarihlerden evvel ve
ya o günlerde Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş ta
rafından mezkûr kararların ne suretle uygula
nacağı hakkında Danıştaydan tavzih ve mütalâa 
sorulmamış, aksine olarak bu kararların kaldı
rılması talebolunmuştur. Bu talepler de 26.12. 
1962 tarihinde ittihaz olunan 962/227 ve 962/228 

26.6.1963 0 : 1 
sayılı kararlarla Danıştayca reddolunmuş bulun
maktadır. 

Yine bu tekzip mektubunun son kısmında 
aynen : 

(Salahiyetli mercilerden gelecek mütalâaya 
göre derhal gereğine tevessül olunacaktır.) de
nilmektedir. 

Bu satırları okurken memleketin bir evlâdı 
olarak üzüntü duymamak kabil değildir. Devlet 
idaresinde aktif rol almış olan ve üstelik (Pro
fesörlük) payesine erişerek memleket çocukla
rının beyinlerini ilim ve irfan ışıkları, ile nurlan-
dıran, vicdanlarını ahlâk ve fazilet mayası ile 
yuğuran bir zatın gerçeklerden bu derece uzak
laşabilmeğini ve kendisine sadece doğru yolu 
göstermekten ve vicdani kanaatlerini söylemek
ten başka kusur işlemiyen bir memurunu ve aile 
efradını perişan etmek ve bu harabe üzerine, 
bâzı yakınlarına ikbal yolların*! açmak için her 
türlü vasıtaya baş vurmayı mubah telâkki, ede
bileceğini düşünmek bile akıl ve havsalanın ala
cağı bir şey değildir arkadaşlar. 

Sanayi Bakanının ( salahiyetli mercilerden) 
dediği yer, tehiri icra kararlarının ne suretle 
uygulanacağını sorduğu Danıştaydır. Memle
ketin en yüksek idari kaza mercii olan Yüce Da
nıştay; Bakanın, gazetelerde yayınlanan tekzip 
mektubunun tarihinden 20-25 gün sonraki tav
zih ve mütalâa talebini de kararların izahtan 
vareste olduğu gerekçesiyle reddetmiş ve bu ret 
kararı üzerinden de tam 5 ay geçmiştir. Tekzip 
mektubunda (Gelecek mütalâaya göre gereğine 
derhal tevessül olunacaktır.) denildiğine göre 
bugüne kadar kararlar neden tatbik edilmemiş
tir? 

Sanayi Bakanı Sayın Fethi Çelikbaş'ın Da
nıştay kararlarını tatbik etmediği yolundaki bir 
yayınma cevap olarak yine mahkeme kararı ile 
gönderdiği bir tekzip mektubu da Zafer gazete
sinin 17 . 1 . 1963 tarih ve 17 sayılı nüshasın
da yayınlanmıştır. (Çelikbaş Danıştayı dinler) 
başlıklı olan bu tekzip mektubu aynen şöyledir: 

(Yıllarca hukuk Devletinin kurulması için 
mücadele ed,en Fethi Çelikbaş'ın Danıştay ka
rarlarını dinlemediğine dair haberinize kimse 
inanmıyacaktır. Zira ben bu mücadeleyi yaptı
ğım sırada gazetenizin dikta rejimine alkış tut
tuğunu hiçbir fert unutmuş değildir. 

Henüz hukukan nihai bir neticeye bağlan
mamış olan bir idari dâvanın muayyen bir saf-
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hasını ele alarak, bilgisizlikten ziyade kötü ni
yetle efkârı unmmiyeye yanlış aksettirmekteki 
gayeniz malûmdur. 

Birkaç malûm gazete ile ' birlikte Danıştay 
kararlarını dinlemediğim yolunda yayın yap
maktasınız. Halbuki sorumluluğunu müdrik bir 
Bakan Danıştay kararma mutavaat etmekle kü
sülmez. Ancak şeref kazanır. Ama sizlerin mü
temadi ve maksatlı neşriyatınım asla kaza merci
inin kararı değildir. 

Yıllarca hukuk rejimini savunan bir kimseye 
geçmişte dikta Rejimini yerleştirmek için çalışan 
sizlerin bu şekilde ithamda bulunması samimi
yetsizliğin açık bir delilidir.) Bu, hakikaten 
çok doğru. Ama doğru denilen lâfların icabının 
yapılması, ondan da doğru olur. Yani kararlar 
dinlenirse çok doğru. Dinlenmezse bu da yan
lış, o da yanlış. 

Sanayi Bakanı Çelikbaş'm bugünkü tutumu 
ile kendini yalanlıyan ve tezat teşkil eden bu 
tekzip mektubu üzerine eklenecek, başka söz 
yoktur arkadaşlar... Yalnız şu kadarını ilâve et
mek doğru olur ki, muhalefet yıllarında hukuk 
Devletinin kurulması için mücadele ettiğini be
yan eden. Sayın Çelikbaş Anayasa hükümlerine 
aykırı bugünkü davranışları ile bu mücadelesin
de ne kadar samimî olduğunu elhak ispat etmiş 
ve etmekte bulunmuştur. 

Sözlerinde ve davranışlarında o kadar sami
mî değil ve mahkeme kararları ile kanuni mev
zuata o mertebe umursamazlık duygusu içinde
dir ki, 6435 sayılı Kanun 6 aydan fazla açık 
maaşı vermemeyi emrettiği halde, mahzâ tehiri 
icra kararını tatbik etmemek için, Maliye Ba
kanlığı Merkez Mesul Muhasipliğinin de itirazı
na ve 6 aylık müddet Martta bitmiş olmasına 
rağmen, deruhtei mesuliyet etmek suretiyle Ni
san, Mayıs ve Haziran 1963 ayları maaşlarını da
hi yarım olarak ödetmiştir. 

6435 sayılı Kanun, Bakanlık emrine alınan 
memurlara 6 ay zarfında bir vazife verilmediği 
takdirde -6 ay sonunda otomatikman emekliye 
sevk muamelesinin uygulanacağını âmirdir. Na
ci Gürol'a bu muameleyi tatbik edemiyor, çünkü 
Danıştay tehiri icra karariyle Bakanlık emrine 
alınma muamelesini durdurmuş ve bundan ev
velki hukukî durumu aynen iade etmiştir. Bu 
kararı uygulıyarak vazifeye iade edemiyor. Çün
kü, o makama getirdiği hemşehrisi Rahmi 
Tuncagil açıkta kalacaktır. Bu sebeplerle, ça

resizlik içinde, 6435 sayılı Kanun hükmünü de 
çiğniyerek, deruhtei mesuliyet etmek suretiyle 
Naci Gürol'a yarım maaş verme yolunu terviç 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; burada şu noktayı da 
belirtmek isterim ki, tâyin kararnamesinin icra
sı Danıştayca durdurularak, kendisine tebliğ 
olunan Rahmi Tuncagil'in Mart 1963 ayından 
itibaren aldığı maaşların kanunsuzluğu ileri sü
rülerek maaşının kesilmesi yolunda Naci Gürol 
tarafından Maliye Bakanlığına yapılan müraca
ata, fbu Bakanlıkça 3 ay sonra verilen cevapta; 
hukuk esasları ile, hak ve adalet kaideleriyle 
asla bağdaşamıyacak fikir ve mütalâalar serd 
edilmektedir. OBu yazıda; Naci Gürol'un dâva 
açtığı sırada, Bakanlık emrine alınması ile il
gili olarak Danıştayca ittihaz--edilen tehiri ic
ra kararının sonradan kaldîrılmış ve Rahmi 
Tuncagil'in tâyin kararının icrasının da dur
durulmasına mahal olmadığına dair karar ve
rilmiş olması, bu arada münhal kadroya yetkili 
makamca bir başkasının tâyin edilmiş bulun
ması dolayısiyle, Danıştayca (bilâhara dâva 
mevzuu olan her iki muamelenin icrasının dur
durulmasına dair verilen kararların infaz kabi
liyetinin bulunmadığı ve bu sebeple Rahmi 
Tuncagil'e Teftiş Heyeti Reisi olarak maaş ve
rilmesinde kanunsuzluk bulunmadığı gibi, aynı 
kadrodan iki kişinin maaş almasına imkân 'bu
lunmadığından, Naci Gürol'a açık maaşı veril
mesine devam olunmasında mevzuata aykırı-
bir durum olmadığı bildirilmektedir. 

Aziz arkadaşlar; Maliye Vekâletinin' hangi 
düşüncelerle böyle bir mütalâayı verdiği bizce 
malûm'olmıyan bir keyfiyettir. 

Naci Gürol, D. P. iktidarı devrinde Sayın 
Çelikbaş'm teklif çiliğini ve müdaf iliğini yap
tığı Anayasanın 6435 sayılı Kanuna göre Ba
kanlık emrine alındığı zaman, (bu kanunun 
3 ncü maddesi hükmüne göre, bu muamele aley
hine idari ve kazai mercilere müracaat hakkın-

- dan mahrumdu. Bu sebepledir ki, Danıştay 
Önce muvakkaten verdiği tehiri icra kararını 
10 gün sonra kaldırmış ve fakat kanun hükmü
nü Anayasaya aykırı görerek dosyayı Anaya
sa Mahkemesine göndermiştir. Rahmi Tuncagil'
in Teftiş Heyeti Reisliğine' (tâyini hakkındaki 
kararın iptaline dair açılan dâvada diğeri ile 
irtibat halinde olduğundan, tehiri icra kararı
nı kaldırırken, Rahmi Tuncagil'in tâyin kara-
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rının icrasının durdurulması hakkındaki tale- » sana suçludur derken başındaki âmir kanuni 
foi de yerinde •görmemiş ve buna mahal olmadı
ğına karar vermişti. Ancak Anayasa Mahke
mesince ı643'5 sayılı 'Kanunun antidemokratik 
olan 'hükmü iptal edilince, Naci Gürol tarafın
dan her iki muamele için yeniden yapılan te
hiri icra talepleri uygun Ibulunmuş ve bu yolda 
karar verilmiştir. Gerek vekâlet emrine alınma 
ve gerek Rahmi Tuncagil'in tâyin kararının 
icrasının durdurulması hakkındaki tehiri icra 
kararları verilirken, daha evvel verilen tehiri 
iera kararının kaldırıldığı ve keza Rahmi Tun-' 
câgil'in tâyin kararnamesinin icrasının durdu
rulmasına maihal olmadığı yolundaki karar Da-
nıştayca esasen malûmdu. Bu itibarla, Danış
tay infaz kabiliyeti olmıyan bir karar verme
miş ve bunu düşünmemiştir. Rahmi Tuncagil'in 
tâyin kararnamesinin icrası durdurulmuş ve 
kendisine de imzası mukabilinde tebliğ edil
miş bulunduğuna ıgöre, bu şahsın eski kadrosu 
olan müfettişliğe dönmesi ve Naci Gürol'un da 
Teftiş Heyeti Reisliği görevine başlatılması su
retiyle kararlar infaz edilmiş olacaktı. 

Muhterem arkadaşlar, iş bu kadar basitken, 
bu yola gidilmemiş olması hüsnüniyetle izah 
edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Bakanı Fethi 
Oelikbaş; Danıştay tarafından gerek Naci Gü
rol'un Ibakanlık emrine alınma kararının ve 
gerek Teftiş Heyeti Reisliğine tâyin ettiği Rah
mi Tuncagil'in tâyin kararının icrasının tdhi'ri 
hakkında ittihaz ettiği kararlarla, bunların 
kaldırılması hakkındaki Bakanlık taleplerinin 
reddine dair verdiği kararları 6 aydan beri 
infaz eylememek suretiyle Anayasanın 13ı2 nci 
maddesini ihlâl etmiş ve el'an dahi ihlâl etmek
tedir. 

Yukardan beri sayılan bu olaylara Sayın Ba
kan cevap verirken ismi geçen birçok personeli 
savunacak, bâzısını da suçhyacaktır. Esasen 
Ibıt konularda basma da «bâzı açıklamalarda da 
'bulunmuştur. Ben burada hiç kimsenin müda
faasını yapmıyorum, prensipler üzerinde duru
yorum. Anayasanın 132 nci maddesi ile ilgili 
konuda Naci 'Gürol Datnıştaydan 'bâzı kararlar 
almıştır. Bu kararların tatbiki beni ilgilendirir, 
mahkemece hükme ! bağlanmış Naci Gürol ve 
onun ıgibi bâzı suçlu olanlar varsa Danıştay 
kararlarını mesnet yaıpar ve bize getirirse he
pimiz tenvir ve irşadedilmiş oluruz, Yoksa in-

kovuşturmayı yapıp ilâmla huzurunuza gelme
dikçe boş iddialarla ikna etmek mümkün de
ğildir-. 

Çok aziz arkadaşlarım, takririmin Özü... 
İHSAN KABADAYI (Konya)* — Ruhu yok. 
İHSAN A'TAÖV (Devamla) —' özü, Anaya-

sanın 132 nci maddesinin ihlâli suretiyle, 
6 aydır Danıştay kararlarının tatbik edilmeme
si ve bu suretle aynı mevkide iki insanın mtu 
hafaza edilerek bunlara meri kanunların hü
kümleri dışında para Ödenmesi. Ondalı sonra 
bu Bakanlığın çeşitli müesseselerinde vukubü-
lan bâzı personel politikası karşısında Sayın 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın her müessese
de vuku bulan olayları cerhedecek müsbet delil-, 
lerle izah ve bizi ikna eıtmes'i, Anayasanın 13$ 
nci maddesinin ihlâl edilmediğini yani Danış
tay kararlarının bahsettiğim şekilde tatbik edil
diğini ispat etmesi sonunda bendeniz bu bakan
lığın Yüksek Meclis huzurunda çok müsbet ve 
hakikaten parlak bir imtihanla .çıkmış olduğunu 
gördüğüm' andan itibaren gidip bizzat kendile
rini tebrik edeceğim. Eğer îbil'hassa bu Anayasa
nın âmir hükmünün yerine getirilmediği delil
leriyle ispat edilmediği takdirde; Yüksek Mecli
si Anayasayı korumak üzere vazifeye davet ede
ceğim. 

Geniş vakitlerinizi aldım, hepinizi 'hürmetle 
selâmlarım sevgili arkadaşlarım. (Soldan alkış) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, grup adına ve 
şahısları adına konuşmak istiyen arkadaşlar var. 
Onlandan evvel mi konuşmak istersiniz, yoksa 
sonra mı? • 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Efendim, arkadaşlar benim izaha
tımdan sonra konuşurlarsa daha faydalı olur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — 'Çok Sayın Başkan, Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; geçen hafta Yüksek Mecli-

f* sin, Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün 
hakkımda genel müzakere açılmasına dair takri
rine müsbet oy kullanmasını rica ederken şun
ları söylemiştim; bu çeşit müzakereler parlöman-
ter demokratik memleketlerde en isabetli mura
kabe ve aynı zamanda gerek bakanların, icraa
tından dolayı hesap verme, Devlet idaresindeki 
tutumlarına ışık tutması bakımından, gerekse 
milletvekilinin Devlet işlerinin görülmesindej 
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murakabeden ne anladığını göstermesi bakımın- I 
dan çok faydalıdır. 

Şimdi, Bayın İhsan Ataöv'ün iddialarına 
karşı izahatımı ikmal ettikten sonra-, yakıız (Mil
let Meclisinin değerli üyeleri değil, fakat Tür
kiye'de demokrasiye gönül vermiş, her çeşit cere
yanlara karşı demokratik idarenin feyzine inan
mış .olan insanların, Sayın Ataöv'ün murakabe
den ne »anladığı hakkında da bir hükme medar 
olması bakımından, fevkalâde istifadeli buluna
caktır, kanaatindeyim. (Orta- sıralardan bravo 
sesleri) Çünkü demokrasinin büyük düşmanı, 
Yunana Kadimdenberi, demagojidir, arkadaşlar. 
(Orta şıralardan bravo sesleri) Demagojiyi kö
künden-kazımaya muvaffak olamıyan memleket
lerde demokrasi kurulamamıştır. Kurulu olduğu 
•yerlerde de sftysuzlaşmış ve yerini anarşiye ve
ya diktaya terketmiştir. Bu itibarla bu müzake
reler Türkiye'de demokrasiye karşı direnen de
magojik kuvvetlerin vatandaş nazarında açık
lanmasına medar olduğu müddette, bunda Par
lâmentomuz demokrasi uğrunda zafer kazanacak
tır, kanaatini taşımaktayım. 

'Sözlerime başlarken Adalet Partisi Meclis | 
Oruptrhu, kendi mensubu bir arkadaşının bu çe
şit iddialarına iştirak etmemesi ve onu iddiası
nı ispat etmeye müstakil bırakması bu yolda 
Parlâmento adabı bakımından isabetli bir çığır 
açmış olmasından dolayı tebrik etmek isterim-. 
Çünkü memleketimizde bir milieıt vekilinin ha
reketini bütün grupıın, bir bakanın hareke- | 
tini bütün grupıın benimsemesi, hatası ile se
vabı ile benimsemesi demokratik idarenin kurul
masına yıllarca engel ve karşı olan başlıca ruhî 
ve sosyolojik sebeplerden biri idi. 'Bu itibarla 
isabetli hareket etmişlerdir. Onu da burada be
lirtmekte fayda ıgörmekteyim. Şimdi arkadaşımı
zın, sonunda geçen haftaki takririndeki büyük 
iddialarla, şimdi izahını yapacağım münferit id-
dialarmın ne nispette bir tenakuz içinde bulun
duğunun da teşrihini yapmak benim için vazife 
olacaktır. ıHiıçbir politik düşünce taşımıyorum. 
Bunu söylemeğe lüzum yoktur. Politikacı konu- ı 
surken behemehal bir politika maksadı gözetir 
arkadaşlar. Nitekim îhsan Ataöv milletvekili 
olarak vicdanından fışkıran ve Anayasanın bek- i-
çiliğini yapmak yemini karşısında bir vazife 
yapmak iddiasiyle buraya çıkmıştır. Şimdi ne ı 
ölçüde bu vazifesini yapabilmiştir, onun hesabı-
nı .görmek lâzımdır. ' 

26. 6 .1963 O : İ 
I Türkiye Kömür İşletmeleri Umum Müdürlü

ğü ; şunu ifade edeyim ki, iktisadi Devlet Teşek
küllerinden on küsur A Sanayi Bakanlığına bağ
lıdır, onun murakabesi altındadır, diğerlerini ih
mal etti, her halde oralarda bir şey olmadığın
dan olacaktır. 

Şimdi, .Türkiye Kömür işletmeleri Umum 
Müdürlüğünde bâzı yüksek mühendislerin, ham-
dolsun doğruyu ifade etti, öteden beri mukavele 
ile, 3659 sayılı Kanunun bir maddesine göre 
yüksek ücret aldığını ifade etti. Gerçekten be
nim arkadaşım değil, bir kere, ama öteden heri 
aldığına göre, kendilerinin bu ücreti almaların
da benim dahlim yok. Fakat işletmelerimizcie 
arkadaşlar, maalesef sevk ve idare makamına gel
mek için bazan gayrimeşru mücadeleler cereyan 
etmektedir. Türkiye Kömür İşletmelerinde yük
sek maden mühendisliği tahsil etmiş bir düzine 
kadar personel kalmıştı. Oradaki mücadele de 
bunları bertaraf ederek bunların makamına geç
mek düşüncesi uzun süre devam etmiş ve'hukuk 
müşavirliğinin mütalâası veçhile 'bütün arkadaş
ların kontratlarının feshi zarureti tarafımdan 

L söylenmiş, ama noter vasıtasiyle işlerin protesto 
edilmesi ve binnetice o tarihte Vekâletin mesuli
yetini taşıyan arkadaş, bu personel giderse istih
salde büyük düşüşler olur, bunun mesuliyeti 
ağırdır diye düşünmüştür ve bugüne kadar bu 
rejim tatbik edilmiştir ve kanuna da.uygundur. 
Bizim dairemizin görüşü, Hukuk Müşavirliğimi-

| zin görüşü Türkiye Kömür işletmeleri müessese
sinin 3659 sayılı Kanunun bir maddesine göre 
mukavele ile bu arkadaşların istihdamına im
kân verir. Vekâlet Hukuk Müşavirliğinin görü
şü aykırı olabilir, sizden rica edeceğim, bu me
suliyete katılmayınız. Verdiğim emri iptal ettim: 

Şimdi 40 000 lira tazminattan bahsettiler. 
Bu hâdise nasıl cereyan etmiş, onu izah ebeyim. 
Şimdiki mukavelelerin hiçbirisinde 40 000 lira
lık tazminat yoktur. Vaktiyle 1957 yılında mü
esseseye, büyük işletmedir ve Türkiye'nin çeşitli 
konuları itibariyle sevk ve idaresi en güç olan iş-

ı letmesidir, bunun başına 1955 te mukavele ile 
(Muzaffer isminde bir yüksek maden mühendisi-

| ni tâyin etmişler. Mukavelesine 40 bin lira da 
i- tazminat hükmü konmuş. Başka yere nakletmek 

istemişler, gitmem demiş ve o tarihte kendisine 
i 40 bin lira ödenmiştir. Ve bu paralar dolayısiyle 

ihtilâlden sonra ne muamele yapıldı, bunu ödi-
I yenler hakkında takibat yapılmadı denmesi üze-
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rine, »ağır bir şeydir, istihsal süratle azalacaktır, 
dedim kararı iptal ederim, Türkiye Kömüjr İş
letmeleri Umum Müdürlüğünün noktai nazarına 
mesul Bakan olarak, Hukuk Müşavirliğinin mü
talâasına rağmen, katılırım dedim ve katıldım. 
Biz -burada Vekâlet Hukuk Müşavirliğinin nok
tai nazarına rağmen, ama idari ve malî muhtar 
riyet, olan teşekkülün kendi görüşüne uygun ola
rak bir noktai nazara iştirak vardır, bir deriler
de Ipraş'm 2)3 sayılı Kanundan sonra yüksek 
murakabenin murakabesine tabi''olması zarureti 
derkâr iken o murakabeden kurtulmak için Ba--
kanlık Hukuk Müşavirliğinin mugayir noktai 
nazarına rağmen, îpraş'ı yüksek murakabenin 
murakabesinden çıkartmak gayreti vardır. Şim
di ikisi arasındaki büyük farkı söyliyeceğim, 
göstereceğim. 

Şimdi, arkadaşımız der ki, evvelki emri ka
nuna uygundu. Vekâlet hukuk müşavirine gö-
,re öyle. Türkiye Kömür İşletmeleri Umum 
Müdürlüğüne göre öyle değil. Ama arkadaşlar, 
icrada mesuliyet taşıyanlarla o mesuliyetten 
uzak kalanlar arasında hâdiseleri değerlendir
mek bakımından büyük fark vardır. Biz istih
salimizi 17 - 18 bin tondan bir emrimizle 13 bin 
tona düşürdüğümüz andan itibaren, 15 gün son
ra orada vekil kalmaz arkadaşlar, kalamaz. 
ıSiz bırakmamalısınız. İcra o demektir. Başına 
ben- bir umum müdür getirmişim, arkadaşım-
mış. Yüzünü, umum müdür yapmak üzere da
vet ettiğimde görmüşümdür. Liseden benden 4 
veya 5 sene sonra meızunmuş. Nasıl buldum, 
onu arz edeyim: Demin söyledim, Türkiye'nin 
en güç işletmesi, yerin altında namütenahi ga
lerileri var, malî meselesi var, fiyat meselesi 
var, sosyal meselesi, ticari sigorta ve sairesi 
var. Bir umum müdür bulayım, çünkü umum 
müdür asaleten gelmiyor oraya, mevzuat müsa
it değildir, bu müesseseyi ıslah edelim, çünkü 
bir tevekkül va'r, bâzı işletmelerimizde, bu i ş 
letmeler ıslah edilemez. Fiyat politikası yüzün
den, sosyal şarjlar yüzünden zarar 'etmektedir. 
Bunlar az zararlı veya kârlı hale getirilemezler, 
,bu tevekkül halindedir. Ben bu noktai nazar
da bir bakan değilimdir. İşletmelerin hepsinde 
alınacak; tedbirler, işletme bünyesinde alınacak 
tedbirler vardır, umum müdürlük bünyesinde 
alınacak tedbirler vardır, bakanlık cephesinden 
alınacak • tedbirler vardır, Hükümet cephesin
den alınacak tedbirler vardır. Bir anket hazır-
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ladım. Muayyen mevkilerden, sorumluluk de* 
ruhte eden mevkilerde bulunan 10 küsur arka
daşa gizli ve doğrudan doğruya bana 'gönderil
mek ışartiyle bu konulardaki düşüncelerinizi 
açıklayın, dedim. İşleri ıslah etmeik için mües
sese ve umum müdürlük, bakanlık Hükümet 
ne tedbir almalıdır? Bunların içinden en şayanı 
dikkat fikirleri dermeyan eden arkadaş, mem
nuniyetimi her yerde ifade etmekten hususi bir 
zevk dujyarım, fevkalâde iyi bir tahsil yapmış, 
Fransa'da, Amerika'da kendisini davet ettim. 
Nihayet orada bir yerde müessese müdürü ola
rak yerleşmiş. İtizar etmek- istedim. Memleket 
'hizmeti dedim. Her zaman memurları, politika
cılar, gönülleri arzu «ittiği için değil, orada mil
let (kendilerinden vazife .beklediği için maıkama 
gelmek durumundadırlar. Arkadaşlar, şimdi 
onu da anlatacağım. O, dillere destan edilen 
hemşehri , Teftiş Heyeti Reisinin her ay 1 '2140 
lira almakta olduğunu da, zamanı gelince bir 
kere daha söyliyeceğim. 

Politika da öyledir; siyasete gireceksin, va-
ızife teklif ettiklerinde kabul etmiyeceıksin. Böy
le şey olmaz arkadaşlar. Bu da Öyle. Şimdi, ar-
'kadaşı getirdik, ne oldu? Randıman yükseldi, 
10 küsur milyon lira müessese kâr etti ve 1962 
yılında 30 ıküsur milyon lira .raddesinde işçi
nin asgari ücretlerini yükselttik. % 25 - 35 nis-

. betinde asıgari ücret yükseltildi. Umumi yekû
na tesiri 30 küsur milyon lira, Eğer bu yüksel
tilmemiş olsaydı Ereğli Kömür İşletmeleri ba-
şabaş hesabını kapatacaktı. Üstelik Devlet De
miryolları maliyet aşağısına nakliyat yapmak
ta idi, Devlet Demiryollarının halini bildiğim 
için onu da yükseltelim dedik, daha fazla pa
halı taşıttık. Bu arkadaşın tecrübesinden ve bil-; 
gisinden müessese 'kalem kalem faydalanmıştır. 
Ama iş çok çetindi. Büyük iş. Sinir kuvveti 
lâzım. Ereğli Kömür İşletmesi Umum Müdür
lüğü İdaresi kolay işlerden değil. Nihayet gün 
geldi, itizar etti. Amerika Birleşik Devletleri
ne kanuna uygun olarak gönderildi. Türkiye 
Kömür İşletmelerinin Eksimbanktan aldığı kre
diler var. Demir Çelikin, Etibankın Eksimbank
tan aldığı krediler var ve bunları 4 Ağustos 
1958 istikrar kararları ile birlikte 369 milyon 
dolar o zaman kredi temin edilmişti; ama me
kanizma yürümüyor. Orda Sanayi Bakanlığı • 

^camiasına bağlı teşekküllerin bütün işlerini 
Amerika'da yürütmek üzere bir temsilcinin 
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bulundurulmasında fayda görüldü. Orada tah
sil etmiş. Aldığımız netice o kadar müspet ol
muştu ki, Maliye Bakanlığı aynı seviyede bir 
yüksek mühendisin Paris'te İktisadi İş Biriliği 
ve Gelinme Teşkilâtına iki veya üç yüksek mü-
ihendisin (giderilmesini benden rica ıettiler. Ora
da müspet netice alınmaya başlanıldı. Şimdi, 
'hizmetin yürütülmesiyle alâkalı değil bizim so
ru sahibi arkadaşımız. Sağdan, soldan yığınla 
birtakım isimler yazılmış, çizilmiş, isimler ve
rilmiştir. Bu zat ne hizmet ıgörmüş ? Bize onu 
»orsanıza arkadaşlar. Arkadaşımızın (hizmeti bü
tün camiamızca müspet olmuş, müspet olmakta 
devam etmektedir. Bir krom dâvamız var ar
kadaşlar, 

Silâhtarağa'nın kurulması işi yardı. Yürü-
temiyorduk. Etibanktan muavin arkadaş ıgit-
ti, en son umum müdür .gitti. Herbirerleriyle 
mahallî şartlar ve icaplara 'göre müzakereler 
yapıldı. -Bunların % 50 sinden fazlasını bu ar
kadaşın yardımı ile haıllettik. Huzurunuzda 
kendisine teşekkür ediyorum. <Ktmiş olmasın
da idare meclisinin, müdürler kurulunun kara
rını tasvibetmekle sorumluluk taşıyan bir Ba
kan sifatiyle zevk duyarım ve kendisine müte
şekkirim. Arkadaşım değildir. Nereden bunu 
keşf etmişi er* anlıyamadim. Yüzünü, müdür . 
alması için davet ettiğim zaman gördüm. O za
mana kadar hiç .görmemiştim. Ve şunu arz 
edeyim; bu hizmetler, bu makamlar, mevkiler 
öyle yerlerdir ki muhterem arkadaşlarım, hepi
niz benden daha iyi takdir edersiniz, arkadaş
lık münasebetlerini, dostluk münasebetlerini bu 
hizmetlere sirayet ettirenler muvaffak olamaz
lar. (Bunun hududunu talbdidetmesini bilen in
sanlardır ki, muvaffak; olur ve icraatının her 
an hesabını açık alınla verebilirler. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu; sene 
1#51 veya 19'52. Ankara'da Hükümetli meşgul-
eden olay, Atatürk'ün heykellerine hüeum ede
rek kıran ve kimin yaptığı bulunamıyan bir 
devir. O devirde 'Çankaya Jandarma Kuman
danı bulunan zat teker teker bunları kimlerin 
yaptığını bulup Hükümete teslim etmiş. Ken
disini tanımıyordum. Bir toplantıda tanıdım. 
Bakan olduktan sonra Hususi Kalem Müdürüm 
Dış Ticaret Dairesine intisabetmiş, ayrılmış. Ben 
teklif ettim. Yaşar Beye, Hususi Kalem Müdürü 
olur musunuz diye. İlk toplantıda gördüm ve 
sonra yokladım. Vekâletimin Hususi Kalem 

Müdürlüğünü yapabilecek bir nitelikte gör
düğüm için bu teklifi yaptım. Şimdi arkadaş
lar, T9'54 de ben istifa etmişim. Partide müca
deleye girmişim. (Benim yardımımla Hurdacılık 
Şirketinin Genel' Sekreteri olmuş. Buna kim ina
nır. Ataövden başka? (Orta sıralardan (gülüş
meler). Arkadaşlar, benim o zaman ne yardımım 
olabilir? Esasen ben bu çeşit mevzuları biliriım, 
ölçerim, ıgücüm neye yeter, neye yetmez, ona 
göre davranırım. Benim hiç malûmatım olma
dan istifa etmiş. Hususi Kalem Müdürlüğün
den atılma değildir. İstifa etmiş, >Sümerbanka 
gitmiş, oraya nakletmişler, Umumi Kâtip ol
muş. Ondan sonra da şimdi .Makina Kimya 
Endüstrüsü Kurumunun Umum Müdürü değer
li arkadaşım oraya Umum Müdür olmuştur. 

Umum Müdürlüğe ben rica ettim getirdim, 
dışarda aldığından daha az para alması paha
sına. Eskiden Umum Müdür Muavinliği yapmış, 
müesseseyi biliyor, avucunun içindeki hatlar 
gibi biliyor. Nitekim 1957 yılından beri Al
manya'ya yapılan mühimmat teslimatımızı An
laşmada gösterilen miktarın üstüne çıkarmıştır. 
Her &Y 10 milyon Deutsche Marktan fazla tesli
mat yapmışızdır. İşte hizmet. Orda tanımış ve 
Nihat 'Su arkadaşımız da birinci Hükümette 
Devlet Bakanıdır, Yaşar Tokat'ı da Hurdacılık 
Anonim Şirketinden tanımaktadır. Kendisini 
işhadediyorum, meşgul olmamış mıdır, karar
namesinin çıkmasında? Yoksa kararı Umum 
Müdür inlha eder, Bakan, Başkanlar Kuruluna 

* 
getirir. Orda süratle işinin çıkması için arka
daşımız 'gayret etmiştir, oraya geçmiştir ve 
orada da muvaffak olmuştur. Şimdi arkadaş
lar; muayyen mevkilerde muvaffak olmak için 
bâzı mânevi vasıflara ihtiyaç vardır. Bu va
sıflara sahibolarilar bu yerlerde kolay muvaf
fak olurlar. • Bu vasıflara sahibolduğu için mu
vaffak olmuş ve bugün Makin a Kimya En
düstrisi Kurumunda sağa, sola yazılar yazılmak 
suretiyle neşriyatta bulundurulanlar akailiyet-
te. Menfaatleri sarsılmış muayyen bir zümre. 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun, Erdek'
te kampı varmış, her yıl onlar gidermiş. Bu iş
ler Umum Müdür Muavinine bağlı olduğu için, 
hayır demiş; buraya sadece büyük memurlar 
değil, işçi ve küçük memurlar da gidecektir, 
hattâ bunu bir plâna bağlıyacağız, her sene gi
denler sırasını bekleyecek, demiş. Menfaatleri 
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yıkmaya çalışanlar peşinen bilsinler kî, bunun 
aksü'lameli olur. Sümerbank -Umum. Müdürü
nün ayrılması sırasında bana çok dediler, başı
nıza çok gaile' çıkar, tanıdığı geniştir, falandır, 
filândır. (Ben mücadele ederim, dedim. Bu iti
barla idare hayatında müesses, menfaatleri kır
mak için karar verip icraata geçtiniz mi onun 

. aksu Lameli ne peşinen intizar etmelisiniz. 
(Bu,, o müesseseye umum müdür muavini ol

muş, orada bir reor'gan'izasyon teşebbüsüne geç
miş, Amerika Birleşik Devletlerinden bir he
yet gelmiş, Amerikan Yardım Heyetinden İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin origanizaiSyonu ile 
meşgul -olmak üzere Mic Camey firması getir
tilmiş ve ilk defa Makina Kimya Endüstrisi 
Kurumunun teşkilâtı üzerin'de bu firma men
supları çalışmaya başlamışlardır. Toplu sözleş
me; grev ve lokavt işleriyle meşgul olmak üze
re müstakil bir şube kurulmasını ve bunun ge
nel müdür idari yardımcısına bağlı olmamasını 
uygun görmüşlerdir. Makina Kimya Endüstrisi 
Teşkilâtı buna göre tertiplenmiştir. Ye organize 
edilmiştir. İlerde; bu işlerin birinci derecede so
rumlu durumuna geçecek olanlar tarafından 
idari işler umum müdür muavini ve şubenin 
müdürü bir arkadaş direkt temaslar* yapmak 
üzere Avrupa'ya gönderilmiştir. Umum müdür
ler Kurulu karar veriyor. Bakanlığa geliyor, 
Bakan tasvibediyor. Mekanizma budur. Müdür
ler Kurulu karar verir. Bir tamim yaptım, işlere 
bir zaptı rapt vermek için. Kongrelere, toplan
tılara tebliğ yapılan yerlere gidildiğinde konuş
mak, tebliğe iştirak etmek, müzakerelere katıl
mak lâzımdır. O tamim nasıl değerlendirilir, 
onu anlatacağım. 

Ama umum müdürlüğün bir mevzuunu tet
kik etmek üzere illâ bir yabancı dil bilmesi şartı 
yoktur, arkadaşlar. Eğer bu şartı koyacak olur
sak bunun birtakım neticelerini de, peşinen ka
bul etmek lâzımgelif. Oralara, dil bilip mukaye
seli etüt yapamıyacak kimselerin getirilmemesi 
lâzımgelir, ki, ben o kanaatte değilim. Kongre
lere katıldığında yabancı dil bilmeyi faydalı 
görürüm, müzakereye iştirak."bakımından. Fa
kat bir tetkika gidildiğinde zaruri görmem. O, 
benim takdirim. Gitmiş, ne olmuş ? İlk defa duy
duğum için söylüyorum ; Paris Büyükelçimizi, 
her halde gittiklerinde tanıdıklarını zannetmi
yorum, kararda Belçika, İsviçre ve mümkün 
olursa Fransa'ya gitmelerini ben tavsiye ettinij 
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kendilerine. Bu müddet, içinde ne kadar çok 
gezip temas ederseniz, faydalıdır, dedim. Ora
ya gittiler. Yaktiyle Danimarka'da Büyükelçi 
olduğu için, tebrik ederim, isabetli bir çalışma 
için çıkmışsınız, fakat niçin bu mevzuda ileri 
olan, ve zirai striktürü itibariyle de bize benzi-
yen Kopenhag'a gitmiyorsunuz, demiş. Hariciye 
kanalı ile Umum Müdürlüğe bu lüzumu belirt
miş ; Paris Büyükelçisi. Kendisine müteşekkirim. 
Çünkü, arkadaşlarıma daima söylerim, memle
ket dâhilinde dolaşırken vazifeli olarak gittiği
nizde oranın en büyük mülkiye âmirine gide
ceksiniz, vazifenizi söyliyeceksiniz, belki orada 
arşivde bâzı şeyler vardır, bilgi katacaksınız, 
ona göre tetkik edeceksiniz. Harice vazifeli ola
rak gittiğinizde büyükelçiliklerle temas edip, 
şu vazife ile geldik, diyeceksiniz. Oraya gitmiş
ler, dönüşlerinde rapor vermişler. Harice vazife 
ile giden memurların dönüşlerinde rapor verme
leri usulünü koydum. Bu raporları v.ekâlette 
değerlendirmeye çalışırım. Bu mevzuda toplu 
sözleşmede ve grev lokavtta idare, i§ verenler, 
işçiler bakımından yaptığım etütler vardır. 
Kendim okuyup ifade etmişimdir. Kusuru ne
dir? Umum Müdür Muavini; mesuliyet onun. 
Ama Fethi Çelikbaş'm 1953 te tanıması ve Hu
susi Kalem Müdürü olmasıdır. O tarihte de ar
kadaşlar çok lâfı edilmişti, akrabası, hemşehri-
sidir, diye. Hiçbir alâkam yoktur. Haberim yok, 
ne olduğunu bilmiyorum. Hat^â kendisine sor
dum, siz nerelisiniz, diye. Erzincanlı imiş. O za
man da oldu bu lâflar, Etibank Umum Müdür
lüğü vekâletine getirdiğim birisi var, onun da 
lâfı oldu, hemşehrisi demişler. Onu da sordum, 
Manisalı çıktı. Olur böyle şeyler. 

İnsanlar, sahibinin sesi gibi vazife görmek 
itiyadını kazanırsa bu çeşit iğfallere mâruz ka
lırlar, arkadaşlar. (Orta sıralardan, bravo, ses
leri) 

Şimdi şunu anlatayım : Bakanlık ve İktisa
di Devlet Teşekküllerinin . münasebeti kanun-
larca tâyin edilmiştir. Bu kararlar kendi bün
yelerinde verilir. Umum müdür lüzum hisseder
se vekille gelir konuşur, isterse konuşmaz. Be
şerî münasebetlerin kâffesini kanunlarla tedvir 
etmek, tanzim etmek mümkün ve mutasavver 
değildir. Kendileri karar vermişler, bana getir
diler, tasdik ettim ve bugün pişman da delilim. 

Sümerbank : İzmir Basma Fabrikası Müdü
rü ; icrada bulunanlar kendilerine intikal ettiri-
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len usulsüz işleri hasıraltı eder, takibettirmez-
lerse o zaman muaheze edilirler. Tahkik ettirir
siniz, muameleye koyarsınız, hattâ İzmir Basma 
Fabrikasının avukatı değil, orada okluğu için, 
merkezden bir avukat, takibetsin işi derseniz, 
o kimsenin himaye edildiğini iddia etmek için 
insanın insaftan mahrum olması lâzımgelir. 
Fabrika müdürü, Savcılığa verilmiştir, muha
kemesi devam etmektedir. Bu çeşit mevzularda 
mesul bir vekil olarak kanaatimi burada açık
lamayı isabetli görmem. Mahkemenin neticesine 
intizar etmek lâzımdır. Ve umum müdürlük ar
zu ederse, yetki onundur, Bakanlığın değil, işi
ne son da verebilir. Bakanlık olarak, Umum Mü
dür ve muavinlerinin ötesinde bu çeşit tasar
rufların karşısında vaziyet almışımdır. Umum 
müdürler ve muavinler mesuliyetlerini idrak 
etsinler karıştığımız andan itibaren, nasıl olsa 
vekil de karışıyor,. mesuliyet ortak, bizden b i r . 
şey sorulmaz, diye atalete düşerler. Mesuliyet 
sizindir, mahkemeye vereceksin. Ankara'dan 
avukat takibedecek. Beni alâkadar etmez. 

Japonya'ya gönderilmiş. NTe için? Teklif, 
Umum Müdürlükten geliyor. Camia içerisinde 
bu mevzularda en iyi yetişmiş teknisyen ve 
elemanlardan olduğuna dair yığınla vesika 
vardır. Personelin, kanaati o. Literatürü takib-
ediyorlar. Japonya'da, mensucat ve pamuk ipliği 
sanayiinde en son gelişmeler nedir? Takibcdiyor-
lar. Ona onlar karışır. Mesuliyet Umum Müdür
lüğündür. Umum Müdürlük onu teklif ettiği 
takdirde ben hayır demem. Hakkında, dâva açıl
mış, ciddî olarak dâvası takibedilen bir kimse
nin muayyen bir konuda ehliyetinden, tecrübe
sinden faydalanmayı, bilmiyorum arkadaş iş ba
kımından ne derece isabetli telâkki etmektedir. 
Hamdolsun Sümeıbakın eski Umum Müdürü 
Selâhattin Akyol ile bir görüşme yapmadım. 
Yalnız, ne için bir (avukat tutuldu? Bir Maliye 
Bakanlığı müfettişi, iki de .Sanayi Bakanlığı mü
fettişi meşgul oklu. 9 milyon küsur liralık iha
leye fesat karıştırmaktan dolayı takibat yapıl
ması gerekir, dediler'. Maliye Bakanlığı müfetti
şi de var. 9 milyon küsur lira. Umum Müdürlük, 
işin ehemmiyeti, ciddiyeti, hususi bir takibe ih
tiyaç gösterdiği kanaatiyle avukat tutmak lü
zumunu hissetti. Benimle alâkası yok bunun. 
Bize gelmez. 9 milyon '-küsur liralık bir dâvayı 
takibetınek kin Umum Müdürlük, bu dâvanın 
özelliği sebebiyle, tarihi sebebiyle, şahsi vaziye-
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ti sebebiyle lüzum hisseder, Vekil, hayır tutma 
derse, yarın sual Bakandan sorulur arkadaşla
rım. Ben Bedri Beyi de tanımam, eğer tanıdığım 
olduğu iddia ediliyorsa, akrabalığım iddia, edi
liyorsa, burada ifade etsinler. 

Aziz arkadaşlarım ; memleketimizin içinde 
bulunduğu en hazân durum, gerçeklerin bile bile 
nasıl tahrif edildiği üzerinde yapılan neşriyat ve 
konuşmalardır. 

ihsan Ataöv arkadaşımızın sahibinin sesi ol
mak rolünü benimserse bu çeşit hatalara düşebi
lir. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinde 
avurkat olan amcazadem, Ben bakan olduktan 
bir ay sonra oraya getirilmiş. 

Muhterem arkadaşlarını, memlekette böyle
sine kaba, iğrenç yalan söylenirse, insan m azab 
duymamasına imkân yoktur. Sebebi, müessese ta
rafından mahkeme-yoliyle değil, nazikâne bir şe
kilde doğrudan doğruya mahut yazara, yazılın
ca, bu "kayıt neşir edilirken hazfedilmiş. Şimdi 
şunu okuyacağım • Müessese ne göndermiş, ga
zeteci ne yazmış. 

. 6 . 4 . 1963 de taahhütlü olarak Sünıeıbank 
Ahm ve Satım Müessesesi «Sayın Çetin Altan 
Milliyet gazetesi - Şehir -» diye bir yazı gönde
riyor.'Yazıda şu geçiyor. 

«4 . 4 . 1963 tarihli Milliyet Gazetesinin Taş 
sütunundaki yazısının not kısmında bahsi geçen 
Burhanettin Çelikbaş hakkında verdiğiniz ma
lûmatta Müessesemizin ismi geçmesi dolayısiyle 
aşağıdaki açıklamayı yapmakta fayda mütalâa 
etmekteyiz. 

Filhakika Burhanettin Çelikbaş Sanayi Ve
kili Fethi Çelikbaş'ın amca oğlu olup 1934 - 1935 
yılı Galatasaray Lisesi ve 1937 - .1938 senesi is
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu
dur.. Fransa'da 1938 - 1939 tarihleri arasında 
ihtisas ve doktora.yaparken İkinci Dünya Sava
şının çıkması dolayısiyle yurda dönen arkadaşı
mız 1 . 10 . 1954 tarihinden itibaren, kısa iki fa
sıla müstesna, Müessesemizde mukaveleli serbest 
avukat olarak hizmet görmektedir. Kendisinin 
bilhassa iş hukuku sahasındaki bilgi ve tecrübe
sinden âzami istifade edilmiş ve edilmektedir. 
Tevdi edilen işler karşılığı ve mukavelesi gere
ğince aldığı üücret : 1 .'10 .1954 ten U, 10. 1959 
tarihine kadar aylık net 500; 1.10.1959 ta
rihinden itibaren de net 600 lirayı geçmemiştir. 
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Yukardaki izahımızla sîzi tenvir ettiğimizi 

ümideder, keyfiyetin bu yolda aydınlatılması 
hususundaki tavassutlarınıza şimdiden teşekkür 
ve saygılarımızı sunarız.,» 

Şimdi arkadaşlar, ben Bakan olduktan bir 
ay sonra yüz lira yevmiye ile tâyin edilen am
cazadem işte bu arkadaşlar. Ben hayatımda bir 
prensibi kendime şiar edinmdşimdir. Sayın 
İnönü'nün muhalefet yıllarında devamlı ola
rak söylediği bir sözü, hiçbir zaman mesai ar
kadaşlarımdan dahi unutulmamasını istediğim 
hir ,sözü vardır; «Bir memlekette namus enba* 
bı da, ılâakal eşirra kadar cesur olmadıkça hu 

* memlekette selâmet yoktur arkadaşlarım.» (Or
ta sıralardan 'şiddetli alkışlar, 'bravo sesleri) 
Bakınız, Ibu gazetede, baştan aşağı yalan dolu 
olan bu (gazetede ne yazılmış; «Gerçi bu avu
kat Fethi Çelikbaş'ın amcaoğlu imiş, ama çok 
kültürlü imiş, çok çalışkanmış, kendisinden 
çok yararlanıyorlarmış, aldığı para da 'bizim 
yazdığımız gibi, .günde yüz kâğıt civarında • 

. değilmiş, ayda net 600 lira imiş. Sayın avuka
tın Mersedesine henzin parası olmaz. Acaba , 
daha nerelerden para kazanıyor dersiniz?..» Ne. 
biliyorsan yazsana, biliyorsun. 

Şimdi arkadaşlar; hâdisenin hazin manza
rasına hakiniz, 4-taöv'ün vicdanı titremiyor mu? 
Vekil olduktan ,bir ay sonra amcazadesini bu 
müesseseye avukat • getirdi derken zerre kadar 
vicdanı titremiyor mu? Eğer titriyorsa huraya 
gelir söyler. Ve aynen benim cesaretimle hu 
yazarlara hücum eder. Başka türlü düzelmez 
memleket işleri. (Orta sıralardan alkışlar) Otu
racak, tçala kalem, baştan aşağı memleketin iş 
adamlarını dalavereci diye gösterecek. Hayır 
arkadaşlar, 'bunlarla hepimiz mücadele edece
ğiz. Demokrasiyi öyle kuracağız. İspat hakkı 
Anayasaya girdi. Neyimiz hakkında ne bili
yorlarsa, meydan açıktır çıksın söylesinler. 
Eğer mahkemeye vermezlerse (haysiyetsiz in
sanlardır, arkadaşlar. (Orta sıralardan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

İş mevzuatını da avukat olan amcazadem 
bilir. Yıllarca Çalışma Bakanlığında müfettiş
lik yapmıştır, ibunu da sftyliyeyim. 

iMigros müessesesinde hir arkadaşım varmış, 
Bilmiyorum, onun da hesabını vereyim mi ? 
Eğer fahrî olarak vazife görüyor ve itimade-
dilmişse bundan iftihar duymak lâzım, t&nkid 
etmemek lâzım. 
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Antalya'da 'Tekstil Fabrikasında (bir akra

bam doktormuş. Ben mesai arkadaşlarıma bil
iltizam getirdim. Yalnız nagezuhur çıkabile
cek sorulara .cevap almak için değil, manza
rayı bizzat yaşayıp ıgörn\eleri için. Biz hesap 
vermekle mükellef olduğumuz için... Ama, doğ
ru çalıştığı takdirde şeref bildiğimiz, ama dip
ten dolma 'bilgilerle, uluorta lâflarla, iddia
larla karşımıza çıkanlarım hazin manzarala
rını da görsünler diye (getirdim arkadaşlarımı. 
Görsünler Ataöv. Antalya Fabrikası doktoru
nu kendisi çok iyi "bilir. Doktor olan bir yeğe
nimin kocasıdır, sihri karabetimiz vardır. 
Kendisine 1991 - 19i52 de Demokrat Partiden 
ihracedildiği zaman yardım yapmış olması da 
muhtemeldir. (Orta sıralardan gürültüler) 1961 
Ekiminde tâyin edilmiş, doktorun ücreti de 
3659 sayılı Kanuna ıgöre imiş. Şimdi verilen 

. not. 1961 Ekiminde tâyin edilen doktorla be
nim ne alâkam var arkadaşlar? Bu Fethi Çe-

• likbaş ne kudretli adammış ki 1954 te muhale
fete .geçimce dahi ığözden düşmüş, olan eski hu-

. susi kalem müdürlerini ıgenel sekreter tâyin 
ettirebiliyiormuş. Çok: muazzam kudreti (varmış 
bunun. Yani arkadaşımız farkında olmıyarak 
bunu teslim ediyor demektir. 

İHBAN ATAÖV (Antalya) — Genel kurul 
âzası idin. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇEDİKBAŞ (De
vamla) — İşçilerden ve memurlardan ücret 
almaz. İşçi'Sigortaları kiralamış. Sümerbankla 
alâkası yoktur. Çalışma Bakanından sual so
rarsa bunun da tarihçesini öğrenir. 

İşiçi ıSigortalariyle bir anlaşması mevcutmuş. 
Fabrika işçileri de Ibu 'anlaşma dairesinde o 
hastaneden istifade eder. Anonim şirkettir. 
Müessese olarak Sümerbankla bir ilgili yok
tur, demektedir. Sümerbank hakkındaki iddia
ları böylece kapattık. 

Şeker Falbrikaları Umum Müdürlüğü: Benim 
siyasi mücadele hayatımı, yakından takibeden 
arkadaşTarca malûmdur. Ben, zaman oldu, ak
rabalarımla dahi karşı (karşıya geçip mücadele 
ettim. O kadar ki, devrin Başvekili, benim 
'bir yalkmimin telgrafını radyoda 'okumaJktan 
medet umdu. Benim böyle bir talihim var. 
Kayseri 'de tâyinler nasıl olmuş ? \Mahkeme yo-
liyle bunun da tekzibini gönderiyorlar. Onu 
ben tescil ettireceğim ki, tarih karşısında, 1963 
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de ihtilâlden çıkmış Türkiye'de ekonomik, po
litik, sosyal, çeşitli dertleri olan bir memleket
te Hükümette vazife deruhde eden insanlar ne- , 
lerle mücadele ederek demokrasi nizamını kur
maya gayret etmişler, ileriki nesiller zabıtla
rında okusunlar. Kayseri Sulh Ceza Mahke
mesi kanaliyle Kayseri Şeker Fabrikası Ano
nim Şirketi tekzib göndermiş. Arz ettiğim gi
bi Umum Müdürlüğe bağlı değildir. Anonim 
Şirkettir. Vekâletimizin müfettişi bu Anonim 
şirkete giderek işleri teftiş edemez. îş tutumu
muz böyledir. 

Gönderilen tekzib : 16 . 6 . 1963 tarih 4684 * 
sayılı nüshanızın 2 nei sayfasındaki Taş sütu
nunda Çetin Altan imzasiyle, çekilmesi gereken 
iki bakan başlığı altında çıkan yazı hakikate 
aykırıdır. 

1. özel sermaye ile kumlan ve ayrı bir 
idare meclisiyle idare edilen fabrikamız tara
fından bir eczacı alınması için 27 . 7 . 3981 ta
rihinde 13281 sayılı Cumhuriyet ve 4010 sayılı 
Milliyet gazetelerine ilân verilmiş, boşalan ka i -
romuza Semiha Kuzucu'dan başka bir talip 
çıkmamıştır. 

2. Kampanya haricinde memur ve işçileri
mizin kendileriyle bunların, balkımakla mükellef 
oldukları aile efradı yekûnu iki bin kişiyi bul
makta ve bu miktar kampanya dahilinde üç bin 

• 'kişiye baliğ olmaktadır. Kayseri Şeker Fabri
kası Personel Yönetmeliğine göre memurlarla 
işçilerin (bakmakla mükellef oldukları aile ef
radının tedavileri şirket tarafından yapılmak
tadır. Bu duruma göre, personelin diş bakı
mı ve tedavi ihtiyaçlarım karşılamak için işçi 
ve memurlarımızın îirzuları ve fabrika idaresi
nin İdare Meclisine teklifi üzerine İdare Mec
lisinin kararı ile bir diş doktorluğa kadrosu 
ihdas edilmiş ve bu kadroya Diş Doktoru olarak 
Şükrü Kuzucu tâyin edilmiştir. 

.3. Fabrikamız Kayseri Vilâyet Merkezine 
8 kilometre mesafede olup gerek revir ve gerek
se hastane ve eczanemiz fabrikamız dahiLin-
de bulunmaktadır. Fabrika lojmanlarında otu
ran 42 aileden başka yine fabrika hudutları için
de kurulmuş 132 işçi ve memur kooperatif ev
leriyle ayrıca fabrika sınırında oturan 50 aile
nin tedavileri hastanemizde yapılmakta ve ilaç
ları da eczanemizden verilmektedir. Bu müna
sebetle gerek eczacının ve gerekse Diş Dok
torunun fabrika muhitinden 8 kilometre uzak-
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tia olan şehirde oturmaları personelimiz )için 
mahzurlu -görülmüş ve diğer doktorlarımız gi
bi kendilerine boş bulunan bir-lojman tahsis 
edilmiştir. Dosyasında mevcut evrakın tet
kikinden anlaşıldığına göre Şükrü Kuzucu 
evvelce çalışmakta olduğu Beşiktaş ve Istin-
ye dispanserlerinden sıhhi durumu sebebiyle 
değil, doğrudan doğruya istifa etmek .suretiyle 
ayrılmış bulunmaktadır. Fabrikamız Diş Poli
kliniğinde 1963 yılı 15 Haziran tarihine kadar 
dişleri tedavi edilen mensuplarımızın sayısı, 
951 adedi memur ve sigortalı işçilerimiz, 983 
adedi de bunların bakmakla mükellef oldukları 
aile efradı olmak üzere ceman 1934 kişidir. 

4. Muhterem gazetenizden anlatıldığı gibi 
fabrikamızda eczacı ve diş doktoru tâyini yapıl
dığı 16 . -9 . 1961 tarihinde Sanayi Bakanı 
Sayın" Profesör Fethi Çelikbaş'm Milletvekili 
dahi olmadığı ve bu tâyinlerde en ufak bir 
tesirinin de bulunmadığı gibi, bulunamıyacağı-
nm da kabul edileceği ümidi ile bu yersiz itha
mın efkârı umumiyeye yukarda belirtildiği gi
bi duyurulmasını rica ederiz. Saygılarımızla, 

Kayseri Şeker Fabrikası Anonim 
Şirketi Müdürlüğü.» 

Sayın İhsan Ataöv, Fethi Çelibaş'ın annesi 
tarafından akrabası olduğu yazılı olan eşhasın 
nasıl tâyin edildiğini şu vesika sizi bilmiyorum 
yeter derecede vicdanınızda akis bırakarak an
latabildi mi? (Orta sıralardan öldü, öldü sesleri.) 
Halbuki dikkat ettim., kendisi 1962 yaz ayla
rında diye tasrih etti arkadaşlar, İhsan Ataöv 
1962 yaz aylarında diyeeej^ kadar işi tasrih etti. 
(Orta sıralardan o kadar yalan söyler sesleri.) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim 
efendim. Buyurun Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Diş he
kimi olan şeker fabrikalar.... (Arama, değmez 
sesleri) Alpullu, Eskişehir, Uşak, Susurluk, An
kara, Kayseri, Turhal, Amasya, Elâzığ, Malat
ya, Erzincan şeker fabrikaları. Hamdolsun Bur
dur 'da yok (Gülüşmeler.) 

Ağabeysi de veznedarmış. Benim .yüzümden 
arkadaşlar, beş yıl vazifeden uzak kalmıştır, 
bunu da evvelâ tescil edeyim. İçinizde Hükü
mette veya Hükümetin ağırlık noktasında va
zife allan C. 'H. P. de kıyasıya mücadele; edip 
de hısımından akrabasından, değil işimden, za
ruret yoksa müfettiş raporiyle hizmet yerinden 
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. ayrılan bir tane daha arkadaş bulamazsınız. 
Çünkü geçen defa SEKA işi 'görüşülürken dü
rüst bir arkadaşımız, Öükümetin ve idarenin 
partizanlığı yoktur demek celâdet ve cesare
tini gösterdi. Kardeşim de ihtilâlden sonra, dön
dü, 'benim zamanımda gelseydi giremezdi. (Or
ta sıralardan gülüşmeler) 

Petrol kongresi mevzuunda, gazetede çıkan 
yazıdan sonra meşgul oldum. İki tane kıymetli 
yüksek mühendisle görüştüm. Tebliğlerinden 
înlgillzce bir nüslha bana bıraktılar. 'Muvaffa
kiyet diledim, gittiler. İhsan Ataöv tarafın
dan Kemal Lokman adında Petrol Dairesinde 
vazifeli -•bir arkadaşın gitmesi tenkidedilcii. 
Şimdi arkadaşlarımız derler k i : 'Türkiye petrol
cülüğünün kalkınmasında ve gelişmesinde ile
ride âbidesi dikilecek adamlar çıkarsa bunlar
dan birisi Kemal Lokman'dır. Böyle 'bir arka
daşı kendi dairesinin kadrosunda imkân olmaz
da benim murakabem dahilindeki teşekküller
den gitmesi kanunen memnu olmazsa böyle bir 
arkadaşın kongreye gitmesinden ancak zevk 
duyarını ve mesuliyetini kabul ederini arka
daşlar. (O. H. P. 'sıralarından bravo sesleri) 

Türküye Maden Tetkik A rain a Umum Mü
dürü; orada yüksek maden mühendisi Mazlum 
öget emekli olmuş ücretli çalışmış. Böyle çalı
şan personel çoktur. Emekli olmuş, yevmiyeli 
ücretle çalışan çok personel var arkadaşlar. 
Yalnız bu değil-arkadaşlar. Vazıı kanunsunıjz, 
düşününüz, tedbir düşününüz. Biz zaruret gö
müyoruz ki çalıştırıyoruz. 

İhsan Ata'öv, arkadaşların, gıyabında, ko
nuştu. M. 'T. A. Umu-nrMüdürünün mesaisinden 
memnunum. Memleketin eski zainanlardan be
ri 'gelişen ve Türkiye'ye bugüne kadar kazan
dırdığı yeraltı servetleri 10 'küsur milyara, ba
liğ olan bir teşekkülün mesuliyetini taşıyan 
bir arkadaşın ki aynı zamanda doçenttir, böy
le bir kongreye katılmaisından zevk duyarım, 
onun da mesuliyetini alırını. Kanun m enet ini
yor j gitsin, istifade etsin arkadaşlar. Orada do
laşmasından Ataöv'ün dahi istifade ettiğini be
lirtmek isterim. Şimdi arkadaşları, -murakabe 
vazifesi; onu 'bir kere tesbit edeyim, Ata'öv'den 
öğreneyim. Umum Müdürün arkadaşı olduğu 
•için- maden mühendisi Mazlum öget gönderil
miştir. 'Bir 'Bakan, kendisine 'gelen yazıda, şu 
kongreye şu yetkili organların katılmasına ka
rar verilmiş denirse; bu senin akraban mı, bu 

senin kardeşin mi diye vakit mi geçirecektir? 
'Eğer arkada'şımız vekilliği bu ölçüde anlıyor
sa, bendeniz bunu o ölçüde anlamadığım için 
müdahale etmem. 

Arkadaşlar, bu gibi tâyinlerde Umum Mü
dürlük mesuldür ve tâyini tamamenv onlar ya
par. Biz bilemeyiz.. Daire hangi şahsın böy
le bir seyahatte kendisi için faydalı olacağını 
tesbit ederek bize bildirse biz bunun seçimi tar
zına karışmayız. 

Şimdi arkadaşlar, refikamın mektep arka
daşı bir hanımın kocasının avukatlığı ile alâ
kalı işe gelince; bu konuya gelmişken şunu öğ
renmek istiyorum; birtakım zavallı kalem er
babına, bunlara iştirak eden politikacı ve ya
zara, sormak istiyorum. Fethi Çelikbaşin hış
mı, akrabası, eşi dostu, yakını, Devlet işlerinde 
çalışmaz, idarede vazife al m az, hususi firmalar
da vazife alamaz, bunlar memleket dışında mı 
vazife alsın? Bunlar vatandaş değiller midir? 
Yani .böylesine abes, böylesine mesnetsiz, böyle
sine iğrenç kasıtlı yazı dünyanın hiçbir yerinde 
neşredilmez arkadaşlar. Neşrediliyorsa o ka
lem erbabını göstersin.' 'Gösteremezler. Ben 
yabancı 'basına şahsan aboneyim, takibederim. 
Demokrasi bu değildir arkadaşlar. Suçu olan 
varsa ilgili mercie getirirsiniz, Bakanlığa geti
rirsiniz, takibederiz, tahkik ederiz. Bu çeşit 
kaili ve dedikodulariyl,e vatandaş meşgul edil
mez ark adaşlar. İBöyle fikirsiz, kültürsüz in
sanların demokrasimizi soysuz!aştırmak için bi
zi götürmek istedikleri istikamete biz gitmiye-
ceğiz arkadaşlar. (Orta sıralardan bravo sesle
ri, alkışlar) 

Bizim gibi Anayasaya yemin etmiş olan ve 
binnetice demokratik kuruluşun tarsininde bi
zini kadar vazife denıhte ettiğini zan. ve tah
min ettiğim Ata'öv'ün de gitmem e'sini kendisin
den rica edeceğini. 

Şimdi huzurunuzda bir şeyi ifade edeyim. Biz, 
Hükümette, vazife alanlar, 'memlekete nereden 
yüz dolar kazandırırız, nereden .-tasarruf ede
riz de harice dolar göndermeyiz, bunun mesuli
yetini 'biz biliriz, servisler bilmez. İhtiyaç eıba-
bma muhatabolan biziz. (Bize gelirler, zanne
derler ki, bizim -elimizde bir tılsım var, yüz bin
lik dövizi 250 bine çıkarırız. Arkadaşlarım, 
bunlara gelinceye kadar yığında iş var bizde. 
Hariçten 100 kuruşa gelecek, içeride 1 '25 kuru-
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şa sattırdığımız, firmaların malları var, Bakan
lar Kurulunun -kararı ile. Ama hariçten 100 
kuruşa getirmek için döviz lâzım. O da bizde 
yok. Bu, derin bir ekonomik kültüre ihtiyaç 
•gösteren konudur, öyle değme adamların bile
ceği basit bir iş değildir. . 

Bu itibarla, huzurunuzda söyliyeyim, Hü
kümetin politikası; döviz çıkışlarını masrafları
mızı asgari hadde tutmak ve memlekete döviz 
getirme politikasıdır. -(Strateji-'budur.' Şimdi 
bu esas içinde, meseleyi tetkik edelim. îpraş 
Anonim Şirketinin 1% 51 i ortaklığın, % 99 

*• küsuru Hazineye aidolan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına ait 23 sayılı Kanun çık
mış, otonıatikman Ipraş'ı Yüksek Murakabe
nin, murakabesine tabi tutmuş. 'Mütehassıs
lar gider tetkik eder rapor verir. Huzuru
nuzda derhal açıklıyorum; idarede ve politi
kada umumi hizmetlerle, uzaktan yakından 
ilgili işlerde murakabeden kaçanları* tutmam. 
Murakabe zararlı bir şey değildir, müdahale 
zararlıdır. Yüksek murakabe îpraş Anonim 
Şirketinin kanun gereğince murakabesini yap-
sfr memlekete ve şirkete ne zararı vardır! 
Zararı y.ok, yığınla faydası vardır, bunu bi
liyorum. Bir başka* şey daha biliyorum; Cal-
tex, îpraş 'm ortağıdır. Türkiye'de tek pompa 
sahibi değildir. Arama yapmaz. Yalnız 
% 49 la îpraş'in ortağıdır. Vaktiyle Hükür 
metle yaptığı • anlaşmada şu kayıt vardır ; 
hak. sahibi beynelmilel nakliyat için kendi is
tediği gemileri, seçmekte serbestir, Şu kadar 
ki, hak sahibi nakliyatı Türk. Hükümetinin 
ekseriyet hissesine veya tamamına sahip bu
lunduğu şirket veya teşekküller veya ekseri
yet hissesine Türk vatandaşlı&rının tesahup 
ettiği nakliyat şirketlerine ait Türk bandı
ralı gemilerle, bir sene evvelinden* ihbarda bu
lunmak şartiyle ve temin edilecek gemilerin 
asgari iki sene müddetle nakliyesini deruhde 
etmeleri kaydiyle ye o zamanki cari navlun 

• fiyatlarından fazla olmamak şartiyle tercihan 
yaptıracaktır. Türk Bayrağı taşıdı mı, ister 
özel, ister resmî, tercihan onunla taşıtacak-
tır. Bunu kim tatbik ettirecek? îpraş'm 
doğrudan doğruya murakabesi kalkmış, amto 
İpraşla ortak olan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı var. Onun murakabesi Sanayi 
Bakanlığına buğlı. Sanayi Bakanı inisiyati
fine alınmalıdır. Biz ne yaptık? Denizcilik Li-
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mitet Şirketi müracaat etmiş, bu hükme da
yanarak; nereye? Petrol Dairesine, Ticaret Ba
kanlığına; Sanayi Bakanlığına Maliye 
Bakanlığına, 6 ncı »ayda. Arkadaşımız 
(8 nci 'ayda) diyor. Netice alamayın
ca iki ay, Sanayi Bakanlığına müracaat etmiş.. 
Biz ne yapmışız"? Teftiş Heyeti vasıta siyle 
durumu soruyoruz, nedir diye. Sonunda mu
kavele yapılıyor. Üç' dolar, tanker limaîı de
ğişirse 4 dolara kadar çıkmak" üzere. Ama 
3 dolar J% yüz. Ve akreditif açılınca para te
diye edilmek üzere ve tamamen dövizle. Ama 
Türk Bayraklı tankerlerle taşınsın diye. Hangi 
fiyatla? 380 olmuş ve saire. Sonunda 'muka
vele yapmışız, ne ile <? 380 den, ötekinden "asgari 
üç sent , ucuzdur. Ve tediye şartları ' bakı
mından yığınla fark vardır. Şimdi arkadaşı
mız istiyor muydu ki, Türkiye 3.80 dolara ta-
şıtae&k, Türk Bayraklı bir tanker yerine 
3.90 dolarla yabancı bayralkı ve dövizle ta--
ışınsın. Bumu mu istiyor arkadaşımız? Tah
kik ettireceğim. Bakın daha peşini bırakma
dım.' M»dem 3.80 dolara taşımak imkânı var
mış, niçin îpraş 3.90 ödemiştir? Bunu tahkik 
ettireceğim. Niye yabancı tankerle ilk gün
den itibaren 3.90 ödemiştir? Şimdi arkadaşı
mız der ki, Denizcilik Bankasiyle olsa.. Muh
terem arkadaşlar, demin dedim, döyiz ka-

-zanma yolumuz nerdedir? özel, resmî fiark gö
zetmeyiz doktrinci değiliz ve donktrincilerle 
mücadele edeceğiz. (0. H. P. sıralarından, bra
vo'sesleri.) Bu memleketin mutaassıp fikirlere 
bağlı kalarak ' vatandaşı kendi örümcek ka
fasında ki, fikirlere ram • etmek istiyenlerin 
yakasını bırakmıyacağız arkadaşlar. (Orta 
sıralardan bravo sesleri, alkışlar) Ne'yaptım? 
Ulaştırma Bakanlığının imkânı var mı; bü
yük tanker olacak 50, 40 bin ton. Neden? 
Vaktinizi almamak için okumuyQrum. Bü
yük tankerlerle, olursa maliyet düşüktür. 
Üç dolar 90 dır. Küçük olduğu- zaman dör
de, beşe çıkar. Denizcilik Bankası, ilgilile
riyle bir vesile ile konuştum. Resmen yazı 
verdiler, onu okumıyacağım, kendimi me* 
zun addetmem, üç dolar 80, bizi id&re etmez 
dediler. Şu fiyatlarla, yapabiliriz dediler. 
Onunla yetinmedim. 29 Nisan 1963 te çünkü dı
şardan 'asgari 2 milyon ton ham petrol ta-
ışıması iâzım, Denizcilik Limitet 500 bin kü
sur tonunu taşır, bir buçuk milyon hâlâ açık-' 
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tadır, dövizle öderiz, millî tankerciliğimizi 
takviye edelim, döviz ödemiyeldm, bizde kal
sın, dedik, 29 Nisan 1963 te Ulaştırma Bakan
lığına yazdım, takibedeceğim, peşini bırak-
mıyaeağım. Neden? Çünkü tankercilikte müş
teri hazır arkadaşlar. Gerek Ataş'da, ge
rek îpraş'da Hükümet üye olarak o tarihte, 
şartlar müsavi olursa Türk Bayrağını taşı
yan \ tankerle taşıyanı «tercih edeceksin, de
miş. Onu biz tatbik ettiririz arkadaşlar. 

Şimdi; Ipraş'm raporu; yani bizim mücade
le ederek, bunu 3.80, 3.70 e vap diye bir şey de
medik. Bu, 'anlaşmaya göre, kaça mukavele ya
parsan yap, beni alâkadar etmez. Ipraş'm, his
sedarlar umumi heyetine verdiği raporda da, 
böylesine fuzuli bir ıtefahürü tebessümle oku-
,dum. Bakın ne diyor: 

«1%2 yılında Ipraş rafinerisinde, 93(5 443 
ton Garzan ham petrolü işlenmiştir. İstihsalin 
takriben dörtte üçü dâhili piyasaya satılmış. 
Çoğu ağır fuel oil olup, mütebakisi ise Avru
pa (memleketlerine ihracedilmiştir. Sahibi bulun
duğu Ö0 bin V. W. F. kapasiteli Ataşhan tan
kerinin 1963 yılı Mayıs ayından itibaren îpraş 
namına ham petrol taşıması için Denizcilik Li
mitet Şirketiyle bir anlaşmaya varılmışıtır. Bu 
anlaşma Türk ekonomisine senede iki milyon 
dolar civarında döviz tasarrufu sağlamakta-' 
dır.» Yani ondan da bir iftihar vesilesi çıkarı
yor, .rapor. Arkadaşlar açık olmak lâzımdır, sa
rih olmak lâzımdır. 

İki çeşit politika olımaz. tpraışm Hükümetle 
yaptığı anlaşmada şartları müsaitse Türk tan
kerleri taşıyacaktır. Hattâ daha ucuz (taşımayı 
te'klif eden bir başka vatandaş çıikarsa işini yü-
rüıtemiyorısa, Teftiş Heyeti vasıtasiyle meşgul 
olmak suç mudur? Bu (hususta şunu söyliyeyim; 
ben îstanbulda sanayi odalarında reislik yap
tım. D osıtluk, hısım, akrabalık • münasebetleri
nin nerede durdurulması lâzımlgeidiğini çok iyi 
bilirim. Memleket mevzuatına uygun, namuskâ-
rane çalışan hususi teşebbüsün hâmisi olmayı 
işıgaİ ettiğim mevkiin vazifesi sayıyorum arka
daşlar. (Orta sıralardan, bravo, sesleri) Hayır 
diyenlerle mücadele edeceğim arkadaşlar, özel 
sektör, resmî sektör farkı gözetmiyorum. 

Arkadaşlar, Denizcilik Bankası da, geri ka
lan bir buçuk, iki milyona yakın ham petrolün 
taşınması'için neye muhtaç ise, onun da kendi
sine kavuşturulması bakımından müdahale ©t-, 
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meyi de gene vazife sayıyorum. Ama bir husu
si teşebbüs çılkar, o kendisi bir imkân bulur, 
gayret eder yaparken, hayır sen yapma demem. 
Bu mu Hükümetten istenen? Bu, tahtında mu-
aynen fikirler müstetir olan doktrincilerin gö
rüşüdür. Biz onlarla ömrümüz boyunca müca
deleye devam edeceğiz. (Orta sıralardan alkış
lar) 

Şimdi, îpraşta .geçen bu hâdise, eğer Hükü
met murakabesine, 21 sayılı Kanuna doğrudan 
doğruya tabi olsaydı, böyle cereyan etmezdi 
arkadaşlar. 

Demin, bilvesile dedim, ben Türkiye Kömür 
işletmeleri Umum Müdürlüğünde /mukaveleli 
istihdam edilen yüksek mühendislerim bakan
lık kukuk müşavirliğinin aykırı mütalâasına 
rağmen, teşekkülle birlik olarak, mulkaveleleri-
nin devamına cevaz verdim, mesuliyeti üzerime 
aldım, hizmet iyi görülsün diye. Kasıt o. Bura
da bakın aksamaya. 3.90 a taşıyacak yabancı, 
yerlisi 3.80 e taşınken Fethi Çelikb aş ailesinin, 
arkadaşınım bilmem nesi, orada falandır, filân
dır... Bu, lâf mı, arkadaşlar? Kim ne biliyorsa, 
rica ederim, kim ne biliyorsa, bütün yollar açlık
tır, yazsınlar. Mahkemede ispat etsinler. Ben 
kendim bu çeşit yazılardan dolayı çeşitli dâva
lar açmak: imkânım ne ölçüde vardır, bunu avu
katlara tetkik ettirmekteyim. İnşallah,,% 51 
şans görürsem, bunların peşini ibırakmıyaca-
ğım arkadaşlar. (Orta sıralardan, bravo ses
leri) ıŞimdi arkadaşlar; bakın bu mevzuda bir 
ızihniyet giösıteriyor. Denizcilik Limitet Şirketi, 
çok peşin kârlı bir işe tâlibolmuş. Bütün Türk 
vatandaşlarına, özel, resmî bütün /firmalara 
açık olan bir imkâna, peşin ikârlı bir işe tâlib-
olmuştur diye iddia etmek insaflı bir hareket 
midir aılkadaşlar? Buıgün herkese açık, hâlâ ih
tiyaç var, 50*bin tonluk 4 tankere. Demin arz 
ettim. Bu, muayyen bir maksada matuf bir te
lâkkidir. O maksatları Türkiye'de boğacağız, 
arkadaşlar. (O. H. P. sıralarından Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bir .müfettiş vekâlet içerisinden Avrupa'ya 
gönderilmiş. Bunun bütçede talhsisatı var, faslı 
vardır, arikadaşımız bütçeyi de tetkik etmemiş. 
Böylesine ulu orta ıgelip burada tenkid etmeye 
lüzum yoktur. Sanayi Bakanlığı bül/çesini açar
sa görür, orada faslı vardır. Müfettişlerin hari
ce gitmesi için konulan miktar 80 bin liradır, 
zannediyorum. Sayın Ataöv'e kolaylık olsun di-
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ye yerini de sıöıyliyeyim; 1963 yılı bütçesinin 
307 nci faslının 70 nci maddeısmde 80 bin lira 
tahsisat vardır. «Tetkik için AVnıpa'ya 'gönde
rilecek Sanayi Bakanlığı müfettişleri yolluğu» 
adı altında. Arkadaşımız bakarsa orada rahat
lıkla 'bulur, zannediyorum. 
, (Sayınİhsan Ataöv, Sanai Bakanlığında hem 

müfettişlik yevmiyesi, hem de tahkikat üyeli
ğinden para aldığından bahsetmektedir. Bu, Sa
yın Ataıöv'e verilmiş bir bilgidir. Bunun ken
disi tarafından ortaya konulacağına ihtimal 
vermem. Ama bu olay Sanayi Bakanlığında de
ğildir arkadaşlar, Divanı 'Muhasebattan okudu
ğu karar metni, Sanajyi Bakanlığı müfettişle
riyle ilgili olmayıp, Maliye Bakanlığı müfettiş
leri ile ilgilidir,. Bunu söylemedi arkadaşımız. 
İhtilâlden sonra tahkik heyetleri kurulmuş, o 
heyetin dışında kalıp da bulgun bizim, bakanlı
ğımızla mezbuhane bir mücadeleye giren bâzı 
biçareler, bilgi vermişler pna, arkadaşımız mev
zuatı yeter derecede bilmediğinden değerlen
dirememiş, iğfal edilmiş ve burada söyledi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Borcu var 
mı? 

SANAYİ BAKANİ FETHÎ ÇELÜCBAŞ 
('Davamla) — Sayın Ataöv; 1958 yıllında hakkı 
olmadığı halde tahsisatını alanların faizsiz öde
meleri lehinde neden burada rey verdiniz?.. 
(Orta sıralardan, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmryalım efen
dim. . 

SANATI BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, ihtilâlden sion-
ra Divanı Muhasebat karariyle; tahkikat heyet
lerinde çalışan herkese, müfettiş olsun, olmasın, 
hesap uzmanlığından gelenlere de tahsisatı he
yet üyeliği verilmiş. Maliyede var, Sanayide 
var, Ticarette var, Adliyede var. Hepsinde var
dır. Ve bu paraları, üyeler, bakanlıklarının tef
tiş heyeti reislerinin imzasından sonra alırlar. 
Teftiş Heyeti Reisi o tarihte bilmektedir alın-
mıyacağını, fakat itiraz etmez. Ama usulü dai
resinde bâzı kanunsuz hareketlerinden evvelâ 
nakil, sonra bakanlık emrine alınınca, şimdi 
söyliyeceğim mücadelede bunum işe yarıyaeağı-
nı zanneder ve Sayın ihsan AtiaoVe bunu nak
leder. Bu iş bir dâva konusudur. Ve katiyen 
üzerinde kalmaması lâzımıgelen 2 000 küsur/ li
ra da eşhas zimemi olarak bakanlık emrinde 

26.6.1963 O :1 
olan Naci Gürol'un üzerindedir.. Divanı Muha
sebatta bunun dâvası görülüyor. Şimdi, müfet
tişlerden bu durumda olan ve ismini söylediği 
arkadaşların civanmertliğine misal olmak üzere 
bu durum karşısında tahkik heyeti üyeleri ola
rak tahkik heyeti başkanlığına yazdığı tezkere
yi de >2öpta geçirtmek istiyorum. Bir tezkere 
yazryorlar; bâzı müfettişler, müfettişlikte yev
miye aldıklarını, bu itibarla tahkik heyeti üye
si olara/k kendilerine bir yevmiye tahakkuk ek
tirmenin gayri mümkün göründüğünü de yaz
mışlar. Ama buna rağmen /Sanayi Bakanlığı 
Tahkik Heyeti Başkanı Adalet Bakanlığı' Baş-
ınıüıf ettişi Hikmet Başaran kendilerine şu tezıke-
reyi yazıyor. 

21.10.1960 
«Rahmi Tunçagil 
Tahkik Heyeti Üyesi 
İleride yapılacak tahakkuka esas olmak 

üzere : 
1. Tahkik Heyetimizde vazifeye başlama 

tarihinizin, 
2. HastalıJk ve sair mazeretleriniz sebebiy

le vazifeye gelmediğiniz günler olmuşsa tarih
lerinin, • , ' ' 

3. Ham'gi tarihe rastlıyan Paaar günleri ça
lıştığınızın, 

4. Ankara haricinde aldığınız bir vazife 
emri dolayısiyle hizmet etmişseniz gittiğiniz 
yerle Ankara'dan ayrıiılş ve tekrar Ankara'da 
vazifeye bağlayış tarihlerinin ve gidilen (vasıta
nın cinsi ile ödenen para miktarının, : 

Bildirilmesi saygıyle rica olunur. 
iSanayi Bakanlığı 

Tahıkilk Heyeti Başkanı 
Adalet Başmüfettişi 
Hikmet Başaran» 

Bu teskereye Rahmi Tunçalgiıl'in verdiği ce
vap. 

. 2.11.1960 
«'Sanayi Başkanlığı, 
Tahkik Heyeti Yüksek Başıkanlığma 

Ankara 
!21.10.1960 tarihli ve 202 - 691 sayılı yazı

larına karşılıktır. . 
1. Tahkik Heyetinizde 28.7.1960 tarihin

den itibaren vazifeye başladığımı, 
2. Hastalık ve sair mazeretim sebebiyle 

vazifeye gelmediğim günler bulunmadığını, 
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3. Ağustos ve Eylül aıyları içindelki bütün 

Pazar ve tatil günleri ile Ekim ayının 9 una 
<rastlıyan Paıaar günü çalıştığımı, 

4. Ankara haricinde aldığım vazife emri 
dolayısiytle 6 .10.1960 tarihinde üyeter&mlzden 
Ziya Kaynarikan ile birlikte Eskişehir'e gittiği
mi ve 1'3 .10 .1960 tarihinde dönüp sterfeezde 
tekrar vazifeme başladığımı, bu sıeyahatim^ gi
diş ve dönüşümde vaızife gördüğüm Türkiye Şe
ker Fabrikaları A. Ş. ne ait bir vasıta ile yap
tığımdan her hangi bir meblağ ödemediğimi, 

15. iSanayi Bakanlığının murakaibesine tabi 
teşekkül, müessese ve şirketlerde taihifcîkat yap
tığımdan istihkakımı Sanayi Bakanlığı Teftiş 
Heyetindeki kadromdan aldığımı, 

Üıstün saygılarımla arz ederim. 
•-• 'Tahkik Heyeti tJyesi 

Ralhmi "Tunçağiıl» 

Bunları neye okuyorum arkadaşlar? Ben 
mesuliyetini taşıdığım bakanlıkta aylardan beri 
faziletle faziletsizliğin mücadelesinde faziletli 
taraifı tuttuğum için bunları zapta geçirmek is
tiyorum. Bir böyle- davrananlar, bir de bunun 
dışında davrananların vesikalarını ortaya dö
keceğim.-

Şimdi, Naci Gürol ile prensip ihtilâfım. . 
Aman arkadaşlar, kim demiş? Münasebetinıiz-
«den arkadaşım bahsetti. Hürriyet Partisinden 
adaylık teklif etmişim, bilmiyorum, etmiş ola
bilirim. Mühi'm bir şey değil. Bakınız aramız
daki fark şudur, işte; arkadaşım, arkadaşla, ar-
ikadaşlik münasebetini ayırdedemiyor. Bakm 
burada nasıl söyledi? Eskiden beri tanımış ol
mam, şimdi anlatacağım gibi, çok arzu ederdim t 

bir prensip ihtilâfına düşerek nazarımda bü
yütmüş olayım kendisini, ki işinde de büyütmek 
isterdim, çok isterdim,' ama böyle olmadı. Bu 
itibarla ben hizmet ve dostluk münasebetlerini 
iyi tefrik etmek lüzumuma inanmış bir mesul 
insanım. Hayatımda öyle tatbik ettim. Talebemi 
sınıfda bırakır, ertesi gün bir vazifeye girmesi 
için çalışırım. O ayrı, o ayrı. 

Şimdi, Naci Gürol ile ihtilâf nasıl başladı? 
Onu anlatayım. Çeşitli sebepler var. Calhit Oğuz 
meselesi, benim içi» değil, kendisi için bir iğbi
rar sebebiyle, belki bir ihtilâf konusu, olmuş 
olabilir. 

Konu şu; 1958 de mi, 1959 da mı, iyi hatır
lamıyorum, Şeker Şirketi Umum Müdürü, üç şa-
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his hakkında, üç yüksek memur ve bir sekreter 
hakkında tahkikat açıyor, Naci Gürol tahkikat 
sırasında Teftiş Heyeti Reisi değildi daha. Gali
ba mahkemede yeminli bir ifade veriyor, mal 
beyannamesi alınmalıdır, fazla iktisapları var
dır şeklinde. Evvelâ ikisi hakkında tahkikat 
.açılıyor. Üçüncüsü hakkında da, tecrübesi dola-
yısiyle, Teftiş Heyeti Reisi tarafından, Cahit 
Oğuz'a Buharalı Umum Müdür Muavinine tah
kikat açtırılıyor. Fakat Buharalının fazla ik
tisabı dolayısiyle, yeminli şahadette bulunduğu 
için, raporun, -«behemehal fazla iktisabı vardır.» 
şeklinde kaleme alınmasında musir kendisi. Ha
ber gönderiyor ve saire ediyor. Vicdani kanaat
lerine bağlı kalıyor. -Cahit Oğuz eski talebem-
dir, talebeliğinden bilirim. Başka bilenler de 
vardır. Ve Tarım Bakanlığında suçlu görülme
miştir. Müfettişlikten küçük sanatlarda bir va
zifeye nakli kararnamesi çıkmadan 8 - 10 ay ev
vel de Teftiş Heyeti Reisiiğince tezkiye ettirile
rek terfi ettirilmiştir. "Fakat vicdani kanaatine 
göre rapor veriyor, direniyor. Teftiş Heyeti Re
isi Naci Gürol müfettiş değiştiriyor, başka mü
fettişe veriyor. 150 küsur bin liralık fazla ikti
sap iddiası ile mal beyannamesi istenmiş, esa
sen. Dolayısiyle mahkemeye verdirmek isteni
yor şekline giriyor. Ben Vekil oldum, kararna
mesi geldi. Yevmiye aldığı için müfettişleı\ bin 
liraya yakın eline geçecek parada tenezzül olu
yor. Kendisinden müdafaası alınmamış arkadaş
lar. Ama Naci Gürol zamanın Bakanına, kendi 
görüşüne göre bir fezleke yazmış ve nakli için 
kararname çıkarttırmış. Bakan vazifeyi devir 
aldıktan sonra, kendisi dışarda idi, memlekete 
gelince telefonla bana, Cahit Oğuz isimli bir mü
fettişi, müdafaasını dahi almadan müfettişlikten 
bir başka kadroya naklettik, sizden rica ede
yim, şu işle bir meşgul olun dedi. Bunu söyli-
yen Bakan sağdır, istiyen sorabilir. Çağırttım, 
meşgul oldum. Dosyayı kendim okudum. Ken
dim de yetinmedim, iki rapor var çünkü. Cahit 
Oğuz raporu.; 150 bin liralık fazla malı çıktığı 
için mahkemeye verilmiştir. Bunu kendim oku
yorum. Bir Bakanın meşgul olacağı iş değil, ama 
isabetli bir karar vermek lâzımdır, bunun lü
zumuna kaaniim. Kendimle yetinmedim, Şefik 
İnan arkadaşım hatırlarlar, bir Maliye müfetti
şi verin de bu işi bir okusun, kim haklı göre
lim diye rica ettim. Ona da okuttum. Bir za
man geçti ve kararnameyi mevkii muameleye 
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koymadım. Onun mesuliyetini alırım. Sonra Ma
liye Bakanlığı müfettişinin de bana verdiği iza
hat dolayısiyle Naci Gürol'un, hissî sebeplerle 
kendisini müfettişlikten bir başka kadroya nak
lettiği kanaati bana geldi. Tekrar müfettişlik 
kadrosuna aldım. 

Şimdi arkadaşlar, eskiden Jokey Kulübünde 
çalışmış ve saire. Bir Teftiş Heyeti Reisi bu
günü beklemeli midir? Maiyetinde çalışan bir 
müfettiş hakkında tereddüdü varsa, daha evvel 
dosyasını ikmal etmelidir. Ama Vekil bir ka
rar alacak, o karara müessir olmak üzere sefer- . 
ber olmuştur, şahıslarına gitmiştir. Tarım Ba
kanlığında bu işle meşgul olanların, fakat, ora
daki vicdanlı insanlar da vicdani kanaatleri ne 
ise ona göre yazı yazmışlar ve Kendisinin suçlu 
olmadığını bildirmişlerdir ve vazifeye iade edil
miştir. Bu benim için mühim değil. Kendisi 
için mühim. 

Günlerden bir gün, 12 nci ayda geldi. Dedi 
ki ; «Ben maiyetimdeki müfettiş ve muavinle
rimden daha az para alıyorum, eski bakanlarını 
her ay 10 - 12 gün veya 10 - 15 gün beni İstan
bul'a gönderirlerdi, ben de bu suretle kaybımı 
telâfi ederdim.» E, Teftiş Heyeti Reisi. Hakika
ten tatbikat da bu. Müfettişler yevmiye alıyor, 
o alamıyor. Onun da eline daha- az para geçi
yor. Eskiden devanı eden bir usulmüş. Tanıyo
rum. Bakın dostluk, o işte. Peki, git dedim, git
ti. Üç ay gitmiş. Bu vesile ile öğrendim. Ben
den müsaade alınca mütaakıp aylarda da bu se
yahatine devam etmiş. 

Vekâlette ek görevler mevzuu bir üzüntü se* 
bebi. Bakıyorum gece 8 e kadar çalışanların ek 
görevi yok. Akşam 4,5 ta mesaiyi bitirip gi
denlerin-ek görevi vardır. Dedim şunu bir öğ
reneyim. Zat işlerinden bu işlerle ilgili zatı ça
ğırıp sordum, ek görevin verilmesinde nasıl bir 
esas kabul edilmiştir, diye sordum. 

Bakın, 10-15 gün, veya 10-12 gün vekiller 
bana izin veriyor deyince... Maaşı zait yevmiye. 
önüme gelen listede Teftiş Heyeti Reisi, ki mü
fettişlere, muavinine, hepsine çok ehemmiyet 
veririm, bizim vicdanımız böyle bakacak işlere. 
Nihayet baktım; bana bağlı, !benim murakabe
me bağlı, hususi kanunu olan, bütçesinin hesabı 
katileri Meclisten 10 küsur yıldan beri geçme
miş olan Elektrik İşleri Etüt idaresinde de 
murakıp, 900 küsur lira. Bana Teftiş Heyeti 
Reisim bunu söylememeli mi arkadaşlar, niçin 
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saklar bunu? Nihayet, gelince çağırttım, teessüf 
ederim-, ben, bana karşı yalan söyliyen bir me
murla bu seviyede teşriki mesai edemem, dedim. 
Mesele budur. -Bilmem, gayrikanuni emir ver
mişim. Bunu söylediler. Sayın Akarca'nm bir 
sorusu var, o zaman cevap vereceğim. Böyle ba
sit işlerde, bu çeşit tedbirlere teşebbüs etmiye-
cek kadar, idarede ve politikada benim tecrü
bem var arkadaşlar. Tenezzül etmem ben. De
dim, bir vekâletin teftiş heyeti reisi, o vekâ
letin murakabesine bağlı bir.teşekkülde nasıl 
murakıp olur? Bunu hukukla nasıl bağdaştırır
sınız? Cevap; Maliye Vekâletinde de var. Beni 
ilgilendirmez dedim. Benim hukuk anlayışım, 
benim murakabeme bağlı bir teşekkülde Teftiş 
Heyetinde bir k'İmsenin murakıp olmasına mâ
nidir. Eğer hukukçu arkadaşlar cevaz verirse 
onlarla da münazaraya hazırım. Nitekim orada 
bir teftiş yaptırmak lâzımgelirse benim müra
câat edeceğim merci Teftiş Heyeti Reisliğidir. 
Şimdi bilmiyorum hakikat vatandaşlarca ma
lûm oldu mu? Arkadaşlarım, hiçbir gizli, ka
paklı yer bırakmıyacağım, müsterih olunUz. 

Memurların geçim . vaziyetlerini bildiğim 
için, müktesep haklarına riayetkar olarak bir 
tasarrufta bulunmayı kendime şiar edinmişim-
dir. 'Stümerbank Umum Müdürünü vazifesinden 
ayırırken müktesep hakları mahfuz olmak üze-

,re diye kayıt koydum. 'Teftiş Heyeti Reisine de 
mük-tesap hakkı mahfuz olmak üzere nakleyle-
dim. Teşkilât Kanunumuza göre Enerji Dairesi 
Reisliğinde birtakım uzmanlık kadroları var ve 
bunlar mühendislik değil. Halen bu uzmanlar
dan birisi hukuk mezunu, bir diğeri Yüksek Ti
caret mezunu, hepsi mühendis değil ki, 1 100 
liralık o kadroya naklini çıkarttım. Nihayet, 
kendisi, haklıdır, karar müşterek bir kararla 
çıkar, onu da arz edeyim, ilk defadır ki, mem
leketimizde-müşterek kararla işinden çıkartılan 
veya nakledilen yüksek seviyedeki memurlara 
ait bir kararnameyi esbabı mucibesi ile Baş
bakanlığa takdim eden Bakanım. Danıştayda 
iptal dâvası açtı. Danıştay tehiri icra kararı 
verdi. Yürüdü tehiri icra kararı, ama arkadaşı
mız o tarihten itibaren' evvelâ Ankara'da son
ra Bursa'da, Kayseri'de, istanbul'da, bunlar 
mevzuata aykırıdır, hastalık raporları aldı. An
kara'da, vazife gören bir daire reisi hastalık ra
poru aldıktan sonra başka vilâyetten rapor 'gön
deremez. Teftiş Heyeti Reisi bunları yaptı. Bu 
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bitti. Nihayet yıllık izine sıra ıgeldi. O da bitti. 
Sanayi Vekâletine intikal etmiş yüz küsur dos
ya yar. Memurlarda huzursuzluk var. Süratle 
tasfiye edelim de şu iş bitsin, rahat çalışalım. 
Bunu istiyorum. Nihayet -birtakım 'gazetelerde 
siyasi yeni beyanlar. 'Maiyetindeki müfettişler
den borç para almalar. Bunların dosyası da 
Devlet Şûrasına verildi. Vekâlet hukuk müsavi
nin Maden Dairesinin ımuhalefetine rağmen, bâ
zı madenlerde alâkalı şikâyetleri hıfzetmeler; 
300 küsur tonluk haksız, ruhsatsız çıkartılmış 
kromu sahibine bağışlamalar, bunlar hep Dev
let Şûrasına gitti. Bu arada Devlet Şûrasından 
da bir ihtar cezası aldı. Nihayet kendisinin ba
kanlık em'itvine alınması lüzumuna kanaat getir
dim. Ve bakanlık emrine alınması kararına va
rıldıktan sonra teşebbüse geçtim. Bakanlık em
rine alınması kararından sonra aylarca aradık. 
Arkadaşlarım bilirler, Teftiş Heyeti Reisi; ma
aşı az, müfettişlerden az-ınf&aş diyor, hariçten 
bulduğumuz arkadaşlar menşeleri itibariyle, ba
rem vaziyetleri itibariyle pek müsait durumda 
değil, ikna ettim ki Rahmi Tuneagil'i, hemşeh
rim .olduğu için değil, onu da $öyliyeyim, kari
yerini anlatacağım şimdi, bâzı ahvalde vazife 
almak mecburiyeti vardır, parası azdır, şudur 
budur, bunlar düşünülmez, kendi hayatımdan 
misaller verdim ve ikna 'ettim ki, Teftiş Heyeti 
Reisi olmalıdır. Menşei şudur: Mülkiyeden 
pekiyi derece ile mezun olmuştur. Maliye Ba
kanlığına gitmiştir. Mâliye Bakanlığında ken
disinden evvel mezun olanların önüne geçmiş
tir. Hukuk Fakültesi muadelet imtihanını ver
miştir, Türkiye Orta - Doğu Âmme Enstitü
sünden diploma alarak bir yıl daha kazanmış
tır ve 'kabiliyeti, karakteri hakkında kendisini 
tanıyanların bilgisi vardır. Hemşeri olmak bir 
kusur mudur? Kendi kariyerini hemşerilik ka
nalından ıgeçerek yapanlar bu çeşit düşünce
ye sahibolurlar. O zaman ben misal vefeyim; 
Naci 'Gürol, Sıtkı Yırcalı'nın vekil olduğu za
manda terfi etmiştir. Onun vekilliği zamanında 
PTT den naklen İşletmeler Vekâletine gelmiş
tir ve onun zamanında Teftiş Heyeti Reisi ol
muştur. Naci Gürol da; Gönen'lidir. Ama ben 
demiyorum, hemşehri olduğundan yapılmıştır. 
Bakın ben öyle yorumlamıyorum. Ama pekâlâ 
başkası yorumluyor, kariyerini saydıktan son
ra. Bu 'bakımdan kendisinin oraya gelmesi de 
'bir hemşerilik gayretinden ziyade Teftiş Heye-
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ti içinde haklı olarak sağladığı bir mânevi iti
bardan tevellüdetmektedir. Menşei de, onun bu 
vazifeye alınmasına fevkalâde anüsaîdolmasın-
dan gelmiştir. 

Şimdi, Devlet Şûrasının kararının tatbik 
edilmeyişi keyfiyetine gelince : 

REŞİT ÖNDER (Tokat) 
acaba ? 

Ne ücret alıyor 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Müfettişlerden az alıyor efendim. 

Şimdi arkadaşlar, Rahmi Tuncagil'in Ba
kanlık emrine usulüne uygun olarak alınmış 
olan Naci Gürol'dan inhilâl eden Teftiş Heyeti 
Reisliğine ait inha kararı 14 Eylül 1962 tari
hinde çıkmıştır.'* Kendisi 18 Eylül 1962 günü 
fiilen vazifeye başlamıştır. Naci Gürol'un Da-
nıştaydan aldığı tehiri icra kararı, tarihi, 
15 Eylül 1962, 19 Eylül 1962 de Bakanlığa teb
liğ edilmiştir. Ben servislerle çalışırım arkadaş
lar. Kendi bildiğim ahvalde dahi istişare ede
rim. Zatişleri Müdürü, Hukuk Müşaviri, toplan
dık. Bilâhara 13 gün sonra da Danıştay tehiri 
icra kararını kaldırmıştır, 29 Eylülde. Ne za
mana kadar? Üç ay sonra, yani 1962 nin 12 nci 
ayında tekrar bir tehiri icra kararı verinceye 
kadar. Onun bizim nazarımızda matufu nedir 
ve tatbiki nedir, onu da söylüyorum. Biz mesai 
arkadaşlarımızla durumu tetkik edince, Danış-
tayın Naci Gürol hakkında verdiği tehiri icra 
kararını, infaz kabiliyeti olmıyan bir-karar ola
rak telâkki etmişizdir. Çünkü, daha evvel icra 
edilmiş bir karar, tekemmül etmiş. Ben neyi 
tehir edeceğim. İptal dâvası değil. İkisi arasın
da fark vardır. Yalnız biz değiliz bu kanaatte 
olan. İçtihat ve tatbikat da o kanaatte. Naci 
Gürol Ceza Hukuku bakımından benim hakkım
da dâva açtı. Buradan geçti, hakaret etmişim. 
Ne zaman, hakaret dâvasının, müruruzamana 
uğramasından iki gün evvel. Mânevi tazminat 
dâvası açtı. Ne zaman? Mânevi tazminat dâva
sının müruruzamana uğrıyacağı günden iki gün 
evvel. O tarihlerde hep tavassut. Yüksek Mu
rakabede bir üyeliktir, falandır, filândır, bir şey 
bulunsun. Herkes tavassut etti. 

Nihayet, ne yapalım? öğrendik ki, Devlet 
Şûrası Kanununun bir maddesine göre. tavzih 
talebinde bulunabilirmişiz. Bir tavzih talebinde 
bulunduk. Onu da okuyacağım ki, arkadaşları
mız hep görsünler. 
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14 Ocak 1963 

Danıştay Başkanlığı 
Ankara 

Tavzih talebinde bulunan : Sanayi Bakanlığı 
Diğer taraf : Naci Gürol. Adresi var. 
Tebliğin konusu : Davacı Naci Gürol'un Ba

kanlık emrine alınmasına dair kararın iptali 
için 11 . 9 . 1962 tarihinde açmış olduğu dâva 
dolayısiyle 5 nci Dairece ittihaz olunan 13 . 12 . 
1962 tarihli ve E. : 62/3834, K. : 62/176 sayılı 
tehiri icra kararının 3546 sayılı Danıştay Kanu
nunun 4904 sayılı Kanunla muaddel 52 nci mad
desine göre tavzihi talebinden ibarettir. 

Tavzih sebepleri : 1. Bakanlık Teftiş Heye
ti eski Reisi Davacı Naci Gürol'un 5 .9 .1962 
taıihli gerekçeli teklife dayanan kararname ile 
Bakanlık emrine alınması sebebiyle inhilâl eden 
mezkûr reisliğe ehliyetine binaen birinci sınıf 
Müfettiş liahmi Tuncagil 14 . 9 . 1962 tarilı ve 
1342 sayılı kararla usulüne uygun olarak tâyin 
olunmuş ve 18 . 9- . 1962 günü bu vazifesine 
başlamak suretiyle İni tâyin muamelesi hukıı-
kan ve fiilen tekemmül, etmiştir. 5 nci Dairece 
ittihaz olunup birinci savunmaya kadar veril
miş bulunan 15 . 9 . 1962 tarih ve 962/113 sa
yılı tehiri icra kararı adr geçenin fiilen işe baş
ladıktan sonra Bakanlığımıza 19 . 9 . 1962 gü
nü tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
ortada tehiri ieabedeıı her hangi bir icrai mua
mele mevcut değildir. Zira, yukarda arz olun-, 
duğu gibi tâyin muamelesi tehiri icra kararının 
tebliğinden önce hiçbir tereddüde meydan ver-
miyecek şekilde tekemmül etmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr birinci savunma alınıncaya kadar 
verilmiş bulunan 15 . 9 . 1962 tarih ve 962/113 
sayılı tehiri icra kararı, birinci savunma lâyiha-
nuzdaki tehiri icra kararının kaldırılması talebi 
üzerine yerinde görülerek 27 . 9 . 1962 tarih ve 
5 nci Daire E. :62/3834, K. : 62/126 sayılı ka
rarla refedilıniş ve bu durum yeniden icranın 
tehirine dair olan 13 . 12 . 1962 ve 5 nci Daire 
E. : 62/3834, K. : 62/176 sayılı karara kadar 
üc; aya yakın bir zaman devam etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde tehiri icra kararı
nın infazı ancak bir şekilde mümkün olur ki, 
o da her iki kararnamenin yani, hem tâyin, hem 
de Bakanlık emrine ait kararnamelerin geri 
alınması şeklidir. Bunun ise tehiri icra müesse
sesi ile kabili telif olmadığı izahtan varestedir. 
Bilindiği veçhile tehiri icra kararları, ımıame-
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leleri olduğu yerde durdurur, idareyi dâva ko
nusu muamelenin tekemmülüne matuf yeni ta
sarruflarda bulunmaktan alakoyar. Bu müesse
senin tevlidedeceği hukukî neticenin bundan 
ibaret olması gerekir. Bakanlığımızca hâdisede 
durulması gereken bir muamele tesbit edileme
mektedir. 

2. Davacı hakkında tesis olunacak muame
le, ancak tâyin ve Bakanlık emri işlemlerinin 
iptali kararından sonra idarece alınacak yeni 
bir karara konu teşkil edebilir. Bu görüşümüze 
en son misal olarak Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Müsteşarı Nusret Fişek hakkında ce
reyan eden muamele gösterilebilir. Adı geçenin 
16 . 1 . 1962 tarihinde açmış olduğu iptal dâ
vası esnasında yapmış bulunduğu tehiri icra 
talebi 14 . 2 . 1962 tarihinde Danıştayca reddo-
lunmıış ve fakat 5 . 11 . 1962 tarihli kararla 
Bakanlık muamelesi iptal edilmiştir. Danıştayca 
ittihaz olunan 5 . 11 . 1962 tarihli iptal kararı 
4 . 12 . 1962 tarihinde adı geçen Bakanlığa 
tebliğ edilmiş ve bunun üzerine 22 . 12 . 1962 
tarihinde yeniden bir tâyin kararnamesi istih
sal etmek suretiyle mumaileyhin vazifesine baş
laması imkânı sağlanmıştır. Davacı Naci Gürol 
hakkında Danıştayca henüz böyle bir nihai ka
rar verilmiş değildir. * 

3. 14 . 9 . 1962 tarih ve 1342 sayılı usulü
ne uygun olarak istihsal olunan kararname ge
reğince Teftiş Heyeti Reisi sıfatiyle vazife ifa 
etmekte olan Rahmi Tuhçağıl'ın 5 nci Dairede 
kayıtlı bulunan 62/4003 sayılı dâvaya 4 .1 .1963 
tarihinde müdahale talebinde bulunduğu ve bu 
arada tehiri icranın kaldırılmasını da istediği 
adı geçenin Bakanlık makamına verdiği 4 . \ . 
.1.963 günlü dilekçesinden anlaşılmıştır. Bu hu
susta bir karar sâdır olmadıkça bahis konusu 
Bakanlık emri ve tâyin kararnamelerinin iptali 
için açılan dâvalara ait Bakanlığımıza tebliğ 
olunan tehiri icra kararlarının infazındakî te
reddütlerimiz bir kat daha ziyadeleşmiştir. 

4. Gazetelerin tetkikinden de görüleceği 
üzere davacı Naci Gürol Bakanlıkça hakkında 
bir muamele tesis edilmeden Teftiş Heyeti ma
kamına basın mensupları ile birlikte gelerek 
oturmuş bulunmaktadır. Kazai kararların idari 
tasarruf \yerine geçmiyeceği aşikâr olduğuna 
göre bu şekildeki hareketin hiçbir hukuki değer. 
taşımıyacağı cihetle tehiri icra kararının, Ba-
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kanlıkça hakkında her hangi bir muamele tesis 
edilmeden Naci Gürol'un Teftiş Heyeti maka
mına gelip işe başlamasına mesağ verip verme
diği hususunda da. tereddüde düşülmüş bulun
maktadır. Bu hususun da tavzihi gerekir. Ha
len mezkûr makamı biri fiilî, diğeri hukukî ol
mak üzere iki şahıs işgal etmektedir. Adı geçen 
bil* örneği ilişik yazı ile de işe başladığını ma
kama bildirmiş bulunmaktadır. Mevzuata uy
gun olarak tekemmül ettirilen tâyin tasarrufu
na. istinaden Teftiş Heyeti Reisliği başka bir şa
hıs uhdesinde bulunduğuna göre bu yazının hu
kukî bir değer taşımıyaeağı ve bir kadrodan 
iki maaş verilemiyeceği de aşikârdır. 

Netice : Yukardaki ve bilhassa birinci mad
dedeki mâruz sebeplere binaen 13 . 12 . 1962 
gün ve 5 nci Daire E. : 62/3834, K. : 62/176 sa
yılı tehiri icra kararının 3546 sayılı Kanunun 
muaddel 52 nci maddesine göre karar tavzihi 
yoliyle açıklanmasına müsaadelerini arz ederim. 
*. 14 . 1 . 1963 

Sanayi Bakanı 
(Fethi Çelikbaş)» 

Şimdi devam edeceğim. Fakat- arkadaşlar, 
bir an için, Türkiye'de hukuk nizamı kurmak 
gayreti içinde olan insanlar sıfatiyle düşünelim. 
İptal kararı dahi almamlş, tehiri icra kararı al
mış. Yıllarca, müfettişlik, yani kanunun vekil 
adına bekçiliğini yapmış ve üstelik Teftiş He
yeti Reisi olmuş bir kişi, nasıl kendiliğinden 
re'sen gidip fotoğraf eektirircesine makamına 
gidip oturur, arkadaşlar. Bu mudur demokratik 
nizam? Evvelâ bunun teşhisini koyalım arka
daşlar. Türkiye'de anarşi yaratmak istiyenler 
var, arkadaşlar. Bu hareket anarşik bir davra
nıştır. Esasen takibediyoruz. Memurin Muhake-
mat Kanununa göre usul ne ise, o hareketi de 
takibettiriyoruz. Kanunları takibeden Hükü
mete karşı bu tatbikatı murakabe etmekle gö
revli olan Rayın Ataöv, Teftiş Heyeti Reisinin 
bu fiilî hareketini tasvibediyor mu, etmiyor mu ? 
Onu da burada söylesin. Kendi ifadesi hukukî 
bakımdan bir mâna ifade ediyor. Hukukçu ar
kadaşlara danışsın, ona ^ÖVG söylesin. Kullan
dığı hukukî tâbir yeter derecede hareketi vasıf
landırmaktadır, onu ben söylemiyeceğim. Baka
lım kendisi ne diyecek? 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Siyasi be
yanları var. 
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SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Devamla) — Siyasi beyanları var. Arkasından 
dosya münderecatmı Akis. Dergisine aktarmak 
var. Onu da takibettirdik arkadaşlar. Savcılık 
tahkik etmek için gazetelerin mesullerini çağır
mış. Kaynağını veremeyiz, demişler. İngiltere'
de kaynağını veremeyiz, diyeni, demokrasinin 
beşiği olan İngiltere'de 6 ay hapse mahkûm 
ettiler, arkadaş. Türkiye'de İngiltere'dekinden 
daha ileri bir demokrasi.mi kuracağız, arkadaş
lar? Kaynağı verilmez, istenmez, onlar da mah
kûm edilmez. Hayır, takibedeceğim, bakacağım, 
kanunun boşluğu varsa ilgili mercilere, İngil
tere'deki misalden ibret alarak, kanuni mevzu
atımızı dolduralım, diyeceğim. Samimî olarak 
demokrasiyi kurmak istiyenlerin yolu bu olmak 
lâzımgelir. Türkiye İngiltere'den ileri bir de
mokratik nizam kuramaz arkadaşlar. (Kurar, 
sesleri) Y"ani, kurar, diye arkadaşlardan daha 
fazla temenni ettiğim, sonunda, bağlantı kısmın
daki mâruzâtımla tesbit- edilecektir. Benim mü
cadelem çok arkadaşlar. İnşallah kurarız. Ama 
ben kurulma yolunu gösteriyorum ve onun dı
şında kalanların o yola girmesini rica ediyorum. 
«Yürütmenin durdurulması kararının tavzihini 
istiyen : Sanayi Bakanlığı. Diğer taraf : Naci 
Gürol. Tavzih talebinin özeti : Danıştay 5 nci 
İcra Dairesince müttehaz 13 . 12 . 1962 tarih 
ve 176 sayılı yürütmenin durdurulması kararı
nın 3546,sayılı Kanunun 52 nci maddesi gere
ğince tavzih yoliyle açıklanması talebinden iba
rettir. 

Türk Milleti adına hüküm veren Danıştay 
5 nci Dairesince gereği düşünüldü. 3546 sayılı 
Kanunun 52 nci maddesine göre, Dâva Daire
leri ile Dâva Daireleri Genel Kurulundan veri
len kararların tavzih edilmesi, kararın müphem 
ve mütenakız fıkraları ihtiva etmesi halinde ka
bil ve mümkündür.» 

Arkadaşımız, reddeti, diyor. Kararda huku
kî bakımdan incelik var. Müphem ve mütenakız 
fıkraları ihtiva etmesi lâzım. Bizim kararımızda 
bu yok, diyor. Yok hakikaten. 

«Dairemizce müttehaz 13 . 12 . 1962 tarih ve 
176 sayılı yürütmenin durdurulması kararı her 
hangi bir ipham ve tenakuzdaki tın olup tavzî-. 
hi icabettirir bir husus görülmediğinden talebin 
reddine ve 800 kımışilâm harcının da tavzih ta-. 
lebinde bulunandan alınmasına' 1 7 . 1 . 1963 ta
rihinde ekseriyetle karar verildi.» (Gürültüler)] 
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Bir dakika beyler; kararın müphem ve mütc^ 

nakız olmaması sebebiyle. (Gürültüler) Sabre
diniz beyler, müsaade buyurun. «Başkanvekili 
ve 4 tane üye.» (Gürültüler) 

Sabrediniz, daha -çok vesika var. 

«Bu durum üzerine 17 . 1 . 1963 de Sayın Na
ci Gürol adı altında kendisine şu tebliğ yapıl
mıştır. 

' «Bilgi : 5 . 1 . 1963 tarih 've 2/5 sayılı ya
zınız hakkında. 

Bakanlık emrine alınmanız ve Rahmi Tunca-
gil'in Teftiş. Heyeti-Reisliğine tâyini hakkındaki 
kararların iptali için açmış olduğunuz iptal dâ
vaları niyet olunurken mezkûr tasarruflar hak
kında Danıştayca tehiri icra kararları verilmiş 
ve buna dair ilâmlar Bakanlıkça tebellüğ edil
miş bulunmaktadır. Yüksek Danıştaym 952/716 
sayılı kararında iptal kararlarının kanuna mıı-
gayeretinden dolayı ortadan kaldırmış olduğu 
idari tasarrufun yerine geçemiyeceği ve ida
renin iptal kararının direktifi ve ışığı altında ye
ni bir tasarruf tesisinde serbest bulunduğu, bu 
sebeple iptal karannm otomatikman seski hale 
avdetini icabettirmiyeceğd açıkça belirtilmiştir. 
Kaldı ki, almış olduğumuz tehiri icra kararı ip
tal kararı kuvvet ve mahiyetinde dahi değildir. 
Bununla beraber hâdise ile ilgili'tehiri icra ka
rarlarının tavzihi için 14 . 1 . 1963 tarihli.... sa
yılı yazılarımızla Danıştaya müracaat edilmiş
tir. 

Diğer taraftan bakanlıkça İm. konuda her 
hangi bir karar ittihaz olunmadan Teftiş Heyeti 
Reisliği makamını fiilen işgal etmiş olmanızın 
hukukan tecvizi mümkün görülmediğinden Me
murin Muhakemat Kanununa göre hakkınızda 
gereikild tahkikata tevessül olunmuştur. Bu iti
barla işgaline kanunen cevaz bulunmıyan Teftiş 
Heyeti Reisliği Makamını tahliye etmeniz lüzu
mu tebliğ olunur.» 

Bu tarihe kadar fiilen hukuk dışı olarak Tef
tiş Heyeti eski Reisti gelip orada oturmuştur. 
Danıştaym bu karan üzerine, Danıştaym Devlet 
Bakanlığına bağlı okluğu düşünülerek, Sayın 
Devlet Bakanına da bir yazı yazdım. Bir kışını 
arkadaşlar yadırgadılar. Kanunun tatbikatında 
Meclise klarşı Bakan mesuldür... Bununla nasıl 
bağdaştınrsmız ?. Parlâmentoya karşı mesuliye
tini taşıdığı bir idarenin, velev o idare kaza or
ganı olsa dahi kaıan dışındaki işleriyle alâka-
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lanmak durumundadır kanaatindeyim. Reddeden 
arkadaşlarla bunu münakaşa edebilirim. 

Şöyle bir cevap geldi : Danıştay Başkanlı
ğından alman yazıyı ilişikte gönderiyorum, di
yor. Danıştay kararı nedir, onu zapta geçirte
yim : 

21 . 3 ;• 1963 tarihinde Devlet Bakanlığına 
hitaben yazılan yazı şudur : «28 . 2 ., 1963 tarih 
ve 291 sayılı yazılarına ilişik olarak gelen Sana
yi Bakanlığının 11 .2 .1963 tarih ve 1 - H/48 
sayılı yazılannda Teftiş Kurulu Başkanı Naci 
Gürol tarafından nakil ve bakanlık emrine alın
ma muameleleri aleyhine açılmış bulunan idari 
dâvalar üzerine Danıştay'5- nci Dairesince itti
haz edilen kararlar dolayısiyle hâsıl olan duru
mun ne suretle halledileceğinin Danıştaydaı. öğ
renilmesine zararet hâsıl olduğu ifade olunmak
tadır. Bahis konusu edilen tehiri icra ve bunla
rın tavzihi isteği üzerine verilmiş olan kararlar 
müstakil bir idari mahkeme tarafından ittihaz 
edilmiş olup nihai mahiyeti de haiz bulunma
makta ve dâvanın halli esas hakkında karar ve
rilmesine bağlı kalmaktadır. Bu itibarla işbu 
kararlar hakkında Başkanlığımızca re'sen idari 
yoldan bir muamele ifası ve mütalâa dermeyanı 
mümkün görülmemektedir. İdari yargı mercile
rince verilen kanarların infaz keyfiyeti ilgili ka
nım hükümleri dairesinde icra makamlarına ta
allûk etmekte- olup bunların mânalarının tahli
linde husule gelen tereddütlerin' ise idare Hu
kukunun vaz'cylediği esaslar dairesinde halli ve 
gereğine göre de işlem yapılması iktiza' eder, 
fdarenin lüzum görülen meseleler hakkında D.a-
nıştaydan istişari mütalâa istemek yetkisi her 
zaman mevcudolup bunun müracaat şekli de 
3546 sayılı Danıştay Kanununun 11 nci madde
sinin (c) bendinde gösterilmiştir. Saygı ile arz 
olunur. 

Rıza Göksu 
Danıştay Başkanvekili 

Fakat, doğra yolda yürüyenlerin daima Ce
nabı Hak yardı m cısıdır arkadaşlar. Eski Teftiş 
Heyeti Reisi maaşını Teftiş Heyeti Reisliği kad
rosundan alamaması sebebiyle ve bir kadrodan 
da iki kişiye maaş ödenemiyeceği düşüncesi ile, 
bütçe mevzuatını tatbikle görevli olan Maliye 
Bakanlığına dilekçe vererek müracaatta bulunu
yor. Maliye Bakanlığı 17 . 6 . 1963 tarih. Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürlüğü.. 
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«Sanayi Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğün o. 
Sanayi Balklanlığı Teftiş Heyeti Reisliğine tâ

yin edilen Rahmi Tuncagil'in maaş, duruma hak
kında Bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Gerröl Müdürlüğünden alınan 7 . 6 . 
1963 tarihli ve- » sayılı yazıtım bir örneği ili» 
şik olarak gönderilmiştir: Gereğinin ona göre 
ifası rica olunur; 

Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü» 

Maliye Bakanlığının Başhukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne yazdığı yazı ': 

. «Sanayi Bakanlığı Teftiş Heyeti Mcisi iken 
meziklûr Bakanlık Enerji Dairesi uzmanlığına 
naklen tâyin olunan ve bilâhara Bakanlık emri
ne alın an Naci Gürol tarafından nakil ve Ba
kanlık emri muameleleri ile bilâhara mumailey
hin, Bakanlık emrine alırtmasl ile açıl art Teftiş 
Heyeti Reisliğine ftahmi tuncagil'in tâyini üze
rine bu •muamelenin iptali talebiyle Daniştaya 
iıçılan üç dâva doİâyısiyle Danıştayca .muhtelif 
tarihlerde verilen yüriitmenıin durduılılniası ka-
• t'arlarmln Naci Gürol ile Rahmi Tuncagil'in ma
aşları hakkında ne gibi hukukî neticeler tevlid-
edeeeği hususunda tereddüde düşüldüğünden 
keyfiyetin Müsavi rliğimizce. incelenerek} bu hu
şu staki mütal âamızm bildiril m esi isten m ekte
dir, 

Mütalâamız : 
tdare Hukuku esaslarına ^ÖVG idari bir mua

melenin iptali talebiyle açılan bir dâva zımnın
da verilen tehiri icra kararlarının tevlidettikleri 
hukukî netice icra safhasında bulunan ve henüz 
icra edilmemiş olan idari karar ve muamelelerin 
dâva hakkında esastan karar verilinceye kadar 
icra edilmelerini bertaraf etmektir.» 

Tatbikat da bu merkezdedir, tdare Hukuku 
da öyledir. 

«Bu esas prensip ve tatbikat muvacehesinde 
Naci Gürol tarafından açılan idari dâvalar do
lâyısiyle Danıştayca verilen yürütmenin durdu
rulması kararlarının hukukî neticelerine gelin
ce; Naci Gürol Sanayi Bakanlığı Teftiş Heyeti 
Reisi iken 19 . 3 . 1962 tarihinde aynı bakanlık 
enerji dairesi uzmanlığına alma%'ta olduğu, 
1 760-lira maaşla nakledilmiştir, tfacî Gürol 
bu muamelenin iptali talebiyle Daniştaya dâ
va açmış ve sıMti mazeretine binaen de bu 

vazifeye 'başlamamıştır. Danıştayca verilen 
11. 4 .1962, tarih ve 963/1384 esas ve 62-58 sa
yılı kararla birinci şa/vunma (gelinceye kadar 
yürütmenin durdurulmasına ve bilâhara birin
ci savunma alındıktan sonra da 22 .5 .1962 ta
rih ve aynı esas 62-70 sayılı kararla dâva so
nuna kadar yürütmenin 'durdurulmaısiha karar 
verilmiş olduğuna ,g<öre kendisinin enerji dâ
iresi uzmanlığı vazifesi ile alâkalı ve irtibatı
nın mevcudiyeti düşünülemez. 

Bu sebeple mumaileyhin Bakanlık emrine 
alındığı 5 . 9 . d'9Ö2 'tarihine kadar teftiş heyeti 
reisliği vazifesine mu'hassas kadro, maaşını al-
ması Danıştayca verilen yürütmenin durdurul
ması kararının taibiî bir neticesidir. Ancak, 
Naci Gürol 5 .9 J1962 'tarihinde Bakanlık' em
rine alınmak suretiyle 0435 sayılı Kanunun 'bi
rinci maddesi gereğince bu tarihten itibaren 
teftiş 'heyeti reisliğinden uzaklaştırılmış ve kad
rosu inhilâl • etmiş bulun'duğuna göre teftiş he
yeti reisliği kadrosu iİe hukukî bir illgisiniii 
mevcuddiamıyaçaği tabiîdir. Münhal olan biı' 
kadroya da yeni tâyin yapılması tâyine yetkili 

• makamın takdirine bağlı bir husustur. Bu sa-
lâlhiyete müsteniden inhilâl eden teftiş 'heyeti 
reisliği kadrosuna 14 . 9.1962 tarihli karartıa> 
m e ile Rahmi Tuncagiİ tâyin edilmiş ve 
18 ! 9 ,1962 tarihinde vazifesine başlamıştır> 
(Bu tarihten bir gün sonra 19 .3 .10612 tarihin1* 
de Naci Gürol tarafından Bakanlık emrine alın--
ma muamelesinin iptali -talebiyle a>ç,ılan dâva
ya 'ait dilekçe ve birinci «savunma alınıncaya 
kadar yürütmenin durdurul masın a dair 15.Ö.İ962 
tarih ve 113 sayılı Karar Sanayi Bakanlığına 
tebliğ edilmiştir. Mezkûr dâvaya San'ayi1 Ba
kanlığınca verilen birinci savunma üzerine de 
Danıştayca icranın durdurulması talebi yeni
den incelenmiş ilk -tehiri icra kararından 13 
gün sonra, ve 27. 9 .19(62 tarih ve karar 962-126 
sayılı kararla icranın durdurulmasına mahal 
olmadığı hükme bağlanmış1 bulunmaktadır. 

Şu izahattan anlaşılacağı veçhile,, Danıştay r 
ca birinci savunma alınıncaya kadar.verilen 
15 . 9 .1962 tarih karar 62/113 sayılı tehiri ic
ra kararı Sanayi Bakanlığına tebliğ edildiği ta
rihte, teftiş heyeti reisliği kadrosuna yeni tâ
yin yaıpıimi'ş yani vekâlet emri muamelesi doJ 

.layısiyle inhilâl eden kadro kaldırılmak sure
tiyle icra saıfhasına ıgeçilmiş . olduğuna göre 
Bakanlık emrine alınma muamelesini durduran 

SU 
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Vii bîiılıetice Naci Gürol'un Teftiş Heyeti Re
isliği ile alâkalı münasebetinin devamına karar 
veren Danıştay tehiri icra kararının intfa® ka:-
Mliyeti bulunmamakta/dır» 

Kaldı k i ; Danıştayca birinci savunmanın 
Verilmesini mütaakıp tehiri icra talebi yeniden 
incelenmiş, ve 27 : 9 »1962 tarih karar 62/126 
sayılı kararla yürütmenin durdurulmasına ma-
hal olmadığı karar altına alınmış olduğuna gö
re ilk tehiri icra kararının hükümleri bu su
retle bizzat o hükmü veren Danıştayca d'a or
tadan fealdırulmış bulunmaktadır, 

Yukarda arz edildiği veçhile inhilâl eden 
kadroya tâyin yetkili makamın takdirine hağ-
11 bulunduğuna göre teftiş Heyeti reisliği kad
rosuna yeni bir tâyinin yapılmasında kanuna 
aykırılık yoktur. Diğer taraftan bu tâyin mu
amelesinin iptali talebiyle Naci Gürol tara
fından açılan dava dosyasiyle istenilen yürüt
menin durdurulması talebi de Danıştayın ka
rar 62/122 sayılı Kararı ile rerîdedilmtş bulun-
m aktadır.* 

' Her ne kadar bakanlık emri ve tâyin mua
melesinin iptali talebiyle açılan davalar dola
yı siyle Naci Gürol'un istemesi üzerine daha 
sonra Danıştayca 13 . 12 . 1962 tarih - üç ay 
sonra yani - ve karar 62/176 ve karar 62/183 
kararlarla yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilmiş ise de bu kararların yukarıda 
arz edildiği üzere icranın tehirine karar veri
len muamelelerin idarece* daha önce infaz edil
miş ve bu suretle icranın tehirine mevzu ola
cak bir işlem kalmamış bulunduğundan bu 
kararların da infaz kabiliyeti bulunmamakta
dır. 

Maaş durumlarına gelince: 
Yukarıda arz edildiği üzere Naci Gürol'

un bakanlık emrine alınması sebebiyle inhi
lâl eden kadroya usulüne uygun olarak yeni 
bir tâyin yapılmış ve gerek bu tâyinin ve ge
rekse bakanlık emri muamelesinin bu konu
daki neticesine (kadar yürütmenin durdurul
ması hakkındaki kararlar da bu muameleler 
yapıldıktan sonra idareye tebliğ edilmiştir. 
Şu halde icranın durdurulması meselesinin hu
kukî netice etmesi bahismevzuu olamaz. Bu 
sebeple yeni tâyin edilen şahsın tâyin edildi
ği kadro maaşını alması mevzuat icabıdır.» 

Danıştay Başkanının yazısı var diye ilgili 
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kanunlar dairesinde icra muamele yürütül'. 
İşte ilgili kanun, mevzuat icabıdır. 

«Bakanlık emrine alınması dolayısiyle ken
di kadrosu ile ilgisi kalmıyan bir kimsenin o 
kadrolardan maaş alması bahis mevzuu olami-
yacağı gibi iki şahsın aynı kadrodan maaş al
ması da mevzuatla kabili telif değildir; Bu iti
barla teftiş heyeti reisliği kadrosu maaşının 
bu kadroya usulü veçhile tâyini icra edilmiş 
olan Rahmi Tuncagil'e aidolduğu ve binneti' 
ce Naci Gürol'a bu kadrodan maaş tediyesine 
imkân bulunmadığı^ kendisinin ancak hak
kında uygulanan bakanlık emri muamelesi 
dolayısiyle 6435 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde maaş alabileceği düşünülmektedir. 
Arz olunur. Başhukuk müşavirliği ve muha-
kemat genel müdürü.» 

Şimdi arkadaşlar; Naci Gürol bunun böy
le olduğunu, bilmez olur mu? Eğer; birinci te
hiri icra kararının, Eylül 19 da bakanlığa teb
liğ edilen teftiş heyeti reisinin usulüne göre 
yapılan tâyinden sonra 18 inde işe başlama
sından sonra; birgün sonra, tebliğ edilen te
hiri icra kararının hüküm ifade eder olduğu
nu bilse 3 ay sonra tekrar bir dava açar m ı î 
Onu ne diye açmıştır? Onu da anlatayım: Ba
kanlık emrine alınmış olan bir memur altı 
ay sonra otomatikman emekli olur. .Veyahut 
bir kadro aşağı bir vazife kabul ederse oraya 
tâyin edilir. Bunu durdurmak için o teşeb
büste bulunmuştur. Bu işin sonunu bilir. Bu
na mâni olmak için ileriye matuf, tehiri icra 
kararına mevzu olan muameleye matuf nihai 
gayenin istihsaline mâni olmak maksadiyle 
o karar verilmiştir. Eğer verilmeseydi, bugün 
kendisi emekliye otomatikman, kanun hükmü 
iktizası sevk edilmişti. Bunu yapmak için 
teşebbüsler yapılmıştır ve tabiî Sayın Ata-
öv, hukukî konularda bu mevzularla fazla ül
feti olmadığı için, bilmemekte mazurdur. Ama 

bir hususta mazur değildir. O, eline verilen 
metni bir haşka hukukçu arkadaşına danış
madan burada okumak gafletine düşmüş olma
sı bakımından mazur değildir. Bendeniz hu
kuk tahsil etmiş olmama rağmen bu muame
leyi böyle yürütürüm ve halen kendisi benim 
deruhtei mesuliyet ederek, parasını alabiliyor
sa, hukuk müşavirliğinin mütalâası da böyle 
olduğu içindir: Onu da okuyayım da arkadaş
larınım tereddüttü kalmasın. Eğer ben, Muha-
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sebei Umumiye Kanununun 82 nci maddesi ge
reğince, kendisi şu tarihte tehiri icra kararı 
almış tu*, bu itibarla; altı ay içinde» kanunun 
emrettiği şekilde emekliye sevk edilmesi caiz 
değildir, bundan mütevellit mesuliyeti deruh-
de ediyorum demeseydim, yarı maaşını bile 
alamıyacaktı arkadaşlar. Bakın, onu da yapa
bilirdim. Kanunun âmir bir hükmü var ar
kadaşlar. -,Kanunun âmir hükmiyle ,acaba kaza 
merciinin bir şeyi yanyana geldiği zaman ne 
çeşit muamele edileceğini ne bileyim? Bu iti
barla; niyeti,maaşı ile geçinme durumunda 
olan bir memurun maaşının büsbütün emekli 
maaşı haline inkılâbetmesine mâni olmayı 
arzuladığım, için alsın, bu usul devam etsin 
bunun mesuliyetini alıyorum, dedim. Her ay 
bu şekilde merkez muhasebesine tezkere ya
zarım, yarı maaşını öyle alır arkadaşlar. 

Şimdi, Danıştay kararının, mevzuatın bu 
şekilde tatbikatı yalnız Sanayi Bakanlığına 
ait değildir. Hani deselerdi ki, Sanayi Bakan
lığı tatbik ediyor. Hayır. Bizim muhasebe mü
dürümüz dahi talimatı Maliye Bakanlığından 
alır. Maliye Bakanlığı memurdur. Maliye Ba
kanlığı servisleri dahi, Sanayi Bakanlığı mu
amelâtının mevzuata tıpatıp uygun olduğunu fa
kat Bakan, daima usulsüz iş yapan adamdır, 
öyle bir zihniyet var, hücum ederek üç beş ka
lemle, belli olmaz, siyaset dilidir, koalisyondur, 
Hükümet değişir, Bakan ayrılır... vesaire... Der, 
bunda kazanırız bu da işlerin içinde. Politikacı 
insanlar sıfatiyle onu da bilesiniz. Bugün dai
relerde mesaisinden memnun olunmıyan tek tük 
memurların hakkında kanuni bir muamele tat
bik ettiğinizde, ' kılı kırk yarmaya işin mahiye
ti icabı mecbursunuz. Bu itibarla biz Bakanlık
ta yapılan muamelelerin tamamen bir hukukilik 
içinde yürüdüğü ve Danıştay kararlarının, in
fazı kabiliyeti taşıyan kararlarının mükemmelen 
tatbik edildiğinin sadece kendi görüşümüz ola
rak değil, bütçe ve malî mevzuatı tatbikle görev
li olan, Maliyenin yetkili servislerinin de yazıla
rı ile tesbitini tescilini elde etmiş bulunmakta
yız. 10" gün evvel çok şükür, daha yeni, haberim 
yok, cereyan eden muamelelerden. Şimdi, bütün 
bunlar olmasa dahi, şunu öğrenmek istiyorum; 
Parlâmentoda vazifesi kanunları tatbik etmek 
olan, Hükümet mensuplarının icraatını kontrolle 
vazifeli olan bir milletvekili var mıdır ki ; yıl
larca müfettişlik, teftiş heyeti reisliği yapmış 
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olan bir kimsenin iptal kararı dahi olmadan, te
hiri icra kararı aldıktan sonra, âlâyı valâ ile fo
toğraflar çektirerek gidip makamma otursun ve 
bu harekete tevessül edilsin, var mı içinizde 
böyle kinişe? Burada söylesin arkadaşlar. Ka
nunları tatbik etmekle görevli olan ben, bu çeşit 
bir milletvekili olup olmadığım öğrenmek ihti
yacındayım. Varsa böyle bir arkadaş, gelsin 
ifade etsin. 

Muhterem arkadaşlar; demokratik nizam, 
hukuk nizamı olduğu kadar ahlâk nizamıdır. De
mokratik nizam içerisinde vekillerin de mesuli
yeti vardır. Vekillerin mesuliyet maddesini de 
okuyacağım, Anayasada. Kaza mercilerinin ka
rarlarının infazı ile alâkalı 132 nci maddeyi oku
yan arkadaşım, benim bu izahatımdan sonra aca
ba vekillerle ilgili mesuliyet maddesini de ben
den dinlemek istiyecek mi? 

Şimdi onu da ben okuyayım : 
«Madde 105. — Başbakan, Bakanlar Kurulu

nun Başkanı olarak, bakanlıklar arasında iş bir
liğini sağlar ve Hükümetin genel siyâsetinin yü
rütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siya
setin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden 
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden 
ayrıca sorumludur. 

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar 
bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leriyle aynı durumdadır.» 

Bakan kendi emri altındakilerin eylem ve iş
lemlerinden ayrıca sorumludur, diyor. 

Muayyen hareketleriyle kanuni takibata ge
çilmiş ve hattâ bir hareketinden dolayı Danîş-
tayca ihtar cezası verilmiş'. Vatandaşlara mağ
dur diye takdim edilirken, kanunları kendi me
suliyeti altında mevzuata uygun olarak tatbik 
etmekte titizlik gösteren bir Bakan, Anayasaya 
aykırı harekette bulunan bir Bakan olarak tak
dim edilirse o memlekette hukukî ve ahlâki yön
den demokratik nizamın tesis edilmesi ve bunun 
korunması imkânları zayıflar arkadaşlar. Her
kes kendi mesuliyetinin ölçüsünü ve muhtevası
nı takdir ettiği nisbettedir ki, memlekette so
rumluluğa dayanan bir demokratik nizam ku
rulabilir.. Sanayi Bakanı olarak bendeniz çalış
malarımı bu istikamette yürütmüşümdür. Ve ar
kadaşlarımın itimadı devam ettiği müddetçe bu 
prensipten ayrılmamayı kendime şiar edinml-
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simdir. (O. JI. P. sıralarından, bravo sesleri.) 

Şimdi sözlerimi bitirirken, geçen günkü tak
rir sebebiyle, Sayın Ataüv'ün konuşmasındaki 
büyük iddiaların ne bale geldiğini özetlemek is
tiyorum. (Orta sıralardan, gürültüler.) Geçen 
gün yazılı"okuduğu metinde aynen şunları söy
lemişti: «Hükümetin kuvvet bulmasına, Baka
nın hesap vererek'kuvvet kazanmasına yardım 
maksadiyle,» takririni verdikten sonra, ancak 
diye bir fıkra ile şunları, lıamdolsun tescil ettir
mişti:' «Ancak muhterem milletvekilleri; orta
ya atacağım konulardan vicdanların sesiyle de
ğil, hislerin galebesiyle muzaffer-çıkmak gayre
tine düşülür. Konular polemiğe, demagojiye ve 
sabır taşıracak uzun konuşmalarla atlatılmaya 
çalışılırsa, bütün kudretimle mücehhez olduğum, 
demagoji ve polemiğe gerçekler ve vesikalarla 
cevap vereceğimi, aksi halde aynı usullerle mu
kabeleye de hazır bulunduğumu ifadede fayda 
umuyorum. 

Aziz milletvekilleri; yüksek reylerinizle Ge-
nel Görüşme açılacak -olursa bu Bakanlık ve ona 
bağlı müesseselerde nasıl insan kayrıldığını, na
sıl hısım akraba, hemşehri korunduğunu, men-' 
şe tahsili, ehliyeti olmıyanların nasıl yüksek ma
kamlara yerleştirildiğini..» Ona ait hiçbir şey 
söylemedi, tahsil vaziyeti müsait olmıyan bir 
kimsenin yüksek makama getirildiğine dair mi
sal vermedi. Eğer Makin a ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu İdari İşler Umum Müdür Muavinliğine ' 
getirilen Yaşar Beyi söylüyorsa Ilarb Okulu 
mezunudur, Ilarb Okulunun yüksek tahsil sayıl-
mıyacağma dair bilgisi vars/ı onu da ifade eder, 
Milletçe istifade ederiz. İdari işler, arkadaşlar; 
mesuliyet deruhte etmiyenler fark etmezler. 
«Suçluların nasıl himaye edildiğini...» Hangi 
suçlu himaye edilmiş? Siz, suçluları himaye et
tirmek çabası içindesiniz. (Orta sıralardan, bra
vo sesleri.) «Milletin paralarını nasıl kanunsuz 
dağıtıldığını.,..» Hiç bir şey söylemedi bu gibi 
kanunsuz muamelelere dair. 

«Memurların nasıl iptidai usullerle baskı al
tına alındığını..» Benimle çalışan memurlar bâ
zı ahvalde ben ayrıldıktan sonra ayrılırlar, ar
kadaşlar. Hepsinin şahsiyetine hürmet ederim, 
bilgisine hürmet ederim. Ama, kendim Hükümet 
politikasını yürütmeyi, kanunların verdiği bir 
yetki olarak takdir ettiğim halde o politikayı 
yÜPÜtmiyen bir başkasını, yürütecek bir kiınse-
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yi getirmeyi de vazife bilirim. (Orta sıralardan, 
bravo seslen.) 

«"Bakanlığa bağlı bâzı müesesselerin nasıl 
mirasyedi çiftlik gibi kullanıldığını...» Aman 
arkadaşlar; neyi mirasyedi gibi kullanmışız? 
Daha söylemedi. Benden evvel ıgelmiş, tâyinler 
yapılmış ve saire. Mirasyedi gibi kullanıldığı 
devri de bilirim ben. Sene 1959... 

BAŞKAN — Sadede gelin. 
BANA Yİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Devamla) — Sadetle alâkalı. 1959 da (Orta
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Meclis sakin, sakin . çalışıyor 
efendim.- (Gürültüler) Ne oluyor? Niçin hiddet 
gösteriyorsunuz? (Sakin olun rica ediyorum. 
(Devam, devam sesleri) Bir :kelime işte böyle 
yapar... (Gürültüler) Arif Bey rica ederim. 

.SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ. 
(Devamla) — 1959 da Meclis Reisi Antalya'ya 
gitmiş. Antalya'da Denizcilik Bankasının bir 
acenta memuru var. 10 küsur yıllık memur'. Ço
luk çocuk sahibi, kirada oturuyor. Verilen bir 
emirle bu acenta vazifeden alınır. İhsan Ataöv 

t acenta sahibidir. (Bravo sesleri, orta sıralardan 
alkışlar) (Gürültüler) «6435 sayılı Kanım ayak
lar altma alınarak...» Aman bakın ne büyük 
şeyler yapmışız, kanunu ayaklar altına almışız. 
Hazineyi şahıslar lehine zarara sokmuşuz. Bu, 
nerede? Bulamadım. Hazine zarara girmez ar
kadaşlar,' onu da söyliyeyim, takibedilir. Ne za
man hesap fazla tediye edildiğini gösterirse ta
kibedilir, alınır. Yevmiye, harcırah... Bunların 
mevzuatı vardır. 

«6245 sayılı Kanun ihlâl edilerek, Bakanın 
yakınlarına nasıl gayrimeşru kazanç, sağlandı
ğını...» Hangi gayrimeşru kazanç? Onu burada 
söylemedi, özel dostlardan mevzuat, tamimler, 
emirler muvacehesinde durumları müsaidolma-
dığı halde, nasıl refakatlerinde tercümanlar ol
duğu halde aylarca Avrupa gezileri yaptığını, 
onu- anlattım. Arkadaşımız dışarıya ne çeşit iş
ler için gidildiğini bilmez. Ama biz o mesuli
yeti taşıdığımız için söyleriz. Kongreye katılır, 
vazife için gidilir, bir malı teslim almak için 
gidilir... Çeşit, çeşit gidilir. Arkadaşımız eğer 
gelirse iktidara, dış seyahatleri önler. Daha 
iyi... 

İHSAN-ATAÖV (Antalya) — Onu da yapa
rız merak etme. (Ortadan gülüşmeler) 
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ıtiAğKAN — İhsan Bey, rica ederim karşl-

. lıklı konuşmayınız. 
SANAYİ BAKANI M M t ÇEMBAg* 

(Devamla) —- Ona da cevap ve-receğkn. 
«Bakanın her devre, igöre değişen zihniyeti 

yüzünden işlerin çıkmaza ıgirdiğini, nihayet 
Anayasanın sarih hükümlerine rağmen h.asil 
mahkeme kararlarının da sarsıldığını...* 

Şimdi arkadaşlar; (Bakanın her devre görö 
değişen zihniyetine (gelince; Türkiyemizde bâzı 
insanlar var, onlari beh biçare diye vasıflandı
rırım, siyasi partileri miişterekülmenfaa - kum-
lianya zanneder. Onlar bir partiye birtakım 
menfaatlerle geçinmek maksadiyle girildiği ka- .-
naatini taşırlar ve davranışlarını ona uyduntr-
lâr. (Bir kısım ihsanlar da vardır ki Garb mem
leketlerinde olduğu gibi, partileri muayyen. 
maksatlar için bir araya gelmiş ve o maksatla
rına göre Devlet idaresini yürütmek düşünce
sinde iktidara gelmek için çalışanlar, iktidara 
geldikten sonca da kısmen veya tamamen o 
maksatlarım tahakkuk ettirmeye çalışan teşek
küller diye tarif ederler. ıSiyâs'i partilere ait 
Türkçe eserler, vardır, arkadaşlara tavsiye ede- , 
rim okusunlar. Ne merhalelerden geçtik biz. , 
Fethi Çelikbaş'm Türk siyasi hayatında, hanı-
dolsun tarihe geçen mücadeleleri de vardır. 
Ancak siyasi partileri midesiyle değerlendiren 
müşterekülmenfaaa. kumpanya zanneden ve 
Fethi Çelikbaş'ın demediğini kendi maksatları
na göre yorumlamak için yazan bedbahtlar... 
Çünkü onların bağlılığı mideden gider. (Orta 
sıralardan bravo sesleri, alkışlar) 

Ben çok mücadele .etmişimdir. Ama itiraf 
edeyim ki, değmesine kolay bir mücadele bu
güne kadar bana nasibolmamıştır. (Orta sıra
lardan bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Aiaöv'e, yalnız burada değil, çok ya
kından tanıdığım ve takdir vettiğim Antalyalı 
hemşerileri huzurunda da bugünkü mücadele
den bahisler açma imkânını bu vesile ile ver
diği için, çok kazançlı çıktığından teşekkür 
ederim. Yalnız Meclis kürsüsünü bir kahve pey
kesi telâkki etmiyerek, milletvekilliğinin mesu
liyetini bihakkin takdir ederek o merhaleye 
ulaşmış olarak, burada şimdi kendisinden şunu 
bekliyorum; herkes buradaki konuşmayı kendi 
vicdani kanaatlerine 'göre değerlendirecek, ona 
sözüm yok, fakat.bu izahattan sonra kendi vic
dani kanaatinin ne olduğunun da tescil edil-. 

fe.ft.ldtt. Ö:,l 
meşinde fayda gördüğüm için, eğer İnsini, ak
raba kayırmada, eşe dosta menfaat sağlamada 
iğfal edildiğimiz hususunda başka delilleri var
sa ve onları burada ifade ederse o zaman Par
lâmento •çalışmalarımızda bir mesafe alacağı
mız kanaatini taşıyacağım. Ama böyle değil d«B 
19Ö2 de tâyin edilen filân akrabam, milletvekili 
dahi değil iken, vesikalarında ve bordrolarında • 
1961 de tâyin edildiği şurada sabit iken hâlâ 
fikirlerinde ısrar edecek olursa, o zaman bugü
ne kadar olduğu gibi, düpedüz Fethi Çellkba^ 
aleyhinde asli ve esası oİnlıyan iftira kampan
yasına katılan biçarelerin arasına katılmış ola
caktır, fren şimdi kendisinden bunun nesabini 
istemekte kendim için de, millet için de vazife 
telâkki etmekteyim. (Orta sıralardan bravo 
sesleri) 

Hepinize teşekkür ederim. Kendisi konuştu
ğu Ölçüde ve ortaya süreceği olaylar dolayısiy-
le tekrar huzurunuzu belki işgal etmek zaru
retinde olacağım. . . 

'Bir noktayı daha tavzih için söyliyeyim : 
Teftiş Heyeti eski Reisi Naci Gürol, (Bakanlık 
emrine alınma kararının Anayasaya aykırı ol
duğuna dair de iddiada bulunmuştur. Talebi şu; 
Sanayi Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi olan Na- , 
ci Gürol,-6435 sayılı Kanuna ıgöre Bakanlık em
rine alınması üzerine, bu kanunun Anayasaya 
aykırılığını ileri sürerek hakkında tatbik edi
len idari tasarrufun iptali talebi ile Danıştaya 
dâva açmış bulunmaktadır. Kanunun Anayasa
ya aykırılığını dâva için aleyhine Danıştaya, 
Danıştay işi Anayasa iMahkemesine havale et
miş, karar şu : 

«(Sonuç : 
6435 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin ip

taline oybirliği ile ve bu kanunun birinci mad
desinin son fıkrasındaki atıf hükmünün ayrıca 
iptaline lüzum olmadığına,. üyelerden İsmail 
Hakkı Gülgün, İbrahim Senil, delâlettin Kural-
men, (Muhittin Gürün'ün muhalefetleriyle ve oy 
çoğluğu ile 14.11.1Ö62 tarihinde karar verildi.» 

Bakın arkadaşlarım, Resmî Gazetede çıkan 
kararlar cesaretle, cüretle tahr'ifedilebiliyor. 
Hele bakın... 

Teşekkür ederim. (Orta sıralardan şiddetli 
alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Burhan Apaydın, grup 
adına mı konuşmak istiyorsunuz 
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ÜÜJBÜAN APAYDIN (»Ankara) — Grup 

adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YBNÎ TÜRKIYE PARTM GRUPU 

ADINA BURHAN APAYDIN (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar; demokratik rejimin bariz 
hususiyeti, idarenin halkın murakabesine tabi ol
masıdır. Belli bir teşriî devrede ibu mujrakabe, 
umumiyetle, halkın gerek müşahedesi ve gerekse 
basın yasıtasiyle bilgi edinmesi neticesin
de gerçekleşir. Vd hükmü de seçimlerdeki 
oy ile tecelli eder. 

Diğer yol • teşriî organın, idareyi icra uz
vunun kontrolüdür. Meclisler, yani Millet 
Meclisi ve Senato bu kontrolünü Anayasada 
yer almış bulunan (soru, Meclis araştırması, 
genel götfüşme, gensoru ve Meclis soruştur
ması) müesseseleri marifetiyle yapabilir; 

Anayasa, bu müesseseleri murakabe gayesi 
tahtında ve bâzı neticeleri • isîihsal için ka
bili etmiştir. Boru -ite) Bakandan bir Parlâ
mento üyesi malûmat ister. Yerilen malûmat 
üyeyi tatmin eder veya etmez. Mesele; Ba
kan ve üye arasinda 'konuşulur veya tartışılır. 

., Meclis araştırması; bizzat Meclisin bir 
mevzuda bilgi edinmesi demektir, 

Gensoru; bir mesele hakkında Bakanlar* 
Kurulu Veya Bakandan hesapf sormaktın! 
Neticesi güven oyuna dayanır» 

Meclis soruşturması; Başbakan veya Ba
kanların fiilleri hakkında (suç) vasfını tesbit 
gayesini taşır, Neticesi Yüce Divana sevk 
ile ilgilidir, . 

Genel görüşmeye gelince : 
Genel görüşme Meclisin bir mesele hakkın

da bütün üyelerinin ve parti gruplarının gö
rüşlerini ortaya koyabilmesi yoludur. Soruda
ki gibi, bir üye * ile Bakan iaraamda cereyan 
etmez. Umumiyetle, takibi gereken politika
yı siyasi, iktisadi veya içtimai bir lalanda 
tesbit gayesini taşır; Nitekim; işsizlik ve 
dış politika mevzularında Yüksek ^eclis bu
nun tatbikat 'misalini vermiştir, 

Arkadaşlar; bu maruzatımızla Yüksek He
yete Anayasanın bâzı ımüesseselerini izah ve
ya Anayasa bilgisi sunmak düşüncesi taşımı
yoruz. Murakabe organlarına teker teker te
mas suretiyle, bugünkü genel görüşmenin ga
yeden ne derece uzak bir mahiyet taşıdığını 
belirtmek istiyoruz. iŞanayi Bakanının bâzı 

2Ğ. 6,1943' Ö ; İ 
tasarruflarını hedef alta bu genel ğÖrüjiüie* 
nin, Anayasanın bu müesseseyi vaz. maksadı
nın dışına çıkaran hususiyetine işaret etmek 
istiyoruz. x 

Genel • görüşme açılması isteği ıtahtında 
cereyan eden müzakeredeki ilk konuşmasın
da da önerge sahibi arkadaşımız, şimdi olduğu 
gibi, o celsede de Sanayi Bakanını itham 
etti. Mesul gördü. Bu durumda ise, yapacağı 
hareket suç kanaati tahtında, bırakınız Meclis 
soruşturmasını gensoru yoluna gitmek olma
lıydı. 

Faikat ne yapıyor : İtham -gayesiyle hare-1 

ket ediyor, Bu durumda, katiyet ifade edön 
bir bilgi sahibi olması icâbederV 

Ama sonradan da genel görüşme isteği ile* 
umumi malûmat ihtiyacı içinde, olduğunu 
or(taya koymalk suretiyle tezada düşmektedir; 
Yani; - kanaat ve bilgisi yok demektir. Mese
leyi ortaya .atacak, herkes konuşacak, B«/ 
kan açıklama yapacak, ondan 'sonra aırkadâ-

'şımız, şayet Balkanı haklı görmüşse gidecek 
Bakanın elini sıkacak, 

Arkadaşlarım; esas- bir ithâM bahis ineV2 

zuıı ise bu ithamın neticesi ya gensorudur ya
hut Meclis ısoruşturmasıdlr, Burada tfantazi 
politik münakaşalara gitmeye ne Meclisi
mizin, ne de memleketimizin tahammülü yok
tur, arkadaşlar. (Bıravo sesleri, Alkışlar.) 

Bugün memleketimizin her tarafından ih
tiyaçlar fışkırırken, ihtiyaçların karşılanması 
yolunda feryatlar yükselirken burada bu 
kürsü bir Bakanla bir . 'mebus arasında, sırf 
siyasi neza'ket bakımından birtakım muhte
mel neticelere mevzu asla yapılamaz, (Orta 
sıralardan bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, ancak, 'bir soru mevzu yapıla
bilecek mahiyet arz eden meseleler, genel gö
rüşme namı altında Meclise getirilerek, Mec
lis fuzuli yere - meşgul ettirilıemez, arkadaş1 

lar, Bu tarzı hareket, demokratik nizamı ve 
onun örflerini tesis gayret ve vazifesi içinde 
olan memleketin hayati ihtiyaçlarına cevap 
vermek mevkiinde bulunan Meclis çalışmala
rını aksatmaktan başka bir netice hâsıl et
mez. Arkadaşımız soru yoluna gitseydi 
sözlü veya yazılı cevapla bilgi edinseydi; araş
tırma yapsaydı ve neticede Bakanın 
muamelelerinde suç veya tasarruflarında 
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usulsüzlük gördüğü takdirde, bunu gen
soru veya Meclis soruşturması isteği ile 
Meclise getirmiş bulunsaydı, sonuç ne olursa 
olsun Anayasaya "uygun bir usûl takibetmiş 
olurdu. 

Arkadaşlar; yanlış tatbikat ile Anayasanın 
mâna ve ruhuna aykırı düşecek örfler ve ör
nekler vermemek de 'bu Meclisin vazifeleri cüm-
lesindendir. Demokrasiye inananların, demok--
ratik müesseseleri (gayelerinden uzaklaştırma-
maya dikkat ve itina göstermeleri gerekir. Bu, 
demokrasimizin teminat unsurudur. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak; 
Meclisimizin çok yükiü bir çalışma ile ka-rşı-
karşiya bulunduğu -şu anlarda, vaktin heder 
edilmesinin üzüntüsü içinde olduğumuzu kati
yetle ifade ederiz. Meclis üyeleri, Anayasanın 
kendilerine tanıdığı hakları kullanırken, şüp
he yok ki farkına varmadan hareket ettikleri
ni kabul ediyoruz. Millet hukukunu çiğner du
ruma düşmemelidirler. Sanayi Bakanlığının 
plân tatbikatı içindeki durumunu tesbite me-v 
dar olacak bir genel görüşmenin mânasını an
larız. Fakat bir Bakanın şahsını ve tasarruf
larını mevzu 'alan birıgenel 'görüşmeye müsait 
ve müsamahakâr davranamayız. Bir B'akan, 
hangi partiye merisubolursa olsun hizmet ifa-' 
«ında biz onu falan partinin Bakanı olarak de
ğil, 'T. B. M. M. ııin kurduğu bir Hükümetin 
Bakanı olarak görürüz. Muvaffakiyetiyle öğü-
nür, icraatı bozuk ise bunu usul dairesinde 
ortaya koymayı düşünürüz. Yeni Türkiye 
Partisi; partileri ve onların mensuplarını bir 
siyasi hırsın rekabet. hisleri tahtında değil, 
memlekete hizmet ehliyetleri ve başarılan nis-
betinde- kıymetlendirir. 

Bu prensip ve ıgörüşler muvacehesinde, Ye
ni Türkiye Partisi Meclis Grupu, genel görüş
me mevzuu yapılan mesele hakkında enine bo
yuna konuşmak cihetine ıgitmemek kararında
dır. Hatalı yoldan bir an önce ve zaman har
canmasına meydan bırakılmadan dönme, ted-
fbirini, siyasi bir 'kiyaset ile Meclisimizin bu
lacağına da kaaniiz. 

Bu münasebetle görüşümüzü teyit maksa-
diyle ayrıca işaret etmek isteriz ki ; bir Baka
nın, bir 'mevzu hakkındaki tasarrufu kanuna 
aykırı olabilir. Bu,takdirde, mağduru için ka-
ZM yol acık tutulmuştur. Mahkemenin verdi
ği karara bir Bakan uymaz ise, cezai veya 
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hukukî müeyyidelerin tatbikine mevzuatımız 
imkân vermiştir. Tasarruflarında suiistimal var 
ise 'Meclisçe takibi (gerekecek yol, arz ettiği
miz, gibi, gensoru ve Meclis soruşturması^ şek
linde tâyin edilmiştir. Mesuliyet yolları ve sis
temi gösterilmiştir. Hal böyle olunca, neyi ve 
ne için -müzakere mevzuu yapmaktayız arka
daşlar? 

Ne için? Filân yerdeki rivayet deniyor. Be
şiktaş muhitinde, filân yerde bu rivayet edili
yor. Bu rivayete göre, Bakan hakkında, görüş
me a'çılmaktadır. Veya ıgaae'telerde <çıkmı§ olan 
her hangi bir yazmm, sırf tekzip edilmemesi 
sebebine dayanmak suretiyle, acaba, hakikat 
nasıldır, diyebilmek saikı ile, Yüksele Meclisi 
işjgal etmek asla doğru bir hareket değildir ar
kadaşlarım. (Orta sıralardan bravo sesleri) 

Arkadaşlar, bir ımesele Meclise rivayete müs-
tenidolarak getirilemez.- Rivayete müstenido-
larak her hangi bir şekilde şüphe varit ise, 
şüphe hususu varsa mesele buraya hir soru ile 
getirilebilir. Rivayet olup olmadığı meydana 
çıkartılır. Fakat gündemi bu kadar yüklü olan 
bir Meclis hu şekilde meşlgul edilemez arkadaş
lar. (iOrta sıralardan bravo sesleri) 

Eğer sayın önetfge sahibi ile Sayın Bakan 
arasında şu derece şiddetli, bir münakaşa geç
memiş olsaydı, emin olunuz ki, o kadar akra
ba ve taallûka t dedikoduları geçtiği için ben
deniz gayriihtiyari, B'akan ile acaba sayın 
önerge sahibi arasında bilmediğimiz bir akra
balık ve dostluk mü var diye düşünecektim. 
Niçin? Şunun için arkadaşlar böyle düşünecek
tim ; Vekilin cevap vermeye dahi, tekzibetme-
ye dahi lüzum görmediği .bâzı hâdiseler olu
yor. Bunların hepsine cevap vermeyi uygun 
görmüyormuş. Birtakım rivayetler dolaşıyor 
ve saire, şunlar, bunlar. Bütün bunların 'bir 
vekilin Meclis Kürsüsünden cevaplandırâbilme-
sini, bir sorunun hudutlarının çok dışına çı
karmak suretiyle !bir genel görüşme haline sok
mak suretiyle hepsini cevaplandırmak yolunu 
açmak o vekile karşı en yakın bir dostluk de
mektir arkadaşlarım. Bu itibarla arkadaşımı
zın vermiş olduğu genel görüşme önergesi it
ham gayesiyle daihi ka'bili telif bulunmamakta
dır, Bu bakumdan Sayın Bakanın sayın öner
ge sahibine hakikaten teşekkür etmesi yerin
dedir. 
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Bakanın sorumluluğu Anayasanın 105 nci 

maddesinin son fıkrasında (Her bakan, kendi 
yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin 
eylem ve işlemlerinden ayrıca mesuldür denil
mek suretiyle, Anayasa işlemlerin genel görüş
meye mevzu olmayıp anca'k sorumluluğu tes-
bit ile ilgili müzakerelere mevzu olabileceğini 
bildirmiştir. Bu sorumluluk, siyasi (mahiyette 
görülürse; genısdru; cezai mahiyette telâkki 
edilirse; Meclis Soruşturması yoluna gidilir. 

Arkadaşlar; (bir- yandan Anayasa diyo
ruz, öbür yandan Anayasanın ihlâlinden bah
sediyoruz. Bir yandan Anayasaya/açılmış olan 
genel görüşmenin mevzuunda, Anayasa karşı
sında bir vekilin durumunu tâyin etmeğe ça
lışırken^ öbür taraftan Anayasayı bizatihi ih
lâl durumuna; onu sarsmak yoluna gidiyoruz. 

Sözlerime son vermeden evvel; önerge sa
hibi arkadaşımızın Sanayi Bakanının Anaya
sayı ihlâl ettiği neticesine* varan görüşü dola-
yısiyle, 'bir hususa teması faydalı görmekteyiz. 
arkadaşlar; Anayasa riayeti elzem kaideler 

kümesidir. Meclis de dâhil olduğu halde, Dev
let İdaresine istikamet tâyin eder. Bâzı ahval
de, maksatlı veya maksatsız bu istikametten 
infiraf edilmiş bulunulabilir. Meclise bulunursa, 
Anayasa Mahkemesi kazai merci olarak ıncv-
cuttur. önler, icra uzvu idereye bulunmuş
sa, Anayasa ayrıca 114 ncü maddesi ile tâyin 
etmiştir bunun neticesini, demiştir ki, (İdare
nin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı 
mercilerinin denetimi dışında "* bırakılamaz), 
Şu hale göre; Anayasaya aykırı işlemlerde va
tandaş hakkı bakımından teminata 'bağlan
mıştır. Şimdi, her hâdisede Anayasa ihlâl 
edilmiştir diye zincirlemesine devam. eden hâ
diseler ve meseleler yaratmaya gidilirse bu 
Meclis iş göremiyeceği gibi, memleketin siyasi 
ve mânevi huzura kavuşması da mümkün ola
maz arkadaşlar. 

Demokrasi ve Anayasa rejimi sadece de
mokrasi ve Anayasa demekle bir memlekette 
yaşamaz. Demokrasi ve Anayasa başlı başına 
bir gaye değildir. Demokrasi ve Anayasa baş
lı 'başına bir gaye olan memleket ve vatanı re
faha ulaştırma yolundan ibarettir. Binaen
aleyh, biz demokrasi ve Anayasa 'münakaşaları 
içine mücerret fantazi rejim münakaşaları içi
ne girersek o takdirde hem demokrasi ve. Ana-
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yasayı elimizden' uçururuz, hem de memleketi
mizi buhrandan buhrana sürükleriz arkadaşla
rım. Çünkü, memlekete hizmet imkânlarını, hiz
met yollarını her an araştmmak mevkiinde 
iken, her dakika Anayasa ve demokrasi gibi 
nazari münakaşalar içerisine girersek o tak-
dirde memlekette dâva ve meseleler halledil
mez. Dâva ve meseleler halledilmeyince o za
man demokrasi aleyhtarı cereyan ve hareket
lerin baş kaldırdığına şahit oluruz. 

Birinci Dünya Harbinin sonrası İtalya ile 
Almanya'yı size hatırlatmak isterim arkadaş
lar. Birinci Dünya Harbinden sonra İtalya, 
o zamanın en ileri Anayasasına malikti. Al
manya (Weimar) Anayasası ile bugün dahi 
ideal telâkki edilen bir Anayasaya sahipti. Fa
kat böyle olmasına rağmen İtalya'da bir 
Mıısolini çıkmış halk hürriyet ve demokrasi 
değil ekmek işitiyor diyerek diktötörlüğünü 
kurabilmiştir. Almanya'da bir Hitler çıkmış 
Anayasayı bir tarafa iterek işçi meselesi, işçi 
dâvası, halkın meseleleri diyerek bir takım sah
te hüviyetlere bürünerek ortaya çıkmış ve Air 
manya gi'bi çok ileri çok mütefekkir olan 'bir 
memleketi Diktötörlük uçurumuna sürükle
miştir. 

Binaenaleyh, ar^adaşlâ-rum, b|u meseleleri 
.Meclis. Kürsüsüne getirdiğimiz takdirde 'gaye!: 
dikkatli ve mesul olmak mevkiindeyiz. -Bunun 
mânevi mesuliyetini duymak, hissetmek mev
kiindeyiz. Bu itibarla Anayasa derken, Ana
yasayı bir kenara itmek, Anayasanın gayele
rini ihlâl etmek durumuna düşmekten şiddetle 
içtinap lâzımdır. 

Arkadaşlarım, genel görüşme hakkında Ye
ni Türkiye Partisinin ııoktai nazarı bu merkez
de olduğundan dolayı ve bu görüşlerin netice
sinde vekilin haklı veya. haksız olduğu şeklinde 
bir oylama yoluna gitmek esasen mümkün bu
lunmadığından dolayı vekil ile önerge sahibi 
arasında geçmiş olan münakaşalar ve hâdiseler 
hakkında »Yeni Türkiye Partisi Grupu ola-
rak bir kıymet hükmünde bulunmıyaeağız. 
Yalnız 'önergenin veriliş gaye ve maksadı ve sa-
ikleri (bakımından bunu kifayetsiz ve gayri cid
di telâkki ettiğimiz parti grupu olarak ifade 
etmek mecburiyetinde olduğumuzu bilhassa 
arz etmek isterim. 

Arkadaşlar, bu mevzu hakkındaki maruza
tım ve görüşlerini parti grupu olarak bundan 
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ibarettir. IHepikmdi ıhürmeitle selâmlarım, (ö. 
H. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

. BAŞKAN — Efendim, sıradasınız. Fakat 
usul hakkında ıgrup sözcüleri de söz istiyorlar. 
Şimdi grup adına iSadrettin 'Tosbi'ye söz veri
yorum, çünkü takaddüm ediyor. Buyurunuz. 

C.K.M.P. GRUPU ADINA SADRETTıİN 
TOSBİ (Kütahya) —Muhterem arkadaşlar; ma
ruzatım kısa sürecektir. Meclis, mevzuları ele 
aldığı vakit, genel ıgörüşme açmak anı iktiza 
eder, gensoru mu açmak iktiza eder? Bunu tak
dir edecek ehliyette sahiptir. (A.P. sıralarından; 
bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh bu hususta 
irşada ihtiyacımız yok. 

Diğer taraftan, ikinci prensip olarak, şunu 
vaz'etmek iktiza eder iki, Meclisin kararına ikti
ran etmiş [bir husus, bu Meclis kürsüsünden ten
kit-edilemez. (A.P. sıralarından bravo sesleri ve 
alkışlar) Bu itibarla sayın YJT.P. Grupu sözcü
sü, bu mevzu ıgeçen defa huzurunuza getirildiği 
vakit bunun gensoru (haline inkılâbetmesini ar
zu etmekteydi ise de o takdirde reylerini o par
ti, o şekilde verirdi ve huma .muhalefet ederdi. 
Meclisin heyeti umumiyesince kabul edilmiş olan 
bir mevzu hali müzakerede iken ve müzakere 
tamamlanmamışken, müzakerenin seyri hangi 
istikameti alacağı malûm değil iken Meclis hu
zuruna çıkıp bunun sakîm olduğum, ve bıı usu
lün takibinde hatalar bulunduğunu ifade etmek
te, kanaatimce en -büyük hata mevcuttur. Bu 
itibarla müzakerelerin 'bitmesine kadar sahret-
mek en eşlem tariktir. Diğer taraftan icabedi-
yorsa şayet, bu genel 'görüşmenin bir gensoru 
haline inkılâbettirilmesi de, elbette ki mümkün
dür. Halihazırda takriri müzakere ile girdiğimiz 
•çığrın döndürülmesine de imkân olmadığına gö
re, Sayın Y.T.P. sözcüsünün ifade ettiği fanta-
ziıyeye bizzat kendisinin düşmüş huluijduğudur. 
Bu itibarla son olarak bağlamak istediğim hu
sus, bir kaidesi külliye olarak Meclisin kararına 
iktiran etmiş olan bir mevzuun hali tatbikte iken 
§u veya bu mülâhaza ile bir mebusun, velevki 
parti sözcüsü dahi olsa, bu kürsüden tenkid edil
mesindeki isabetsizliği belirtmek istiyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (A.P. sıralarından 

ıslar) 
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BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Ataöv. 
ÎHlSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar, ben usûlün Riyaset tarafından ihlâl 
edildiğini sÖyliyeceğim. Muhterem arkadaşlar, 
biliyorsunuz, bugün soru günüdür. Geçen hafta 
bu müzakere için karar verilirken Çarşamba gü
nüne attık. Soruların 'birinci maddesidir. Ben 
bunu sözlü soru yapsaydım, arkadaşımın söyle
diği ıgibi, Fethi Çclikbaş Beyle 8 'gün karşılıklı 
burada konuşuruz, Meclis de bu meselede bir 
türlü netice .alamazdı. Ben bütün arkadaşlara 
konuşma hakkı sağlamak suretiyle, -evvelâ bir 
fert, bir milletvekili olarak (Mecliste bir rey sa
hibi insan olarak bir takrir verdim. Bunu Mec
lis, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi adına Gru
pu sözcüsünün konuşmasından sonra oyladı ve 
karara vardı. Yeni Türkiye Partisi adına konu
şan Muhterem Burhan Apaydın Bey, şayet o 
gün burada bulunsalardı da, dâvalarını (bakibet-
meyi bırakarak Mecliste teşriî vazifelerini gör
müş; olsalardı, huna muttali olurlardı. (ıSoldan 
bravo sesleri) Aziz arkadaşlarım; ş'imdi Riyaset
te hitabediyorum. Ben bâzı'iddialar öne sürdüm. 
Sayın Fethi Çelikbaş benden sonra konuşmasa-
lardı da 'Grup sözcülerine ve şahısları adına söz 
alan muhterem arkadaşlar konuşsaydı, ortaya 
bâzı problemler daha çıkacaktı. Burhan Apay
dın Bey buraya gelip Grup adına konuşurken, 
sözlerine başlar başlamaz usulün dışına çıktı. 
Bâzı arkadaşlar ikaz ettiler. Riyaset, bilmiyo
rum hangi tutumdadır, tamamiyle mevzuumıı-
zun dışında bir konuşmaya 'müsaade etmek su
retiyle usulü çiğnemiştir. Riyaset, bundan evvel
ki celsede heninı bu takririmin müzakere edildi
ğini Büyük Meclisin kararı olduğunu bilmekte
dir. Çünkü Riyaset bunu gündeme koymuştur. 
Riyaset bu usulsüzlüğü yaparken, velevki kendi 
partisinin olsun, ben bugün Meclise riyaset eden 
sayın arkadaşımızın particilik yaptığına inanmı
yorum. Yâni kendi parti sözcüsünü geniş çapta 
konuşturduğuna inanmıyorum, bir zuıhûl olsa 
gerektir. Burhan Apaydın'a, burada benim na
çiz şahsıma uzun uzun tarizde bulunmak hak
kını usulsüz olarak bağışlamıştır. (Orta sıralar
dan gürültüler) Ben daha konuşacağım arkadaş
lar. Bu itibarla Büyük Meclisin kararlarını hi-

' <çe sayarak, Büyük Meclise adeta ders verir şe
kilde konuşarak, burada kendisini liderimsi gös
teren arkadaşlara ne Riyasetin ne de Meclisin 
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konuşma hakkını usul dışı vermemek iktiza eder. 
Bu bakımdan Riyaseti usule davet ediyorum. 
(Soldan, bravo sesleri) 

BAŞIÇAN — Efendini; Başkanlık, Grup adı
na konuşmak istiyen arkadaşlarımıza İçtüzük 
hükmü icabına göre takdimeıı söz vermiştir. 

Arkadaşlarımızın Başkanlığa her hangi bir 
tehevvüre kapılmalarına karşı biz daima sükû
netteyiz. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, saat 19 a kadar 
çalışıyorduk. Devanı edecek miyiz! (Devam, de
vam sesleri) (Gürültüler) O halde bir karar 
alalım. - ((Gürültüler) 

Müsaadenizi rica edeceğim. -Evvelâ şu kara
rı alalım. 

Genel görüşmenin saat 19 dan sonra deva
mını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... (Anlaşılmadı sesleri), (Gürültüler) 

Anlaşılmıyacak, bir şey yok. ıSaat 19 a ka
dar çalışıyorduk. 19 dan sonra çalışalım anı, ça
lı şmıyalım mı? 

Oenel görüşmenin devamını kabul eden ar
kadaşlar işaret (buyursunlar. (Gürültüler) ne 
söylemiyorsunuz beyler? Oyluyorum. (Gürültü
ler) Oturun, rica ederim beyefendiler otuıuıı. 
Beni içtüzüğü tatbik etmeye mecbur etmeyin. 
İstirham eklerim oturun. 

Arkadaşlar, saat 19 dan sonra da çalışmayı 
kabul eden arkadaşlar işaret buyursunlar.. 

19 dan sonra çalışmayı kabul etmiyen arka
daşlar işaret buyursunlar. 60' a karşı (85) oyla 
devamına karar verilmiştir. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Ekseri
yeti g'ördünüz. Neden saymaya lüzum gördünüz 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (ıGiresun) — Müda

hale etmeye hakkımız yok mu? 
BAŞKAN — Efendim sayan kâtipler. 
Buyurun Burhan Bey; Grup adına mı söz is

tiyorsunuz ? 
Y. T. P. GRUPU ADINA BURHAN APAY

DIN (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADİNA BURHAN APAY

DIN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Genel 
görüşme mevzuunun1 önerge sahibinin izahatı ve 
Vekilin vâki 'ulan cevapları tahtında tecelli eden 
şekli karşısında, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
olarak görüşlerimizi Yüksek Meclisinize olan 
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hürmetimiz tahtında açıklamayı bir vazife te
lâkki etmiştik. Çünkü arkadaşlar, buraya ge
len Genel Görüşme talebi, umumi mahiyette 
olarak Sanayi Vekâletinin demokratik nizam 
karşısında vaziyetini umumi olarak tesbit ve tâ
yine mütedair bir önerge verilmiş bulunuyordu. 
Biz de bu önergenin samimiyetine, bir milletve
kili tarafından verilmiş olması dolayısiyle mü
cerret kanaat getirdik, oyumuzu o şekilde ge
nel görüşme açılsın diye müspet olarak kullan
dık. Fakat arkadaşlar, genel görüşme açıldık
tan sonra, önerge sahibinin vâki izahatı karşı
sında bizden genel görüşme için oylarımızı is
tiyen insanın bizi, samimiyetle ifade ediyorum, 
iğfal etmiş olduğu neticesine vardık. (Orta sıra
lardan, bravo sesleri.) Bu şekildeki izahlarla 
buraya geleceğini bilseydik, kahve ve mahalle 
dedikodularını şu kürsüye getireceğini bilseydik 
biz oy kullanmamayı bir vicdan vazifesi telâkki 
ederdik. (C. H. P. ve Y. T. P. sıralarından alkış
lar.) Arkadaşlarını; bu kürsü millet hukukunun 
müdafaa yeridir. Nasıl ki, teşriî masuniyet va
tandaşların şeref ve haysiyetlerine taarruz için 
bir kalkan olarak kuUanılamazsa, bu Meclis 
kürsüsü de buraya gelen milletvekillerinin şe
reflerine ve haysiyetlerine taarruz vasıtası ola
rak kullanılamaz arkadaşlar. (C. H. P. ve Y. T. 
P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) Burada 
yalan ve iftirayı, vekil hakkındaki rivayet şek
linde ifade etmiş oldukları hususlar Vekil, vesi
kalara istiııadederek cevaplandırdı. Fakat biz 
Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak siyasi, bir 
asalet göstererek, arkadaşlar, biz bunlar hakkın
da kıymet hükmünü vermiyoruz dedik. Çünkü 
bizi kıymet hükmüne davet etti, bu vesikalar 
karşısında, bunların sıhhat derecesi hakkındaki 
hükümlerinizi bekliyorum, dedi. Zabıtlara geç
ti. Fakat bir milletvekilini bu derece bir iftira 
derecesine düşürmek için konuşmadık arkadaş
larım. Biz konuşmadık diye şahsımıza iftira yo
luna gitmesine asla müsaade edecek değiliz. Bu
rada koskoca bir grupun sözcüsü olarak çıkan 
nâçiz bir arkadaşınızı, acaba grup sözcüsü mü
dür diye şu Yüksek Meclisin önünde töhmetli 
bir vaziyete düşürmek istiyen bu insanın sözle
rine hiçbir surette itimat edilemiyeceği kanaa
tindeyim. Arkadaşlar, iftirayı o dereceye geti
riyor ki, geçen hafta diyor bui'ada bulunsaydı, 
dâvalarına girmemiş olsaydı, o zaman böyle 
konuşmıyacaktı. 
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la politikayı beraber yürütmek için girmedim. 
14 senelik meslekimi Mır 'kenara iterek milleti
mize karşı vazifelerimiz olduğunu düşünerek 
politikaya girdim. Bizi çolk yakından tanıyan
lar bilirler ki, bugün politika" bizim iıçin bir 
ıferagat ve meşakkat haline gelmiştir.. Mesleki
mizi bir -kenara itmeyi ve icahında zeytin ek
mek yemek suretiyle hizmet etmeyi bir milleti
mize vazife telâkki ettiğimiz için buraya gel
dik. Dâvalarımızı tercih etmemiş olsaymışı'k bu
rada bulunurmuişuk. Arkadaşlar, bunu söyliyen 
insan şu yüksek ve asîl milletin mümessilleri 
«nünde bir noktayı ispata davet ediyorum. Eğer 
ben geıçen hafta bir dâvaya girnrişsem, o su
retle Yüksek Meclise gelmemişsem, ki iddiamız 
şahittir, bütün yazıhanemizi terik etmişiz, eğer, 
bu arkadaşımız iddiasını ispat ederse ben mil-
letlvekilliğinden derhal istifa edeceğim. Fakat 
bu arkadaşımız ispat edemezse - istifa edemez 
biliyorum - fakat müfteri durumunda kalacak
tır. Ben istifayı güze alyorum, bakalım o m ü t . 
teriliği göze alacak .mı? (C. H. P. ve Y. T. P. siı-
ıralarından Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; Yeni Türkiye Par
tisi Meclis Grupu olarak meselenin esası hak
kındaki görüşlerimizi de sizlere arz etmenin lü
zumuna kanaat getirmiş bulunmaktayız. Arka
daşlar, bizim öteden beri kanaatimiz, samimî 
.olarak kanaatimiz şudur; vekillerin takdir hak
ları vardır. Vekiller bu takdir haklarını kulla
nırlar. Bu takdir haklarını kullanmaktan dola
yı muaheze edilemezler. Buradaki konuşmasın
da geçen hafta bulundum, sözünü aynen hatır
larım, zabıtlarda'mevcut, bir yandan, eski dev
re ait takdir halkları üzerinde muhakeme icra 
edilmiş bulunduğuna göre, bu vekil hakkında 
ıda muhakeme icra edilmesi lâzımdır, demek is
tiyor. Edilir veya edilmez. Fakat arkadaşlar, 
samimî olmak lâzımdır. Vekil hakkında muha-. 
keme yapılsın veya yapılmasın, suçlansın veya 
suçlanmasın bu, bir «mesele değildir. Prensip
ler önemlidir. Demek ki, öbür meselelerde nok-
tai nazarı samimî değil. Bu arkadaşımız bir 
yandan burada öbür düTumu hoş görmezken, de
mek ki, öbür durumu kalben, hoş görmüş oldu-

- ğunu da huzurunuzda ifade etmiş oluyor. Bir 
insan iki yüzlü .olanınız. Madem ki, bu vekil isçin 
yerinde görmediği bir takdir hakkını dünkü ik
tidar mensupları için de doğru görmüyor de-
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inektir ki, o halde samimiyetsiz olarak huzuru
nuza çıkıyor demektir. Arkadaşlar, tekrar edi
yorum; bizim takdirimiz vekillerin takdir hak
larına taallûk eden tasarruflarda serbest oldu
ğu 'merkezindedir. Kim olursa olsun, isterse, 

ı bugünkü vekil dün başka iddiada bulunmuş ol-
j sun, bu bizi prensiplerimizden asla ayıramaz 

arkadaşlar. Bu neden böyledir? Anayasanın 
zannediyorum, 105 nci. maddesinde vekilin şah
si mesuliyeti ile beraber aynı zamanda kendi 
emri altında bulunanların da işlemlerinden mes-

i ul olduğunu kaydetmektedir. Şu hale göre bir 
vekil kendi maiyetinde bulunanların emrinde 

'i olan bir insan değildir. Bilâkis onların hareket
lerinden dolayı, gün geldiği vakit mesul olabi
leceği esasını nazarı itibara alarak emrinde ça
lışan insanların ehliyet dereceleri, ahlâki du
rumları, iş başarma kabiliyetleri üzerinde el
bette ki, duracak, takdir hakkını igeniş surette 
istimal edecektir. Bu itibarla arkadaşlarım, bi
zim meselenin esası hakkındaki nâçiz görüşü
müz, prensibolarak bu merkezdedir. 

Ortaya konmuş olan vakıalara gelince; bir 
gazete sütununda intişar etmiş olan yazı efkâ-
•rı umumiyeyo malolmuştur. Hükümetçe, Mec
lisçe, ve arkadaşla rımızea da okunmuştur. Bu, 
demek oluyor ki, hepimizce malûm olan bir şey
dir. Gazetelerin yazmış olduğu, aylarca eıv-vel 
noksan veya eksik çıkmış olan birtakım yazı
ları vesika namı altında Meclise getirmek ve 
,bir .genel .giörüşme açılması teklifinde bulunmak 
samimiyetle kalbili telif-değildir. Arkadaşımıız 
buraya ne getirebildi? Ga.zete kupürleri yerine 
d okümanl ara d aya n a n v eşik al a r getirebilirdi, 
işin ciddiyetini ortaya koyardı. O zaman biz de 
işin ciddiyetine ka.na.at geıtirdiğimiz vakit vekil 

• hakkındaki kanaatimizi, işlemleri hakkındaki 
düşüncelerimizi sizlere arz ederdik. Fakat ar
kadaşlarım, bundan evvelki konuşmamda da 
•aıiz ettiğim gibi, bizim için bakan bir partinin 
yahut falan partinin mensubu olmaktan ziyade 
Hükümetin âzası olarak nazarımızda bir kıymet 
ve değer taşır. Bu itibarla muvaffak elmasını 
isteriz. Muvaffak olamadığı takdirde, şayet mu
amelelerinde mesuliyeti varsa, gene millet hu
kuku bakımından, ondan hesap sormayı gene 
vazife telâkki ederiz. Bu itibarla bizim bakan
lık meıvkii hakkındaki görüşlerimiz bu şekilde 
objektif bir kıstasa dayanmaktadır, 
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Biz, Yeni Türkiye Partisi grupu olarak, şu 

kürsüye getirilmiş meselelerin, kendi 'tabiriyle, 
geçtiği üzere, zabıtlar buradadır, rivayet di
yor, tekzibedilmemiş yazılar diyor, böyle söy
lenmektedir, diyor. Falan yerdeki dişçiye, filân 
insan gitmiyormuş şeklinde birtakım meseleler 
buraya getiriliyor. Arkadaşlarım, bu vekâlet 
sandâlyası şahsi bir yer olmadığı gibi, şahısla
rın keyfî olarak da tâyin edilecekleri bir yer 
değildir. Bakan hizmet görecek. Bakana hizmet 
imkânlarını verdiğimiz nisbette, ondan hesap 
soracağız. Bir teşkilâtın, Şeker Şirketindeki 
doktordan bahsediyor. Şeiker Şirketinin teşkilâ
tını bilmiyor arkadaşımız. Şeker şirketleri ano
nim şirket halinde çalışıyor. Şimdi bir Şeker 
Şirketinin falan yerde çalışan bir diş dokto
runun ehliyetsizlik derecesinden şu veya bu şe
kildeki çalışmamasından bir Bakanı mesul tut
maya kalkışmak, arkadaşlarım, icra organının 
vazife ve mesuliyet prensiplerine vâkıf olma
mak demektir. Bu itibarla, yüksek huzurunuzu 
fazla işgal etmek istemem, teabederse tekrar 
görüşlerimizi arz edeceğim. Sadrettin Tosbi ar
kadaşımızın samimiyetine kanaat getirmekte
yim. Yalnız Anayasa hukuku bakımından ve 
Meclis hukuku bakımından yüksek: müsaadele
riyle kendilerine bir noktayı hatırlatmak iste
rim, dediler ki, Meclis karar vermiştir. Evet. ar
kadaşlar, Meclis karar vermiştir. Bu Meclisin 
tolerans ve yüksek vasfına inandığımız içindir 
ki, karar vermiş olan bir Meclise, biz bu karar 
yanlış olmuştur, demedik. Aneak yüksek bir si
yaset ve kiyaset ile bu işi biran önce bitirip 
vaktin heder olmaması yolunu, elbette ki, bu 
Meclis düşünecektir, diye bu Meclisin olgunluk 
ve toleransına işaret ettik. Fakat bunu söyle
meyip de arkadaşlarım direkt hukuk kaidesini 
de size ifade edebilirdim. Ama ona lüzum yok
tu, fakat mademki arkadaşım temas etti, söyli-
yeceğim. Anayasa hukukunda Meclis kararları 
iki türlüdür. Bir tanesi teşriî karardır-ve kanun 
şeklinde ortaya çıkar. Çıkardıktan sonra ancak 
Meclis bunu tadil edebilir veya kaldırabilir. 
Kanunları kaldırmak, ilga etmek, tadil etmek 
salâhiyetine sahibolan bir Meclis, kendi kararı
nın hatalı olduğunu anladığı anda bunu değiş
tirmeye elbette ki salahiyetlidir. Bunu, bu 
Meclisimiz, büyük bir olgunluk telâkki eder 
arkadaşlarım. Binaenaleyh, genel görüşme ka
rarı, Anayasa hukuku bakımından sadece bir 

Meclis kararıdır, arkadaşlarım. Yoksa bir teşriî 
tasarruf, bir kanun hükmü mahiyetinde değil
dir. Ve Yüksek Meclisiniz lüzum gördüğü tak
dirde vermiş olduğu bir kararı bilâhara, bir 
saat sonra dahi değiştirebilir, arkadaşlar. Biz 
de bu hususu ıMeclisimize olan hürmetimiz ba
kımından Esasiye hukukuna ait bu kaideyi de 
Sadrettin Tosbi Beyefendinin yüksek müsaade
leriyle arz etmek lüzumunu duydum. Hürmetle 
selâmlarım. (CH.P. ve Y.T.P. sıralarından al
kışlar) 

GADRETTİN TOSBİ (ıKütahya) — Bir nok
taya cevap vereceğim. 

BAŞIKAN — ö-rup adına mı efendim ? 
GADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Evet. 

Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C.K.M.P. ORUPU ADINA SADRETTİN 

TOSİBİ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, 
ben hukuku elbette ki sayın arkadaşım kadar 
bilemem. Yalnız benim zan ve tahminim burada 
tatbik edilen İçtüzüktür. İçtüzüğe göre bir ka
rar verildikten sonra, İçtüzük tadil edilmedikçe 
bu kararın dışına çıkılamaz. Mâruzâtım bundam 
ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, bu .genel 'görüşme, 
yüksek müsaadenizle arz edeceğim; mevcut İç
tüzükte yoktur, Anayasanın 89 ncu maddesin-
dedir. Sadrettin Tosbi arkadaşımız da her hal
de onu demek istedi. Buyurun Sayın Griritli-
oğlu. 

FAHİR GtfRİTİJİO&IjU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım; huzurunuzda son derece de
lilli ve pek geniş bir-konuşma yapmak kara
rında idim. Peşinen arz edeyim ki, son derece 
kısa konuşacağım. Bir hafta evvel Riyasete 
müracaat ederek söz sırası almış bir arkadaşı^ 
nızım. Bunun mânası, kendime, göre, Sanayi 
Bakanının tasarrufları hakkında lehte ve 
aleyhte mütalâamı yürütmekti. 

Anayasanın 89 ncu maddesinin tatbikiyle 
ilgili bir- olayı bugün gözlerimizin önünde gör
müş bulunmaktayız ve bununla ilgili münakaşa
larda da bir karara varamamış durumdayız. 
Bunu ehemmiyetli addettiğimden dolayı Yük
sek Huzurunuzu '345 dakika işgal etmek kaydiy-
le bu noktaya temas edip sözlerime son vere
ceğim. 
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da kabul .ettikten sonra Umumi Heyet bu hu
susta karar vermiştir. Anayasanın 89 ncu mad
desinde - özür dilerim başka tâbir bulamadığım 
için bu kelimeyi telâffuz edeceğim - bir noksan
lığı şahsan bu suretle bendeniz hissetmiş bu
lunmaktayım. Çünkü genel görüşme der ve bu
nu bir denetleme unsuru olarak zikreder, lâ
kin genel 'görüşmenin usulü Anayasada göste
rilmez. Bizler Meclis olarak bu usulü tatbik 
ederken hatalara düşmek veya hatalardan sıy
rılmak suretiyle elbette salim bir anane yara
tacağız. 

ıG-enel görüşme karan verildikten sonra bir 
milletvekili olarak kendi kendime düşündüm. 
Acaba konu nedir? ıSaym İhsan Ataöv'ün orta
ya getirdiği konu, tarafımdan bütün etraflığı 
ile malûm değildi. Filhakika teklif vâki idi. 
Tekliften sonra bir de izahta bulundular. İzah
lar çerçevesi içinde mantıkimi teksif ederek 
düşündüm ve dedim ki; personel politikasında 
mademki hulâsa ediliyor bütün bu sözler şu 
halde Sanayi Bakanlığına bağlı bütün camiala
rın personel politikası Meclis 'gündemine alına
cak ve genel görüşme esnasında konuşulacak
tır. Bu şekilde tefsir etmek mecburiyetinde 
kaldım. Bilebilirmiydim ki, Ahmet'ten • bahse
dilecek; arkasından da Mehmet'ten bahsedile
cek. Bunu bilmek için falcı olmak lâzım. Bun
ları tahmin edebilecek kadar geniş muhayyile 
sahibi olsam dahi, arkadan Abdullah geliyor, 
arkadan Osman geliyor. Binaenaleyh bu genel 
'görüşme mahiyetini kaybetti, şahsi 'görüşme ve 
şahsi iddia mahiyetine ıgirdi. Bundan dolayıdır 
k i ; şahsan esasa (giremedim. Çünkü personel 
politikası ile ilgili genel görüşmede mutlaka o 
personelin tasarrufları ımevzuubahistir. O per
sonelin taltifi ise, tecziyesi ise, mevzuubahsola-
cak olan nokta, mutlaka yine Sanayi Bakanlı
ğının faaliyet sahasına dâhil hususlardır diye 
düşündüm. Mazur görünüz, bu hususu da açık-
îıyalım. Bir haftamı verdim, petrol politikasını 
lâyikıyle tetkik etmeye çalıştım, ama benim 
anlamadığım branş. Yine bu arada ismi geçtiği 
için, Makina Kimya Endüstrisi Kurumunu, 
•eski isminden bugünkü hüviyetine gelinceye ka
dar olan bütün safhaları teker teker tetkik et
tim. Kusurlu hareketlerini, kusursuz hareket
lerini bulmak için çalıştım. Bunun gibi /Sanayi 
Bakanlığının muhtelif kollanna ait hususları 
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tetkik etmeye çalıştım ve kendime ıgöre hazır
landığımı zannediyordum. Bir sürprizdir, bu 
hal. 

Muhterem arkadaşlarım; ıgenel .görüşmenin 
Anayasada tarifi olmadığına 'göre, aklın ve iza
nın tarifine müracaat etmeye mecburuz. Bu 
arada ananeyi de kurmaya mecburuz, ö-enel gö
rüşme, Meclisin her üyesinin üzerinde konuşma 
yapabileceği konu demektir. Ana hatlan ile 
çizgisini bu suretle tesbit edersek adı personel 
politikası olur, zikredilir, hududu çizilir. Her 
milletvekili de lehte, aleyhte hazırlıklı bir su : 

rette kürsüye gelebilir. 
Bu seferki konuşmamızda böyle bir şey ol

madı. Olmamasından dolayı da bendeniz esasa 
taallûk eden bir konuşma yapmaktan vazgeçi
yorum. 

Bu arada enteresan bulduğum bir nokta daha 
var. Tahmin ederim, birçok târizkâr konuşma
lara rağmen Sayın Ataöv arkadaşım, peşin va
zife yapmak 'gayreti içinde bu görüşmeyi açtı. 
Bunu samimî olarak tesbit ediyorum. Yine bu
rada bir kazancımız oldu. Sayın Sanayi Bakanı 
huzurunuza çıktı, etraflıca cevaplar verdi. 
Hiçbir milletvekili elbette ki, Sayın Ataöv'ün 
ismini zikrettiği konular hakkında mütalâa 
yürütemez. Ama İSanayi Bakanı teferruatına 
kadar hâkimiyetini ispat edercesine her isim 
üzerinde durmak suretiyle bizi ikna edici ce
vaplar verdi. Sanayi Bakanının bu cevaplan 
şu neticeyi doğurmaktadır. .Sanayi Bakanı' ken
di zaviyesinden demektedir ki, «ithsan Ataöv'e 
teşekkür ederim, bana bu şekilde cevaplar ver
me fırsatını verdi.» Ben de derim ki, İhsan 
Ataöv iSayın Sanayi Bakanına bir şey daha 
verdi; mücadele etme zevkini tatmin fırsatını. 
Bunlar doğru. Fakat tasavvur buyurunuz arka
daşlarım, bir Bakan hakkında böyle bir genel 
görüşme açılsa, hududu belli olmıyan konu ile 
görüşmeyi açan zat kürsüye gelse, çeşitli isim
ler üzerinde dursa, kaç tane Çelikbaş gibi Ba
kanı bulabiliriz, ve kaç kişi Çelikbaş'm çelik 
iradesiyle, soğukkanlılığı ile bu cevapları ve
rebilir ( C J H . P . sıralarından bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan Sa
yın Çelikbaş yeni bir imtihandan da geçti ve bu 
noktadan da bir diğer noktayı istidlal edece
ğim. Cemiyetimizde iş yapan, namuskârca ha
reket «den, bu uğurda mücadeleden yılmıyan 
kimselerin dostu kadar düşmanı da vardır. Bu-
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gün Sayın Çelikbaş'ın mutlak surette mağlûbola-
cağma, mutlak surette perişan edileceğine ina
nan öyle kimseleri ismen, şahsan tanırım ki, 
merakla bekliyorlardı, dinliyorlardı. Çelikbaş'-
ın konuşmasının sonunda hepsi sırrakadem bas
tılar. IBu da ibret verici bir haldir. 

Muhterem arkadaşlar, fazilet uğruna mfica-
dele eden, bir yıldız gibi parlıyan Sayın öelik-
baş'ı mümkün olduğu kadar korumaya, müm
kün olduğu kadar fazileti uğruna çalışması için 
onu teşvik etmeye mecburuz. ıMisal arz edece
ğim, esasa ıgirmiyeceğim demekle beraber, tah
min ettim. Ben, neticede, enine boyuna dönüp 
dolaşıp Selâhattin Akyol meselesi gelecek. Yi
ne tahmin ettim», eninde sonunda, dönüp dolaşıp 
bir Naci Gürol meselesi (gelecek, öbürlerini, tah
min edemedim, ama bu ikisi hakkında kendince 
göre bilgi edinmiştim. Çelikbaş burada söyle
medi, söylemiyor. Söylememesi de kendi fazileti 
icabıdır ve haklıdır. Naci Gürol tasarrufundan 
dolayı IBakanlık emrine alınmıştır, müfettişlik 
vazifesinden uzaklaştırılmıştır. Üzerinde mü
fettişlik sıfatı olmadığı halde çeki istimal et
miş, para çekmiştir. 5 000 küsur lira. Bunu Çe
likbaş burada söylemedi. Söylememesinde bir 
beis yok. Ama böyle bir adamı niçin kolundan 
tutup da attı diye biz Bakanı mütemadiyen kı
narsak, mütemadi surette biz o bakanı hattâ 
Anayasaya aykırı hareket etti diye ithama 
kalkarsak ıgünün birinde fazilet uğruna mü
cadele edenlerin adedi maalesef azalır. 

Sözlerimi 'bitirirken Çelikbaş'ın şahsına mün
hasır olan bir hususu da belirtmek isterim. Bah
tiyar bir Bakandır, çok dostu, çok düşmanı 
vardır. (Bütün düşmanlarının kuvvetine rağ
men, gazetesi ile kendisine iyilik edenleriyle, 
hattâ ve hattâ aynı siyasi akide içinde yuğu-
rulmuş arkadaşları ile birçok hasmı olan bu 
Bakan bütün hasımlarının, hütün gayretlerine 
rağmen onları bertaraf edebilecek 'bir kuvvette 
olduğunu ispat ediyor. Vaktiyle Osmanlı Dev
leti için Ali Fuat Paşa şöyle demişti : 

«Osmanlı Devleti çok kuvvetlidir. Çünkü, 
içeride biz, dışarıda da siz yıkmaya çalışıyor
sunuz; ama yine de yıkılmıyor.» 

Çelikbaş içerden de, dışardan da yıkılmak 
istendiği halde; yine muzaffer çıkabilen, kud
ret sahibi bir Bakan olarak gözümüzün 'önünde 
bugün bir numara daha büyümüş oldu. Ken̂ -
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I dişini bu vadide tebrik ederim. Hürmctlerim-
! le... (Orta sıralardan alkışlar) 

[BAŞKAN — Sayın Oömert. 
BAHRÎ CÖMERT (IŞamsun) — Sayın Baş

kan; muhterem arkadaşlarım, Sayın Sanayi 
(Bakanı Çelikbaş hakkında genel görüşmenin 
devam ettiği şu anda, daha evvel demokrasi 
ekolünün bir müntesİbi havası içinde sarf et
miş olduğu sözleri, demokrasi yalnız hukukî re
jim değil, aynı zamanda bir ahlâk rejimi oldu
ğunu da ifade etmiş bulunmasına ve demokrasi 
rejiminin faziletleri hakkında vaz'etmiş oldu
ğu prensipleri ben de kendime esas ittihaz ede
rek sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, milletçe, devletçe 
içinde bulunduğumuz ıstırapların esası, maal
esef bu kürsüden veya şurada burada söylenen 
sözlerin ağızdan çıktığı gibi tatbikatta yürür
lüğe girmemesindedir. 

Şendeniz Sayın Bakanın bu mevzuda edebi
yata ve biraz da polemik sözlerine dikkat ede
rek, kendisinin rejim bahsinde, ahlâk bahsinde 
titizlik göstermesi mevzuundaki bu itinasına 
nasıl zıt hâdiseleri, nasıl aksi istikametteki va
kıaları katiyen kendi şahsi kanaatimi katmıya-
rak tamamen vesikalara istinadettirmek sure
tiyle, tamamen delilleri dile getirmek suretiy
le, dilimin yettiği kadar Yüce Huzurunuza >ge-
tirmek istiyorum. 

Her şeyden evvel Devlet kademesinde pn 
üst kısmında âmme hizmeti görmekle yetkili' 
bir bakanın siyasi mesuliyetinin bulunduğu 
müsellemdir. Yalnız mâruzâtıma başlamandan 
evvel ve. vesikalarımda ifadelerimi kullanma
dan evvel size şunu ifade edeyim ki; şayet 
bu mevzu dolayısiyle bir umum müdürün is
minden bahsetmiş olursam, bir Devlet memu
runun isminden bahsetmiş olursam konuşma 
ve mâruzâtımın ikatiyen bu memur ve umum 
müdürü müdafaa şeklinde telâkki edilmeme
sini rica ederim bu vesilesiyle Sayın Bakanın 
tasarruflarının hangi esas ve isnatlara dayan
dığını ve bunların en nihayet çok kuvvetli de
liller ve vesikalar muvacehesinde tamamen 
iflâs ettiğini şimdi arz edeceğim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; sayın bakan 
Sanayi Bakanlığının en mühim meselelerinden 
birisi olan ve memleketimizin iktisadi konjonk
türünde mühim rolü olan SümerbanJk mües-

— 826 -



M. MeclİBİ B : 102 
sesesinin genel müdürünü işinden uzaklaştır
mak için ne gibi, isnatsız, mesnetsiz iddiaları 
Bakanlar Kuruluna getirmek suretiyle, Bakan
lar Kurulunda bu iddialarını tek taraflı, varmış 
vardırmış gibi göstermek suretiyle Bakanlar Ku
rulundan nasıl bir karar istihsal ettiğini, şu ve
sikaları okumak suretiyle - yüksek heyetinize 
arz etmek istiyorum. 

21 Mart 1962 tarih ve 657 sayılrBaşba
kanlığa sunduğu azil gerekçesinin sureti elim
dedir. Bu azil gerekçesini 4 noktaya hasret
mek suretiyle mahiyetinde çalışan umum mü
dürü azletmek tasarruf ve kararını Bakanlar 
Kurulundan istihsal etmeye muvaffak olmuş
tur. Sebeplerini arz ediyorum. 

Umum Müdür Selâhattin Akyoldur. 
«1. 1957 - 1959 yılları arasında Sümer-

bank umum müdürlüğü teknik muavini iken, 
istanbul Seramik, Bilecik Fayans fabrikala
rının kurulması işinin rakip Alman firmaları
nın teklifi üzerine durulmıyarak yüzde 230 
daha pahalıya bir Çekeslovak firmasına iha
lesi ve bu yol ile (5) milyon dolarlık zarara 
sebebiyet vermesi hâdisesi, 

2. b) 1955 yılında Sümerbank Kimya 
Şubesi müdürü iken Amerika'dan krom muka
bili ithal olunan çürük tops mubayaası işinde 
30 milyon lira civarında zarar edilmesinde 
teknik mesuliyeti bulunması hâdisesi, 

3. ıSümerbank umum müdürü olduktan 
sonra, 7244 sayılı Kanuna rağmen bâzı memur
ları, usulsüz olarak tedavi maksadiyle dış 
memleketlere göndermesi ve bu yol ile mües
seseyi 50 bin liralık bir zarara sokması hâdi
sesi, 

4. 1959 - 1960 yılları arasında Çimento 
sanayii umum müdürü bulunduğu sırada mev
zuata aykırı olarak yapmış olduğu bâzı icraat 
sebebiyle müesseseyi iki hâdiseden ceman 70 
bin liralık bir zarara sokmuş bulunması ha-
sabiyle malî mesuliyetinin mevcudiyetini tes-
bitten ibarettir.» demek suretiyle dört madde 
halindeki gerekçeyi Bakanlar Kuruluna ge
tirmiş ve umum müdürün azli kararının istih
saline muvaffak olmuştur. 

Bendeniz şiımdi bir demogojiye ve hiçbir şah
si kanaaate sapmadan,. Yüce Heyetinize arz ede
ceğim vesikalarla, bu dört maddenin tamamen 
hilafı hakikat olduğunu, aksinin tamamen is
pat edildiğini size arz etmiye çalışacağım. 
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i Biz burada Bakanlar Kurulunun nasıl 

iğfal edildiğini, Bakanlar Kuruluna bir baka
nın nasıl yanlış malûmat vermek suretiyle 
bu gibi tasarruflar yapmasının Devlet idaresi 
ile kabili telif olmadığını arz etmek için izah 
ediyoruz. 

Bakanlar Kurulu elbette ki, bir bakanın 
beyanlarına inanmak durumundadır. 

Şimdi; birinci isnada geliyorum; birinci 
l isnat, umum müdür İstanbul Seramik, Bilecik 

Fayans fabrikalarının ihalesinde Alman fir
masının müsait tekliflerini reddetmiş, Çek 
firmasının teklifini kabul «tmek suretiyle % 
230 daha pahalıya mal olan bir tesisin işletil
mesini 'Çek firmasına vermek suretiyle idare
yi 5. milyon dolar zarara sokmuştur, iddia 
foudur. 

Bu iddia ile umum müdür mahkemeye sevk 
olunmuş. Toplu dokuzuncu Asliye Ceza Mah
kemesinden beraet etmiştir. 

Ayrıca, hâdise bidayeten ilk tahkikatı ya
pılmak üzere Ankara Birinci Sorgu Yargıç
lığına intikal etmiştir. Sorgu hâkimliği mese
leyi Orta Doğu Teknik Üniversitesinden üç 
profesöre havale etmiş ve kendilerini bilirkişi 
olarak tâyin ve tevkil etmek suretiyle bilirki
şilerin (105 sayfalık raporunu mahkemeye oel-
betmiştir. Bu raporun sureti yedimdedir. Ç'olk 
uzun olduğu için bâzı kısımlarını okumak su
retiyle iktifa edeceğim. Eapor tamamen veki
lin iddia ve isnadının yersiz olduğunu, kati-

f yen böyle bir zararın bulunmadığını, bilâkis 
Çek firmasının teklifinin Devletin menfaatine 
olduğunu ve hattâ yüzde 11 ucuz bulunması 
Umum Müdür Akyol'un idareyi 13 milyon 500 
bin lira kâra soktuğunu, üç profesörün imza
sı tahtında tesbit etmiştir. (Soldan bravo ses
leri) 

Şimdi raporun bu hususa ait kısımlarını 
okuyorum: 

«1. Çek ve Alman Doyç teklifi ihale bedel
leri yeniden mukayese edildiğinde Almanlar ta
rafından münferit makine ve cihazlar için veri
len fiyatların en az daha yüzde on bir pahalı ol
duğu (Sahife 44 ek 1 sahife 80 - 85) 

2. Komple hale getirilmiş olan Alman Doyç 
j teklifinin yekûn bedeli itibariyle 2 milyon 343 

bin 289 Türk lirası daha pahalı olduğu (Sahife 
I 47 ek 3 sahife 94 -109) 
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3. Bu halde dahi Çek teklifinin yine birçok 

bakımlardan üstün vasıflar da avantajlar arz et
tiği tespit edilmiştir.» Ve Bilirkişi heyeti neti
ceyi şöyle bağlamaktadır : 

«Kanaatıriıızca Sümerbank gerek memleket 
için, gerek kendi müessesesi için hayırlı ve men-
faatli bir projeyi ele almış, etraflı etüt etmiş, 
tahakkuku için azami gayret sarf etmiş, aldığı 
teklifleri güzel değerlendirmiş, isabetli kararlar 
vermiş, iyi şartlar ve avantajlar bahşeden bir 
mukavele akdetmiş ve bir iktisadi teşekkül ola
rak maddi ve manevi mesuliyetlerini idrâk et
miştir. 

Yapılan işi sonuçlandırmak ve bu fabrika
ları biran önce faaliyete geçirmek memleketin 
menfaatidir. Biz bilirkişi heyeti mevzuu Tek
nolojik ve ekonomik cephelerinden gayet tefer
ruatlı bir şekilde incelemek suretiyle Mubayaa 
heyetine ve Sümerbank Umum Müdürlüğüne at
fedilecek hiç bir kusuru bulunmadığı neticesine 
vardık» 

Şimdi arkadaşlarım, bu arada, bilirkişiler fa
aliyette iken bir enteresan olayı da dikkatinize 
arz etmek istiyorum : 

Bilirkişilerden Kimya Şube Bölümü Müdü
rü Profesör Lütfi Karasoy... 

SANAYİ BAKANI PETHl ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Çete bunlar, gizli dosyayı nasıl el
de etmişler? 

BAHRİ CÖMERT (Devamla) — Kim Çete, 
Bakan Bey kim Çete? Aynen iade ederim o lâfı. 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Evet, Çete bunlar. Bilirkişi raporu
nu nasıl elde etmişler? 

BAHRİ CÖMERT (Devamla) — Bilirkişi 
raporu mahkemeye gitmiştir. Danıştay sonradan 
bu raporları celbetmiştir. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayın. 

BAHRİ CÖMERT (Devamla) — Bilirkişi ra
porları sizi niye rahatsız ediyor? Objektif hukuk 
Devletinden bahsediyorsunuz. Kanunun, Türk 
mahkemelerinin işi tevdi ettiği namuslu bilirki
şilerin raporlarının buraya gelmesinden neden 
böyle (çete) diye bahsediyorsunuz? (Gürültü
ler) 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Mevzuat müsait değil beyefendi. 
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BAHRİ CÖMERT (Devamla) — Bakınız 

Profesör Doktor Lütfü Karasoy'un sorgu hâ
kimliğine yazdığı bir tehdit dilekçesi var. 

Saym Bakan iş başına geldiği anda Teftiş 
Heyeti Reisini değiştirmiş, bütün tetkik ve 
tahkiklerini bu yeni Teftiş Heyeti Reisine yap
tırmış. Teftiş Heyeti Reisi bulunan Cemil Er-
kök'ün telefonla, bilirkişi bulunan profesörü na
sıl tehdidetmiş olduğunu, Ankara Birinci Sorgu 
Hâkimliğine vermiş olduğu dilekçeyi okumak 
suretiyle sizlere arz etmek istiyorum. (Soldan 
alkışlar; orta sıralardan gürültüler.) 

30 Ocak 1962 
«1 nci Sorgu. Hâkimliğine 

! Ankara 
t 

• 962/8893 ve 962/375 dosyanın tetkikine, tara
fınızdan bilirkişi olarak tâyin edilmiştim. Bu va
zife ile ilgili olarak 28 Ocak 1963 tarihinde teh-
didedilmiş bulunmaktayım. Hâdise şu şekilde 
cereyan etmiştir : 

28 Ocak 1963 Pazartesi günü saat 10 sırala
rında Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki 
odama geldiğimde, masamda öğretim üyesi ar
kadaşım tarafından alınmış bir telefon mesajı
nı buldum. Mesajda, geldiğimde 11 22 78 No. 
ya telefon etmem rica ediliyordu ve kimin tara
fından arandığım da not ettirilmemişti. 

Üniversitenin akademik bina santralı tara
fından mezkûr numara bağlandığında karşıma 
Sümerbank Umum Müdürlüğü Teftiş Heyeti Re
isi Cemil Erkök çıktı. Eskiden beri kendisiyle 
tanıştığımız cihetle, selâmlaştıktan sonra, kendi
sinin beni bir arkadaş »olarak, bir bilirkişilik 
mevzuunda ikaz etmek istediğini söyledi ye Sü-
merbankm eski Umum Müdürü Selâhattin Ak-
yol hakkında bir tahkikat mevzuunda bilirkişi
lik için bir teklif alıp almadığımı sordu. Böyle 
bir teklif aldı isem hemen reddetmemi tavsiye 
etti. Ben de böyle bir teklifi reddetmek için, 
bir sebep görmediğimi beyan ettim. 

Bunun üzerine arkadaşça reddetmemi tavsi
ye ettiğini, aksi halde bilirkişilik yüzünden, Üni
versiteye gelmeden önce çalıştığım Sümerbank 
ve Çimento Sanayii teşkilâtlarında, dosyaların 
tetkik edilebileceği ve hakkımda açılacak tahki
kat mevzuları bulunabileceğini ileri sürdü. Ce-

' vabımda, benim bugüne kadar hiçbir yerde suç 
unsuru olabilecek bir durumumun mevcudolma-
dığını kendisinin daha iyi bildiğini, buna rağ-
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men bu tarz konuşmanın neden icabettiğini an-
lıyamadığımı bildirdim. Verilen cevapta, Sü-
merbank ve Çimento teşkilâtlarında ve daha 
başka yerlerde en az üc bin kişilik bir kütlenin, 
açılmış olan tahkikatta, Selâhattin Akyol aley ; 

hine neticelenmesini beklediğini, bilirkişiliği ka
bul ettiğim takdirde, bütün bu insanların hu
sumetlerini üzerimde toplıyacağımı beyan ede
rek, bilirkişiliği reddetmemiş istiyordu. 

Bu görüşmeler muveeehesinde, bir tehdit 
karşısında kaldığımda şüphe yoktur. Ben de, bi
lirkişiliği ret için yine bir sebep görmediğimi 
söyledim. 

Bunun üzerine CemiLErkök, bugün saat 4 te 
hazır olacak olan Sümerbank ve Sanayi müfet
tişlerine bâzı hususlarda cevap vermek üzere, 
Teftiş Heyeti Reisinin odasına gelmemi söyle
di. Kendisine verdiğim cevapta, bugün Üniversi
tede çok meşgul «olduğumu, katî zaruret olduğu 
takdirde başka bir gün geleceğimi bildirdim. 

Mesul bir mevki işgal eden ve müessesesinde 
vazifeli binlerce personelin teftişi gibi en müm
taz bir mesuliyeti deruhte eden ve herkese ha
reket ve karekteri ile örnek olması gereken bir 
Teftiş Heyeti Reisinin bu tarz bir hareketle ge
rek şahsım ve gerekse Türk Hâkimine havale 
edilmiş bir dosya üzerinde tesir ve tehdide te
şebbüs etmesi beni çok müteessir etmiştir. 

Ayrıca ifade etmek isterim ki, telefonla yapı
lan bu tehditlere muvazi olarak hakkımda mes
netten azade birtakım tertiplere başvurulacağı 
ve haksız bir muameleye muhatap kılınacağım 
şu anda muhtemel görülmektedir. . Durumu bil
gilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

Asst. Prof. Dr. Lütfü Karasoy 
Fen ve Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümü» 

Vekil Beyefendimin (Balkanlar Kuruluna ge
tirdiği dört 'maddenin birincisi bu. Umum 
Müdür müesseseyi beş milyon dolarlık bir za
rara sokmuş. Bu ıkonuyu 'ayrıca kendi müfet
tişlerine ihavale ederek tahkikimi yaptırmış. Ve 
Selâhattin Akyol'un müesseseyi 5 milyon do
lar zarara soktuğu değil, 'bu zararın ancak on 
milyon lira olduğu neticesine varılmış. Hâdise- -
nin tahkikini bizzat Türk adliyesine .havale et
tiğimi îSayım Çelikbaş -beyan etti. Selâhattin 
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Akyol'un 5 milyon dolar 'zarara sebebiyet ver
mesi tamamen hayalî ve uydurmadır. ISaym 
ÇeBkbaş bu 'hikâye ile, bu azil karanını istihsal 
gayesiyle Vekiller Heyetini iğfal etmiştir. 

Geliyorum, ikinci isnat ve iddiaya: îklinci 
isnat ve iddia, 1955 yılında Sümerbank Kimya 
Şubesi Müdürü 'iken Amerika Man kroım mu
kabili ithal olunan çürük tops mubayaası işinde 
30 milyon lira civarında zarar edilmesinde tek
nik mesuliyetinin bulunması iddiası. Amerika'
dan 1'9'55 yılında krom mukabili çürük tops mu
bayaasında Selâhattin Akyol'un 30 milyon li
ra civarında müessesenin zarara sokulmasında 
teknik mesuliyetinin bulunması 'hâdisesi, aynı 
şekilde birinci maddede söylediğim gübi tama- * 
men hilafı hakikattir. Esbabı mucibesilnıi, ve
sikalarını arz edeyim: 

Bendenüız, katiyen, baştan ifaJdie ettiğim gi
bi, şahsi kanaatimi gazete kupürlarını dediko
duları, kürsüye getirmemek niyeti ve karariyle 
'huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Evvelâ ne 
•böyle bir zararla alâkalı bir taîhk'ikatı vardır. 
'Ne de Kimya. 'Sanayii Şubesi Müdürünün tops 
mubayaasında her batiği bir ilgisi yoktur. 

Filhakika Sümerbam'k U'mum Müdürlüğün
den '23 . 11 . 196'2 tarih ve 219420 sayılı yazı ile 
Salâhattin Akyol'a yazılmış olan dilekçe ceva
bında Amerika'dan mubayaa edilen yapağıların 
o devrede takibetmüş olduğu seyri 'göstermekte 
ve mevzuun Türkiye ile A. B. D. anasında, 'bir 
mesele olduğunu ve işin ıSümerbank safhasının 
azil gerekçesinde Çelikbaş'm beyan ettiği gibi 
'Selâhattin Akyol'un Müdürü >olduğu Kimya 
Şuibes'ine değil Yünlü Sanayii Şubesince ta-
kibedil'miş olduğunu göstermektedir. 

23 . Tl . 10102 tarih ve 129420 sayılı Sümer
bank Umum Müdürlüğünün verdiği cevabi ya
zıda Kimya. Şubesi Müdürümün bu işle katiyen 
alâkası olmadığı vesikalarla birilikte blilldidlmiş-
tir ve şöyle denmektedir: 

«28 . 5 . 19İ5İ5 te A. B. D. ile T. O. Hükümet
leri arasında Mal mübadelesi Anlaşması imza
lanmıştır. 
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Bu Anlaşma çerçeveli dâhilinde yapılacak 

olan mukaveleler doğrudan doğruya Hüküme
ti ilzam ettiğinden müzakere safhalarının ta
kibi, mukavele şartlarının teslhiti ve muameleı-
nin takibi Genel (Müdürün direktifi ile Genel 
Müdürlüğümüz Yünlü Banayii Müdürlüğünce 
taki'bedilmiş, gerek ilgili Merinos Müessesesi 
ile gerek İşletmeler ve Dışişleri (Bakanlıkları 
ile sıkı temas devam ettirilmiştir.» 

Aynı şekilde Selâhatt'in Akyol'un uzaktan, 
yakından katiyen bir alâkası olmadığını göste
ren ıgayet bariz, sarih ve müdellel !bir vesika. 

Görülüyor ki ikinci iddia ıda mesnetsiz, 19551 
senesinde (bu gibi muameleler yapılmış, 'hiçbir 
tahkikat yok, sümmettedarik kavli mücerrette 
kalan iddialarla Bakanlar Kuruluna geliyor. 
Hakikat imiş gibi Bakanlar Kuruluna ifade edi
liyor ve yetişmiş bir elamanın iışine ;br anda son 
veriliyor. 

Ondan sonra Balkan geliyor; siyasi hayatın
daki bütün mücadelelerinin mesnedinin katiyen 
demagoji olmadığını, fazilet olduğunu iddia 
ediyor ve ikarşısjndaki insanları iğrenç ve müf
teri olarak vasıflandıracak kadar ileri gidiyor, 
(Boldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, arz ettiğim izahattan görülü
yor ki, Çeli'kbaş Selâhattin Akyol'u azlettirmek 
için Vekiller 'Heyetinde asıl ve esastan âri, gay-
rivakı ve her türlü mesnetten uzak beyanda bu
lunmuştur. 

Geliyorum, üçüncü maddeye; üçünc^ isnat 
ve ithama: Sümerhank Umum Müdürü olduk
tan sonra 71244 sayılı Kanuna rağmen 'bâzı ıme-
memurları usulsüz olarak tedavi m'aksadiyle dış 
memleketlere göndermesi ve bu yol ile mües
seseyi t>0 'bin liralık 'bir zarara sokması iddiası. 

Kanser 'hastalığından muztarip üç iSümer-
bank münte'sibinin Sümerbank Memur ve Mıüs-
taüıdamleri Sağlık Koruma ve Yardımlaşma 
Derneği İdare Heyeti karariyle ve Suhhaıt Ba
kanlığınca tasdik edilen heyeti sıhhiye rapor
larına müsteniden dış memleketlere tedaviye 
gönderilmesinin Selâhattin Akyol ile bir ilgisi
ni bulmak cidden zordur. Filhakika aradan 
1,5 seneyi müteoaviz bir zaman geçmiş, olması
na rağmen bu konuda her hangi bir dâva açıla
mamış olması da kanser hastalarının Avrupa'-
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ya gönderilmesi meselesinde Ve'kilin iddiası 
veçhile !her hangi bir usulsüzlük olmadığını gös
termektedir. 

Burada şunu belirtmek isterdim ki, Akyol'un 
SümerDanktan ayrılmasından sonra yeniden bir
takım hastalar tedavi için dış memleketlere 
gönderilmişlerdir. Hattâ Vekil bizzat eski 
Etiban'k Umum Müdürü İhsan Mocan'ı vazife 
kisvesi altında bir ay Amerika'ya ve 'bir ay 
da İngiltere'ye tedaviye göndermiştir. Akyol 
zamanında ıSümer'bank Sağlık Yardım Derneği 
tarafından tedaviye gönderilen 3 hastadan 2 si 
maalesef vefat etmiş '•bulunmaktadır. 

Bu iddialarımızı tevsik edecek Süımerbank 
Memur ve Müstahdemleri Sağlık Kurumu ve 
Yardımlaşma Derneği İdare Heyetinin karar
ları da dosyamızda mevcuttur. 

Geliyorum som iddia ve isnada: 
1959 - 1960 yılları arasında Çimento Sana

yii Umum Müdürü bulunduğu sırada mevzuata 
aykırı olarak yapmış olduğu bâzı icraat sebe
biyle müesseseyi iki ihâdiseden ceman 70 hin li
ralık 'bir. zarara sokmuş bulunması sebebiyle 
imalı mesuliyet iddiasına. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu son iddia ve is
nat da aynı şekilde diğer üç madde ve isnat 
gibi tamamen hakikata aykırı olduğu vesifeala-
riyle tesb'it edilmiştir. 

1959 -1960 yılları arasında Akyol 'un Çimen
to Sanayii Umum Müdürü bulunduğu sırada 
mevzuata aykırı olarak Vekilce iddia edilen hâ
diselerle alâkalı olarak Akyol aleyhine daha ev
vel İhtilâl devrinde dâva açılmış ve kendisi 
ımahkemeye verilerek beraet etmiştir. Karan 
elimizdedir. Ankara Toplu Asliye Ceza Mah
kemesi esas 960/112, karar 960/44. 

Devlet Malzeme Ofisinden mubayaa 'edilen 
'2 otomobil ile alâkalı olarak 4 780 liralık 'bir 
hukuk dâvası açılmış bu dâva da Ankara 9 neu 
Asliye Hukuk Mahkemesi taratından ilk celse
de reddedilmiştir. 

'Mahkeme ilâmı elimdedir. Müsaadenizle şu 
kısmını okuyayım: 

«'Tahkikat sonunda haksız fiilden dolayı da
valı ihakmda vazifeyi suiistimalden Ankara 
'Toplu İkinci Asliye Ceza Mahkemesiinde 960/112 
sayılı dosya ile dâva açıldığı ve mezkûr mah
kemece yapılan duruşma sonunda otomobillerin! 
satınalınmasında usule aykırı bür cihet görül-
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medİği ve şirketin zarara uğramadığı ve bilâ
kis kâr temüm etmekle fayda sağLadığından 
'bahisle müsnet suçtan beraetiıne 21 . 11 . 19101 
tarihinde ittifakla verilen kararın -30 . 11 . B01 
tarihinde kesini eştiği ve bu dâvanın ise bu ka
rardan da bir seneden fazla bir zaman sonra 
celbed'ilen tahkikat dosyasının 2 hci Toplu As
liye Ceza Mahkemesi kararı münderecatları ve 
hâsıl olan vicdanî kanaatle ian'laşılmış bulundu
ğundan dâvanın reddine karar verilmiş bulun
maktadır.» 

Filhakika bu konuda bir dâva açılamıyacağı 
hususu Çimento Sanayi Hukuk Müşaviri tara
fından Vekâlete yaızılmıştır. Hukuk Müşaviri 
Profesör Kudret Ayiter tarafından Çimento Sa
nayii Hukuık (Müşavirliğine yazılan 3 . 9 . 1962 
tarih ve Hukuk 24ÖJ26/350 sayılı yazı ile bu 
dâvanın açılmasının faydasız ve mesnetsiız oldu
ğu bizzat Vekâlete bfi'Idirilmiştir. Çimento Sa
nayii Müdürler (Kurulu almış olduğu 6 . 9 . 1!9'6Ö 
tarih ve '200 sayılı kararla bu dâvadan vazge
çilmesi için 'Sanayi! Bakanlığı itle temaıs ed'ilmıe-
sini uygun görmüş ve fakat Sanayi Bakanının 
muhalefetti karşısında ısrarda bulunulduğu Hu
kuk Müşavirinin 14 . 9 . 19102 tarih ve Hukuk 
24İ5-2I6/376 sayılı yazıisundan anlaşılımaiktadır. 
İsterseniz Müdürler Kurulunun kararını oku
yayım. 

Müdürler Kurulunun 5 . 9 . 1962 tarih 111 
sayılı toplantısında alman 200 numaralı karar : 

«Karar No. : 200 
1960 yılında yapılan otomobil mubayaası ile 

ilgili tahkikat hakkındaki Sanayi Bakanlığının 
27 . 8 . 1962 tarih ve Teftiş Heyeti 2/1245 sa
yılı yazısının arz ettiği ehemmiyet göz önünde 
tutularak konunun şirketimiz Hukuk Müşavir
liği ile Sanayi Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliği 
tarafından müştereken müzakere edilmesine, 

Hukuk Müşavirliğimizce her halükârda açıl
dığı takdirde kaybedilmeye mahkûm olunduğu 
mütalâaasmda bulunan söz konusu dâvadan 
sarfınazar edilmesi hususunda mutabakata va-
rılamadığı takdirde keyfiyetin bir zabıtla tesbi-
tine ve neticesinin yeniden Müdürler Kuruluna 
getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.» 

Müdürler Kurulunun 14 . 9 . 1962 tarih ve 
112 sayılı toplantısında alman 204 numaralı 
karar : 

26.6.1963 0 : 1 
«Karar No. : 204 
Teklif veçhile Bakanlık Teftiş Heyeti ile ya

pılan temaslar neticesinde tebellür eden noktai 
nazar göz önünde tutularak eski Genel Müdür 
Selâhattin Akyol aleyhine; evvelemirde pilot 
dâva olarak, hususi otomobil plâkası alınması 
için müfettişlerce tesbit edilen 4 780,50 liralık 
fuzuli masraf tutarının tahsili zımnında dâva 
açılmasına, mevcut üyenin oy birliği ile karar 
verilmiştir.» 

(Tarihi nedir, sesleri) 
Burada tarihîne raslıyamadım. 
Profesörün, hukuk dâvası açılmasının yersiz 

ve faydasız olduğuna dair vesikası da yedimde-
dir. 

Yine Hukuk Müşaviri .Tülide Saygun'un dâ
va açılmasının yersiz olduğunu mübeyyin vesi
kası da elimizde. 

Arzu ederseniz profesörün mütalâasının bir 
kısmını, okuyayım. 

«Şirketimiz eski Umum Müdürü Selâhattin 
Akyol'un 1960 yılında şirketimiz için yaptığı 
otomobil mubayaası ile ilgili tahkikat 27 . 5 . 
1960 tarihinden sonra yapılmış ve bilindiği gibi 
bu işte bir yolsuzluk bulunduğu neticesine va
rılarak iş Ankara Toplu 2 nci Asliye Ceza Mah
kemesine kadar intikal etmiş, bu mahkeme 
21 . 1 1 . 1960 gün ve 960/112 esas ve 960/44 
karar sayısı ile Selâhattin Akyol'un hareketin
de bir yolsuzluk bulunmadığını, Türkiye Çi
mento Sanayii T. A. Ş. nin 3827 sayılı Kanunun 
şümulüne girmediğini beyan etmiş ve bu hü
küm kesinleşmiştir. Bir hukuk devletinin ilk 
vasfı nfahkeme kararlarına kayıtsız şartsız bağ
lılıktır. Bu bakımdan Vekâletin Tahkik Heyeti 
raporunda mahkemenin hükmünü şüphe ile kar-
şıhyan ve temyiz edileydi, bozulurdu, şeklinde 
bir mütalâa ihtiva eden kısım hayretle karşı
lanmıştır. Mahkemenin hükmünde temyize de
ğer bir cihet bulunaydı, savcılık bu yolu tu
tardı. Kaldı ki, hüküm her bakımdan 3827 sa
yılı Kanunun lâfzına ve ruhuna uygundur. Bu 
bakımdan savcılıkça temyiz edilmemiş olacak
tır. Temyiz edilmesi faydasız mütalâa edilmiş
tir. 

Mesele hangi bakımdan tetkik edilirse edil
sin şirketin zararı ile ilgili bir dâvanın açılma
sına imkân yoktur. Açılacak böyle bir dâva Ti
caret Kanununun hükümleri karşismda kaybe-
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dilmeye mahkûm olduğu için böyle bir- dâvanın 
aleyhimize doğuracağı1 hare, masraf ve karşı ta
rafın avukatlık ücreti bakımından da açılma
ması mütalâasında olduğumu arz ve eğer uygun 
görülürse meselenin bu yönden müdürler kuru
lunda bir defa tezekkür edilmesinin faydalı ola
cağı kanaatinde olduğumu bildiririm. 

Derin Saygılarımla. 
Hukuk Müşaviri 

Prof. Dr. Kudret A yiter» 

Bu mütalâaya rağmen, Vekil Beyin arzusu 
ile dâva açılmış, dâva mahkemece reddedilmiş, 
4 780 lira üzerinden ücreti vekâlet ve mahke
me masrafının kendi vekâleti tarafından ödet-
tirildiği bu suretle Hazineyi zarara soktuğu sa
bittir. 

Sanayi Vekâletinin tazyiki üzerine yukarda 
bahsedilen 4 780 liralık dâva açılması mecburi
yetinde kalınmış, reddedilmiş. Bu, durumu arz 
etmiştim. Şimdi sözlerimi toparlayıp bir neti
ceye bağlamak istiyorum. ' 

Bütün bu isnatların, iddiaların ve suçlama
ların, hattâ lekelemelerin, şu arz ettiğim su gö
türmez deliller, vesikalar Vekil Beyin bu iddia
larının bir, serap gibi geride kaldığını, nasıl 
köprülerin altından geçen suların sıvılığı ve 
kaypaklığı vasfında teressübedip, durduğu gibi 
icraatının İm şekilde bütün çıplaklığı ile mey
dana çıktığını size göstermiş bulunmaktadır. 

Çelikbaş, bu tasarrufları ile Devletin Avru
pa'da tahsil ettirdiği ve onyedi senedir mühen
dis, şef mühendis, fabrikalar umum müdürü, 
müdür muavini, şube müdürü, umum müdür 
muavini ve umum müdürlük yapmış ve Berlin 
Teknik Üniversitesinden birincilikle mezun ol
muş, onyedi sene Devlet hizmetinin» muhtelif ka
demelerinde dirsek çürütmüş bir yetişkin ele
manı, kendi hoşuna gitmediği için bu şekilde 
indî, keyfî ve sübjektif iddia ve isnatlarla, Dev
let hizmetinin ve âmme sektörü hizmetinin dı
şında bırakmak suretiyle iktisadiyatımızın 
planlanması ve tatbik edildiği şu anda bu gibi 
kıymetli elemanların nasıl saf dışı bırakılma 
gayretlerinin ibret verici vesikalarına agâh ol
muş bulunmaktasınız. 

Yine bu iddiaları, itham ve isnatları ente
resan bir şekilde cerh edecek, çürütecek bir ve
sikayı da ibretle Yüksek Heyetinize arz etmek 
istiyorum. Bakınız Sayın Vekil tarafından az-
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ledilen bir umum müdüre, aynı vekâlet teşkilâ
tının, Sümerbank Umum Müdürünün azlinden 
bir sene sonra yazmış olduğu takdirnameyi şim
di size okuyacağım. 

11 . 3 . 1963 

Sümeıbank Genel Müdürlüğü 
Ankara 

No. : 204 
Servis: 6537 

Sayın Selâhattin Alkyol Hatay Sokak Af
yon Ap. No. : 20/8 

Yenişehir - Ankara 

Zatiâlinizin Genel Südür olarak Sümer-
banka yaptığınız hizmetler bugünkü çalışma
larımızda da çok değerli bir mevki işgal et
mekte ve aldığımız neticelere müessir olmak
tadır. 

Sümerbankı bütün cepheleriyle tanıtmak, 
memleketimizin sanayileşmesinde 30 yıllık hiz
metlerini belirtmek amacıyla hazırlamakta ol
duğunuz (30 yıl kitabı) nda Sümerbanlk'a ait 
ihtisaslarınızı, görüşlerinizi muhtevi bir yazı
nıza ve bir isminizi lütfetmenizi istirham ede
riz. 

Derin saygılarımızla 
Sümerbank 

Genel Müdürlük 
Nedim Akbal Şinasi Çelikkol 

Şimdi arkadaşlarım; gücümün yettiği ka
dar, katiyen şahsi his ve kaprislerime kapılmı-
yarak objektif ve hukukî değeri bulunan ve
sikaları dile getirmek suretiyle Yüce Heyeti
nizi tenvir etmiş olduğumu zannediyorum. 

Ben, şu temenni1 ile muhterem kürsüyü terk 
etmek istiyorum. Bu vesikaları hiçbir tefer
ruata girmeden izah ettim. Bendenize, Yüce 
Heyetinize cevap vermek istiyen Vekil Beye
fendiden de istirhamım, münhasıran vesika
lardan bahsetmek, meselenin edebiyatına ve 
demagojisine gitmemek suretiyle ve biraz ev
vel bahsettiği gibi çetrefil lâflarla, yuvarlak 
lâflarla, esastan, asıldan mahrum bir takım ah
lâk dersi verircesine bir rejim havarisi hüvi
yetine girmek suretiyle mevzuu bir kangren 
haline getirmesinler. Kendisinden bunu istir
ham ediyorum. İddialarını çürütmüş bulunan 
şu vesikaları, mütekabil delil ve iddialarla çü-
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rütm esini ben de temenni ederek kendisinden 
israren rica ediyorum. 

Nasıl vesikalar bunların eline geçmiş; efen
dim böyle bir teşkilât varmış, çete imiş gibi 
lâfları getirecektir zannediyorum. Bu vesika
lar yalan mıdır Yanlış mıdır? Bunu ifade 
etsin. Yanlış ise, mücadeleci olduğunu ifade 
ettiler, ben de kendisiyle mücadelesinde be
raberim. Şayet bu vesikalar yalan ise ben de 
kendisinden özür dilemeye amadeyim. Fakat bu 
vesikalar üzerinde durmayıp, meseleyi başka 
zaviyeden alıp, nasıl bu' vesikalar ele geçti, 
dur bakayım .şunları kim verdi deyip, kendi 
bakanlığı mensuplarının huzurunu kaçraeak 
ıbir hava yaratmasınlar (iSoldan bravo sesle
ri, alkışlar) 

Bizim şiarımız,, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, Selâhattin Akyol'u müdafaa değildir, 
yarın ve şimdi kendi bakanlığı teşkilâtında 
çalışan memur, acaba endişide değil midir; ben 
de birgün Selâhattin Akyol gibi Fethi Çelik-
baş'ın damından düşen bir tuğla ile ölecek-
miyim psikozuna kapılmasın. Anayasanın me
mura vermiş bulunduğu teminatı lütfen bun
dan böyle benimsesinler. Kendilerinin çok arzu 
ettiği demokratik rejim ancak bu suretle ku-
julacaktır. Yoksa burada gelip parlak lâflar 
söyleyip tatbikatta bunun aksine hareket et
mekle, bu rejimi kurtarmanın imkânı yoktur 
ve demagoji de bunu tazammun eder. Demago
jik parlak sözler, yuvarlak sözler, fakat tat
bikat başka... rejimi çığırından çıkarır. Ben, 
kendisinin demokratik rejim sahasında sarf-
etmiş olduğu sözlerde kendisi ile beraberim. 
Fakat tatbikatta kendisi ile beraber değilim. 
Ben genç bir politikacı olarak elbette ki, de
magojinin karşısında olmak istiyorum, dema
gojiye hakikaten düşmanım. Demokratik re
jimlerin en baş yarası, en çok kanayan yara
sı demagojidir. Bu rejimi demagojiden kurtar
dığımız anda memleket salâha ve huzura ka
vuşacaktır. Bendeniz bu demagojiden tamamen 
uzak realist bir insan sıfatiyle yüce Heyeti
nize mâruzâtta bulundum. Bakanı bu rejimin 
en tabiî icabı olarak heyetinize şikâyet ediyo
rum. Vesikaları arz ettim, Yüce Heyetinizi hür
metle selâmlarken muhterem bakanın benim gibi 
tamamen kısa, veciz ve müdellel ifadelerle 
sizi tenvir etmesini bilhassa tisirham eder, re
jim pahasına... 
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BİR MİLLETVEKİLİ — Demagoji yapıyor. 

(Gürültüler) 
BAHRİ CÖMERT (Devamla) -^ Ne yapıyo

rum? Demagoji mi? (Gürültüler) 
BAŞKAN — İstirham ederim hatibin sö

zünü kesmeyin. 
. BAHRİ CÖMERT (Devamla) —' Demagoji 
yapıyorsam özür dilerim. Allah milleti dema
goji yapanlardan ikorusun. 

Sözlerime burada son verir, hepinize bu 
r^evzuda yüce takdirler dilerim. Esen kalın. 
Hürmetlerimi arz ederim. (iSoldan alkışlar) 

BAŞKAN —. Efendim; Bakan ve beş arka
daşımız konuşmak istediler. İki önerge de ıg-el-
miş bulunmaktadır. 

Gelen önergeleri okuyup reylerinize arz 
etmeye mecburum. (Gürültüler) (Bakan ko
nuşsun sesleri) 

Ama Bakan konuştuktan sonra bir millet
vekiline de söz vereceğim. O zaman olacak 
saat on. (Gürültüler) önergeleri reddedersiniz 
olur biter canim. 

önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle müza

kerenin yarına bırakılmasını arz ve teklif ede
rim. -

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel görüşmenin daha hayli uzayacağı 

anlaşılmaktadır. Vakit ilerlemiştir. 
Müzakerelere 27 . 6 . 1963 Perşembe günü 

saat 14 t e devam edilmek üzere, oturuma 
son verilmesitıi arz ve teklif ederim. 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

BAŞKAN — Efendim, her iki önerge de 
vaktin gecikmiş olması dolayısiyle müzakere
nin yarına talikini istemektedir. 

önergeler aleyhinde konuşmak istiyen arka
daşımız var mı? 

Buyur aleyhinde Sayın Gıyasettin Karaca, 
GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım; önergenin aleyhinde 
konuşmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Haricen aldığımız malûmata göre, ne de
receye kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama, 
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Temmuzun beşinde Yüce Meclisin tatile gire
ceği söyleniyor. Bu "arada bir haftalık 'müddet 
iğinde Yüce Meclisin mutlak Surette çıkar
maya mecbur olduğu bâzı kanun taşanları 
mevcuttur. Vaktin darlığı nazarı itibara alı
narak, diğer grup sözcülerinin de bahsettiği 
gibi, bu kısa zaman içinde böyle bir genel 
görüşme ile Yüce Meclisin vaktinin alınması
nın doğru olmadığını arkadaşlar belirttiler. 
Ama C. H. P. Meclis Grupu bu genel görüşme 
talebinin esasen hiçbir mesnede istinadetmedi-
ğini biliyordu. Geçmiş devir içinde talebedi-
len genel görüşme ve Meclis tahkikatı ve mü
masili soru önergelerinin, tahkikat taleple
rinin1 yıllar yılı gündeme alınmamış olduğu
nu hepiniz bilirsiniz. Fakat. Cumhuriyet Halk 
Partisi (önerge aleyhinde konuş sesleri) Evet, 
önerge aleyhinde konuyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisi kendi (bünyesinde hulunan bir 
arkadaşın bu şekilde bir. itham "altında tu
tulmasını ve ithamı yapan arkadaşla onun 
mensubolduğu partinin de endişe içinde kal
masını sağlamak bakımından biz Adalet Par-
.tili arkadaşlarımızın "arzularına da uyarak 
evet, dedik ve en kısa bir zamanda genel ko
nuşma yapılmasını da kararlaştırdık. Şimdi 
mesele son noktaya gelmiştir. Düğüm çözül
müştür. Bir noktada bağlandı tekrar çözülmek 
üzeredir. Burada 'bir Bakan konuşacak, beş 
de arkadaş konuşacak. Belki Bakan konuş
tuktan sonra diğer arkadaşlarımız da konuş-
mıyacaktır. Binaenaleyh mesele bitmek üzere 
iken, bunun vuzuha kavuşmamda Yüce Mec
lisin de, bizim de bir hakkımız ve menfaati
miz mevcuttur. Eğer bu kifayetin aleyhinde 
oy veren arkadaşlarımız olursa ve bu oy ve
renler de Adalet Partisinden olursa düpedüz 
bu oyundan kaçtıklarına... (Sağdan gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar.) Aleyhinde 
şerefli insanlar parmağını kaldıracaklar, ar-
'kadaşlar. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Gıyasettin Bey.. Kürsüden ko
nuştunuz, . oturduğunuz yerde. susmanız iyi 
olur. Usul hakkında. Buyurun Mehmet Bey. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım; bu kürsünün kud-
siyetine evvelâ hepimizin hürmet etmesi lâ
zım. Riyasetin de usule dikkat etmesi lâzım. 
Buraya gelen arkadaş geçmiş devirden, gele
cek devirden tatilden bahsediyor. Fakat Ri-
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yasete verilen takrirden haberi yok. Riyasetin 
de bu kürsüde konuşandan haberi yok. Lütfen 
Riyaset konuşulanlara,dikkat etsin; hangi mev
zuda konuşuyorlar, mevzu dışına çıkanlara 
ihtar etsin, bu kürsü fuzuli yere işgal edil
mesin, ve bu kürsünün kudsiyetine tecavüz 
edilmesin. Hürmetlerimle. 

BALKAN — Muhterem arkadaşlarım; Meh
met Bey arkadaşımız Riyasetin ikazını din
lememiş olacaklar zannediyorum. Gıyasettin 
Bey... (Gürültüler) Çok rica ederim, Reis 
konuşurken karışılmaz. Kendisine söyledim. 
önergenin 'aleyhinde konuşacaktı. Nasıl, ne 
şekilde halledeceğiz, bilemiyoruz. Onun için 
Başkanlığı serzenişlerle itham etmeseniz iyi 
olur. 

önergelerin aleyhinde bir arkadaşımız ko
nuştu. Görüşmelerin yarma talikini oylarınıza 
sunuyorum, müzakerelerin yarma 'talik edil
mesini istiyen önergeleri oylarnıza sunu-

> yorum. Kabul edenler... Lütfen ayağa kalksın
lar ve sıralardan dışarı çıkmayınız; saymak 
kolay olur. Etmiyenler, lütfen uyağa kalk
sınlar... 32 ye karşı 55 oyla önergeler kabul 
edilmemiştir. Muhterem arkadaşlar, toir nok
tayı tekrar arz edeceğim. Yüksek huzurunuz
da; Başkanlık daima İçtüzük hükümlerine gö
re bütün arkadaşları sükûn ve sabırla dinle
mekte ve lâzımgeldiği zaman müsamaha gös
termekte, ikazda bulunmaktadır. 

Başkanlığa serzenişte bulunulmamasını bü
tün arkadaşlarımızdan rica ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; Sayın Ataöv'le Sayın Bahri Cömert 'ar
kadaşlarımız . 'eski Sümerbank Umum Müdü
rünün işini üzerine almış, öyle anlaşıldı. 

Şimdi, müsaadenizle kısaca, vesikalara da
yanarak cevaplarımı arz edeyim. Yalnız ada
lete tevdi edilmiş bir konu olduğu için 
Anayasanın bu meseleye mütaallik maddesini 
okumakta da fayda ıgörmekteyim\ 132 nci mad
denin 3 ncü fıkrası : ^Görülmekte olan bir dâ
va hakkında, Yasama Meclislerinde yargı yet
kisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, 
görülşm'e yapılamaz veya her hangi bir beyan
da bulunulamaz. (A. P. sıralarından gürültüler) 
(Naci Gürol, sesleri) 
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Bir dakika, sabırlı olunuz, arz edeceğim, 

muayyen hudutlar içinde kalarak bu konuda 
da cevabımı arz edeceğim, sabrediniz. Ama 
Anayasanın »bekçiliği maksadiyle bu kürsüye 
çıkan arkadaşların, bu kadar basit şeye riayet 
etmesi lâzımgeleceğini hatırlayın. 
^ ıSümerbankla ilgili dosya, Selâhattin Ak-

yol'la illgili dosya makama 10 .10 .1961 de gel
miş, Fethi Oelikbaş Sanayi Vekâletine, onbirin-
ei ayın sonuna doğru gelmiş, itimat oyunu da 
Hükümet 12 nci ayda almıştır. Ve bu raıporun 
altında da imzası (bulunan Naci Gürol Teftiş 
Heyeti Reisidir. Şimdi bu rapıorda 2 nei bölüm
de taJhki'katı gerektiren ihbar konulan başlı
ğını taşıyan kısmı zapta geçirtiyorum : 

«1. Selâhattin Akyol'un sekreteri Belma 
Enver'i Avrupa'ya, gönderdiği hakkındaki ih
bar üzerine yapılan tetkikatta bu memurun 
1969 -1960 ve 19611 yıllarında izin alarak teda
vi maksadiyle Avrupa'ya gittiği bu münasebet
le kendisine 1959 yılında Sümerbank Personeli 
Sağlık Yardımlaşma . Derneğinden ikibin lira
lık, 1961 de aynı dernekten 11 600 liralık yar
dım yapıldığının tesbit edildiği, 16 . 6 .1960 
ve 16 . 6 . 1960 tarihlerindeki Avrupa seyahat
lerinde yardım yapılıp yapılmadığının, yapıl
dı ise şdklinin tahkikatla anlaşılabileceği, Bel
ma Enver ile tedavi maksadiyle Avrupa'ya 
'gönderilen diğer birkaç memur'a Sümerlbank 
bütçesinden Sağlık Derneğine aktarma yapıl
mak suretiyle yapılan bu muvazaalı yardımın 
7*244 sayılı Kanuna aykırı bulunması itibariyle 
usulsüz ödemelerin sorumlululanna tazmin. et
tirilmesi, mesullerinin ve herbirine düşecek 
tazminat payının tesbiti ile hâdisede ayrıca suç 
mahiyeti Olup olmadığının anlaşılabilmesi için 
tahkikat açılması 'gerekeceği, 

2. Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Mü
essesesinde yapılan bozuk Topıs mubayaasında 
'Selâhattin Akyol'un teknik mesuliyeti bulun
duğu iddiası Müfettiş Sahir Sayar ile Ali Arık 
tarafından Teftiş Heyeti Riyasetine intikal et
tirilen ihbar ile ilgili olup birleştirilerek tah
kiki uygun bulunduğundan konunun bu tetki
katta ayraca ele alınmadığı, 

3. iSelâihattin Akyol'un, Çek'lerle yapılan 
protokol sebebiyle evvelce Sümerbanktan ayrıl
mak zorunda kalmış olduğu hakkındaki ihba
rın tetkikinde, adı geçenin (başkanlığındaki bir 
heyetin 1958 yılında Beykoz Deri ve Kundutra 
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Sanayii Teşkilâtının tevsii ile İstanbul Sera
mik ve Bilecik Fayans fabrikaları inşaat işle
ri için Prag'da Çekoslovak 'Tekno Eksport Fir
ması ile közleşmeler imzaladığı ihale bedelinin 
çok yüksek olduğuna dair Eczacıbaşı Firması 
tarafından ihbarda bulunulduğu rakip Alman 
(Dotch) Firmasının teklifi üzerinde durulma-
dığı, hâdisenin »münfesih Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde soru konusu yapıldığı anlaşılmış 
ve Tekno Eksport Firmasının himaye edildiği
ne dair bâzı emareler görülmüş olduğundan 
hakikatin tecellisi için bu 'hususta da tahlkikat 
aıçılmaisı ioabettiği, 

4. Selâhattin Akyol'un Müfettiş Cevat 
Taşçı vasıtasiyle şikâyette bulunanları baskı 
altında tuttuğu, hakkımdaki ihbarla şaihit ismi 
verilmediğinden inceleme yapılmadığı ve şa
hitlerin tahkikat aıçıldığı takdirde tesbit edile
bileceği ancak idari bir eleman olan Cevat Taş-

.ıçı'nın teknik müıfetti'kliğe tâ'yinedilip kendisi
ne tahkikat yetkisi, verilmiş olmasının İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kurdukları müessesele
rin teftiş ve murakabesi hakkındaki nizamna
menin 31 nci maddesinin '3 ncü fıkrasına ay
kırı olduğu ve böylece idari kusur işlendiği 
anlaşıldığından Cevat Taşiçı ile bu durumda bu
lunan diğer müfettişlerin teknik müfettişlikten 
alınması ve kendilerine (katiyen tahkik salâhi
yeti verilmemesi iktiza ^eylediği, 

5. Selâhattin Akyol'un Çimento Sanayii 
Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü iken Va
tan Cephesine girerdk maiyetini de zorla bu 
teşekküle soktuğu ve Demokrat Parti propa
gandası için 60 bin lira sarf iyi e 50 bin aded 
broşür bastırdığı, İnkilıâp üzerine bunları mat
baadan kısmen basılmış olaralk geri aldığı hak
kı ndaki ihbar üzerine yapıdan tetkilkat neti.ee-
isinde ihbarın esas itibariyle doğru olup bu su
retle müesseseyi 42 670 lira 18 kuruş .zarara 
soktuğu anlaşıldığından zararın tazmin ettiril
mesi ve ayrıca hâdisede emniyeti suiistimal ma
hiyeti görülmesi bakımından tahkikat mütalâa 
edilmiştir.» 

İşlem yapıılmasmı gerektirmiyen ihbar konu
ları; onlar da 12 tane sayılmış; Riyasetimıilzce 
Teftiş Heyeti Reisi makama 10.10 .1961 - de, 
daha bendeniz bakan olmadan evıvel, 

«A) Sümerlbank 'Genel Sekreteri Belma En
ver ile diğer bâzı arkadaşlarının Sümerbanık 
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Genel Müdürlüğünden Sümerbanlk Memurları 
Sağlık Yardım Sandığına muvazaa yakı ile pa
ra aktarılmak suretiyle ve defaatle Avrupa'ya 
gönderilerek müesseseye sarar iras ettiğinden 
dolayı tahkikat açılması, 

B) İstanbul »Seramik, Bilecik .Fayans fab
rikaları inşaat işlerinin bir Çekoslovak Fabri
kasına ihalesi ve rakip Alman Firmasının tek
lifi üzerinde durulmaması konuşumda Çekoslo
vak firmasının himaye edildiğine dair emare
ler -görülmüş bulunması itibariyle bu mevzuun 
da tahkik ettirilmesi, 

C) Selâ'hattin Akyol'un Çimento (Sanayii 
Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü i'keıi ve hiıe 
bir zaruret mevcudolmadığı halde sırf demok
rat parti propagandası, maksadiyle broşür bas
tırarak müesseseyi 42 '670 lira zarara sokmuş 
olması keyfiyettinin de tahkik mevzuu yapıl
ması, 

Ç) Adı ıgeçenıin yine Çimento Müessesesi
nin başında iken mubayaa ettiği otomobil dâ
vası neticesinde ceza mahkemesinden beraet et
miş .olmakla beraber, bu mubayaadan dolayı 
28 31'6 liralık bir zarar doğmuş olduğuna .göre 
bu zararın tes'bit edilerek müsebbiplerine taz
min ettirilebilmesi ve huikuikî mesuliyetin tâyi
ni bakımından, tahkikat icrası.» Anonim şirket
lerde beraet şuna dayanıyor, yanlış anlaşma ol
maz. Anonim Şirketde çalışan- personel memur 
statüsüne tabi değildir. Aynı suç Sümerbankta 
iışlense takibatı muciptir. Anonim şirkette çalı
şıyorum, memur değilim demişse beraet etmiş
tir, memur olmadığı için. Hareketin suıç olma
dığından değil. Yani onu da anlarnıyıorlar çok 
yerlerde, insan üzülüyor. (Orta sıralardan gü
lüşmeler) 

«D). İlgili talimatnamenin 31/3 maddesine 
aykırı olarak teknik müfettişliğe tâyin edilmiş 
olan öelvat Taşçı ile emsalinin bu vazifeden 
uzaklaştırılmaları ve kendilerine tahkikat yet
kisi verilmemesi hususlarının Sümerbanik Ge
nel Müdürlüğüne tebliği, 

E) Hakkında ceza dâvaları netieeleninoeye 
kadar müdürlükten başka bir vazifede çalıştırıl
masına müfettişlikçe lüzum .gösterilen Hereke 
Fabrikası Müdürü Nevzat Kınay hakkında mü
fettişliğin teklifi veçhile muamele ifası, 

•F) /Selâhattin Akyol'un koyu, Demokrat 
Parti, partizanı ve işçiler ürerinde müessir ol
duğu ve hakkında tahkikata başlanıldığı için 
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merkeze alınan izmir Basma Sanayii Müessese
si Müdürü Mahmut Erdoğan'ı, tahkikatın de
vam etmekte olmasına rağmen vazifesine iade, 
kardeşi Sadık Akyol'u mevzuata aykırı olarak 
önce teknik müfettişliğe müteakiben kadro 
ihdas ederek Teftiş Kontrol Müdür Muavinliği
ne ve daha sonra bu teşekküllün Müdürlüğüne, 
Numune Hastanesi Başhekimi Şemsi Oğuzdilök'i 
Dâhiliye Mütehassısı olmadığı halde Sağlık. Ta
limatnamesinin 19 ncu maddesi hilâfına Genel 
Müdürlük Merkez Tebliğinde tâyin ettiği - Bu 
zat bilâhara istifa etmiştir - înikilâpta kadrosu 
•kaldırılarak açıkta bırakılan Bursa Merinos 
Fabrikası Başhekimi ve Demlokrat Parti Mer
kez idare Kurulu (Başkanı Dr. Turhan Akbu-
lut'u kısa bir müddet sonra vazifesine iade ey
lediği.» - Bu doktor inkılâp aleyhtarı hareket
lerinden dolayı bir aralık nezarete alınmış ve 
sonra işçi Sigortalarında vazife almıştır. - «ıSa-
bit olup selâhattin Akyol'un 22 daireli apart
manının gayrimeşra kazançla yaptırmış olup 
olmadığının, ancak 4287 sayılı Kanuna göre ya
pılacak tahkikatla anlaşılabileceği müfettişlik
çe beyan edilmiş olduğundan bu . hususlardan 
dolayı yapılacak muamelenin yüksek makamla
rınca takdir buyurulm asının uygun olacağı mü
talâa edilmektedir. 

Bu itibarla (A), (©), (C), (Ç) bendlerinde 
yazılı hususların iş durumu müsait bulunan bir 
Müfettiş tarafından tahkik mevzuu yapılması.» 
Şimdi arkadaşlar, 3,5 ay sonra falan olmuş, 
filân olmuş, ağır ithamlar karşısında kalmamak 
düşüncesiyle bâzı şeyler yapmak istemiş. Selâ
hattin Akyol'u eskiden beri tanırım. 1954 yılın
da Ticaret Bakanı olduğum zaman, kadrosu Sü-
merbankta, kendisi de Bakanlıkta idi. Ama, »hu
susi münasebet başka, âmme hizmeti başkadır. 

Bir müfettişe durumu tahkik ettirmiş ve ay
rıca kendim de üzerine işaretler vererek oku
dum. Bin tane işim var benim. 

Şimdi ben ne demişim : 
'«1) (A), (<B),% (C), (Ç) bendlerinde yazılı 

konuların reislikçe belirtildiği veçhile tahkik 
mevzuu yapılması» (Reisliğe uymuşum, Naci 
Gürol'a) 

«2) Dosya içinde bahis konusu edilen bozuk 
tops hususunda daha önce bir mıueip alınarak 
tahkikata başlandığından bunun ^intacının tes
rii.» Tahkikata ben başlatmamışım, benden ev
vel mueilbi alınmış. 
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«3) Tıeıftiş ve 'Kontrol Müdürlüğü göneıvi 

yapan ve durumu talimatnamenin 212/2 nci 
maddesine aykırı görülen Faruk Akyol ile hak
kında dâva açıldığı bildirilen Nevzat Kınay'm 
barem durumları dikkate alınarak bulundukla-
,rı vazifelerden almmıaik suretiyle daha pasif 
hizmetlere nakillerinin Sümerbanlk Genel Mü
dürlüğüne yazılması, 

4. Genel Müdür Selâhattin Akyol hakkın
da 4237 sayılı Kanuna göre mal beyanı talebine 
gelince; ibu husus yapılacak tahkikat esnasında 
veya tahkikat sonunda müfettişlerce gösterile
cek lüzum ve yapılacak teklife talik olunmak, 
ancak bu konu tamamiyle mahrem tutulmalı
dır.» 

Ama bunlar dosya halinde inşa edilmiştir 
arkadaşlar. 

«5. Raporda bahis konusu edilip cezai me
suliyeti mucibolmamakla bera'ber, hukukî, malî 
mesuliyeti gerektiren hususlarda ibra muamele
sinin kaydı ihtirazı ile yapılmasını teminen 
ilgili mercilere lüzumlu tezkerelerin yazılması 
uygun olur.» Ben de bunu söylemişim. Şim- j 
di biz bunu muameleye koyunca Selâhattin Ak
yol huzursuz oldu, endişe duydu. Yıllık izin is- ı 
tedi, izni verildi ve gazetelerde mecburi izin [ 
verileceği ve değiştirileceğine dair haber çık- j 
ti . Gazeteye mektup yazdım, mevzuatımızda : 
mecburi izin müessesesi yoktur, yıllık iznini is
temiştir ve izini verilmiştir diye cevap verdim, ! 
haysiyetini korumak için bu derece titizlik gös- i 
terdim. Fakat günün ibirinde Selâhattin Akyol i 
hiç unutmam, not defterime kaydetmişimdir, 
9 Şubat 1962 akşam üzeri saat 7,5 - 8,5 arasın
da Bakanlığa geldi. Muayyen meseleleri ko
nuştuktan sonra ehemmiyetsiz bir şey söyliye-
cekmiş gibi ayağa kalktı, «Ibir mektup aldım 
Umum Müdür Muavini Burhan Alpagut hak
kında» dedi. Evet dedim. Ben bu mektup 'mün
derecatına göre bu umum müdür muavini ile 
teşriki mesai edemem. Burhan Alpagut hak
kında, arkasında adresi yazılı bir mektup 'ben 
de almıştım; içinde birtakım ileri geri laflar j 
vardı. Adresine mektup yazdım. Müsteşar 
daha tecrübeli; iadele taahhütlü gönderin Bey
efendi dedi. Yoksa öyle gönderecektim, iadeli 
taahhütlü gönderdim. îstan'bul'de Emlâk Cad
de/sinde adı, adresi yazılı böyle bir isim bulun- l 
madı, diye mektup geri geldi. Mektubun o ' 
olduğunu biliyorum. Dedim ki; sebep yok, yani j 

26 . 6 .1963 O : 1 
sizin isteğiniz ile umum müdür muavini değiş
tirilmez, umum müdür muavini de tıpkı sizin 
gibi inha edilir, tâyini kararname ile olur, ve
kil inha eder, Bakanlar Kurulu Karariyle tâ
yin edilir. Dedim ki; ben lüzum görmüyorum. 
Peki öyle ise istifa edeyim, dedi. 9 Şubatta 
istifa mektuibunu göndermedi. Ne yaptı? Sağ
da solda eş, dost çok. Sümerbank'ın imkânları 
bol 'Yjariılatr y&z$d\: beyanlarda 'bulundu. 
«Çelilkbaş çekemediği için çok kıymetli bir ele
manı feda etti.» Ben politika adamıyım arka
daşlar, teknisiyen değilim. Politika adamı 
teknisiyeni çekemez, bu ne demektir yani, Sa
nayi Bakanı Sümerlbank Umum Müdürünü ne
den çekemesin? 

Kendisi hakkında bir muhtaza tâyin edeceğim 
demem, aman efendim, başınıza çok gaile açar, 
şunu tanır, bunu tanır vesaire eder. Ben bun
lara hep maruz kaldım. Kararı verdikten son
ra mücadele ederim, dedim. Teftiş Heyeti Re
isinin yazısı ile gösterilen meseleleri, baktım 
ki ; aıştık ayrılmıyacak, başka yerimiz yok, (ka
rarname ile gelmiş 'olduğunu gördüm, müktesep 
hakları mahfuz olmak üzere, tahkikatın da se
lâmetle yapılabilmesi için ayrılması lâzım, git-
miyor,rapor gönderiyor. Çok müdahaleler ol
du, o zaman Babanlar Kuruluna götürdüm. 

Esbabı mucibedeki kayıtlar, 10 . 10 . 1961 de 
Teftiş Heyeti Reisi Nacj Gürol'un Bakanlığa 
getirdiği, esbabı mucibe. Ben ihdas etmedim. 
Orada dedim ki: Bu iş bütün arkadaşların imza-
siyle tekâmül ediyor, benim vazifem Sanayi Ba
kanı olarak, Anayasanın daha evvel okuduğum 
maddesi gereğince, konuyu, mesuliyeti bana aid-
olduğu için buraya getiriyorum, Arkadaşlarım 
tasvibetmediklcri takdirde kaderimi kendim tâ
yin eder, mücadeleme devam ederim, dedim. 
Arkadaşlar, Heyeti Vekilcde kabul edildi. Gece 
saat 10 da nezaketle bağdaştırılamıyacak ,. yıl
dırım telgrafı Başbakana, sureti Sanayi Baka
nına istifa telgrafı geldi. Azlinden 2,30 - 3 saat 
sonra, iş bununla bitmedi.. Aradan bir hafta ka
dar geçti, Sayın Emin Paksüt'e bir mektup ve
rilmiş, dilekçe, istifa dilekçesi. Sayın Emin Pak-
süt Bayındırlık Bakanı idi, mektubu bana verdi. 
Sonra oku, dedi. O sırada okudum. Senden 
beklemem, muayyen prensiplerin mücadeleci
si olarak bilirim, tekrar geri al dedim, iade et
tim. Kendisi burada. 
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EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Ben muhte

vasını bilerek size vermedim. 
•SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELİKBAŞ 

(Burdur)- — Biliyorum, Bir şey demiyorum. Bi
lerek de verebilir insan arkadaşlar. Bu itibarla 
hâdiseler, çok memnunum ki zapta geçirilmek 
sureti ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Heyeti Vekilede; fevkalâde minnettarım, 
müteşekkirim, bir arkadaşımız, Maliye Bakanlı
ğın c]an 'da bir müfettiş tefrik edilsin, o da be
raber çalışsın, dedi. Çok memnun olurum, mü
teşekkirim dedim. Şefik înan Bey arkadaşımıza 
bir müfettiş göndermesini rica ettik. Gönderdi : 
O müfettiş de katıldı. Sanayi Bakanlığının iki 
müfettişi, Maliye Bakanlığının bir müfettişi 
tahkikatı beraberce yürüttü ve karar ittifakla 
verildi. 

Benim bu konularda titizliğime bağışlama
nızı rica ederim, herkesin kendine göre telâk
kileri vardır. Bir âmme idaresinde muayyen 
prensiplerin çok şiddetle takibedilmesi lüzumu
na kaaniim. 

Onlardan birisi, umumî hizmette çalışanlar, 
milletin malını, milletin malı olarak eklemeli
dir. Osmanlı İmparatorluğunun eski yıllarından 
gelen ve halkın dilinde hazin bir ifadesini bu
lan bir görüşün mücadelecisiyim. «Devletin 
inalı deniz, yem iyen domuz.» Hayır arkadaşlar, 
milletin malını yedirtmemek sizlerin ve bizle
rin müşterek ve kudsi vazifemizdir kanaatinde
yim. (Orta sıralardan bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşım bunları belki demagojik bulabi
lir. Onu kendi takdiriyle başbaşa bırakırım. 

Selâhattin Akyol'un dosyası öğretim görev
lisi bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesin
deki o arkadaşa verilmiş. Şayanı esef, bu ehli
hibrenin raporu arkadaşımızın eline nasıl geçer 
arkadaşlar? Neticeyi okuyor, izah ediyor. Ba
kırı o da nasıl hazırlanmış? Şimdi notunu ver
diler. Dosyayı müdahil olarak tetkik imkânını 
vermemesi ve ehlivukufu reddetmek hakkımızı 
kullanmamızı temin için ehlivukufun isimlerini 
müdahil olarak Sümerbanka tebliğ etmediği için 
hâkim t reddedilmiş, Sümerbank [Tmuın Müdür
lüğü tarafından. Şu halde dosyayı ver tetkik 
edeceğiz. Vermemiş hâkim. Biz de reddediyoruz 
demişlerdir. Ehlivukufu tâyin ettikten sonra, 
sorgu hâkimi de kendisini reddeti. Ama 
incelik şu, ehlivukufu tâyin ettikten sonra. 
Ehlivukufları, bidayette mukayeseyi yapabil-
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mek için, Tekno Export ve Doyç firması 
tekliflerinin dosyada mcvzudolmasmı bildirdik
leri halde dosyada Doyç »firması teklifi olma
dan rapor verilmiş ehlivukuf Doyç firmasının 
teklifi dosyada olmadan, bidayette dosyayı is
temiş olmalarına rağmen ehlivukuf elindeki ra
porları götürüp dosyaya geçirmeden, Doyç fir
masının teklifine göre rapor vermek kehanetine 
sahibolmuş. 

Teklif dosyada meveudolmadığı halde mu
kayese raporunu tanzim ettikleri cihetle rapora 
vâki itiraz kabul edilmiş, Sümerbank rapora iti
raz etmiş ve iş yeni bir ehlivukufa havale edil
miştir. Arkadaşımız ehlivukuf raporu ile beraet 
etti, dedi. .Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız oıeyi 
müdafaa ediyor; ben bunu anlamıyorum. Ehli
vukufta mahkemede incelenen bir dosyayı isti
yor mu fei biz durduralım, istediği şekle getire
lim Yazık arkadaşlar memlekete. Can ciğer 'ar
kadaşınız olsa dahi lütfedip bunu yapmayın. 
Ehlivukuf 3' günde 105 sayfalık rapor yazmış. 
Şimdi bir de isim verdiler; bilmiyorum, tetkik 
edilmiş, edilmemiş. Bakınız memleket ne bale 
gelmiş. Lûtfi Karasoy, hani, telefon etmiş, teh-
didetmiş. Bu zat 'Gemlik Fabrikası müdürü ol
mak istedi, doktormuş. Bir bakın dedik, yapma
dılar. Kendisi Pınarhisar Çimento Fabrikası 
Umum Müdürü ISelâhattin Akyol'un 'umum mü
dürlüğü zamanında müdür olarak: çalışmıştır.. 
Ne ise. Ben tetkik ettireceğim, ilk tahkikatı 
böyle olan bir dâvada, ehlihibre raporları kür
süye 'getirilir, gazetelere verilir.. Kanunun bu
na cevaz verip vermediğini tetkik edeceğim ve 
Adalet Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçeceğimi 
arkadaşlar. ('Gürültüler) 

(BAŞKAN -— ıBir söyliyeceğiniz varsa, Baş
kanlığa söyleyiniz arkadaşlar. Kendi aranızda 
değil. ('Gürültüler) 

FETHİ ÇE'LlıKBAŞ (Devamla) — Teftiş 
Heyeti Beisi Naci 'Gürol'un teklifi ile muamele
yi yürüttük. Ama hâdiseler seyretti. Naci Gürol 
hakkında da bir mukteza tâyin etmek lâzım gel
di: Kader 'birleştirdi. Şimdi ne oldu bakınız? 
Hani vekil telefon etmiş, vesaire etmiş; memur 
arkadaşlar burada iken şunu sarih olarak ifade 
edeyim, bendeniz yetkilerimi kullanmak içjin 
kendisine ortak ariyan bir kimse değilim arka
daşlar, yetkimi olduğu yerde kullanır ve bili
rim. 
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Onu da söyliyeyiım; müfettişleri de bendeniz 

tâyin »etmedim, 'Teftiş Heyeti Reisi tâyin etti. 
Ama bu hâdiseler, hemşehrisi vesaire, dedikodu
lar çıkınca, istinkâf etti, mazur igörün, bir baş
kası yapsın dedi ve ayrıldı. Bir başka geldi. 

«Sanayi Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliği, 
28 . 2; . 1/962 tarihli yazılarına 'karşılık. 

Bakanlık Yüksek Makamının 26 . 2 1962 ta
rihli ımucip emirleri gereğince, Sümerbank Gre
ne! Müdürü iSelâhattin Akyol'un yolsuz ve usul
süz muamelelerine dair çeşitli makamlara yapı
lan ihbarlar sebebiyle, tahkikata başlanılmıştır. 

Adı geçenin, genel müdür olarak müessese
nin başında bulunduğu sürece hakkında yapı
lacak tahkikatın selâmetle yürütülmesinin ve 
«alim bir neticeye bağlanmasının mümkün ola-
mıyacağı kanaatine varıldığından, muvakkaten 
vazifeden alınmasında zaruret igörülmektedir. 

Keyfiyeti tensiplerinize saygılarımızla arz 
ederiz. 

Iımza İmza 
Rahmi Tunçagil Ali Arık 

Müfettiş Müfettiş » 

inkılâptan evvel iSelâhattin Akyol Çimento 
ıSanayii Umum ıMüdürü, 'İnkılâptan sonra tesis 
ettiği birtakım münasebetler vesaire, ki bu ba
na Millî Birlik Komitesi üyeleri tarafından ifa
de edilmiştir, sonra gelip söylenmiştir, imkânını 
bulmuş, iSümerbank'ın başına .gelebilmiş, karde
şini de Teftiş Heyeti Reisi yapabilmiş. ISümerbank 
tanıyor. Bu mevzuda Teftiş IHeyeti Reisi, usule 
göre, daima kendi mütalâasını birlikte getirdiği 
halde bu defa getirmemiş, Bililtizam, istiyorum. 
O da yazıyor. 

Bakanlık Makamına 
26 . 2 . 11902 tarihli mucip emirleriyle Sü

merbank Genel Müdürü iSelâhattin Akyol hak
kındaki ihbar ve şikâyet konularının tetkik ve 
tahkikine memur edilen müfettiş Rahmi Tunca-
ğıl ve Ali Arık'tan alınan 1 . 3 . 1902 tarihli ve 
3ll'3i/2)lıl sayılı müşterek yazıda; 

«Adı geçenin, genel müdür olarak müesse
senin başında bulunduğu sürece hakkında yapı
lacak tahkikatın selâmetle yürütülmesinin ve sa
lim bir neticeye bağlanmasının mümkün olamı-
yacağı kanaatine varıldığından, muvakkaten va
zifeden alınmasında zaruret görüldüğü» bildi
rilmektedir. 
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Reisiiğimizce, vazifenin verildiği 28 . 2 . 1962 

tarihinden itibaren 24 saat dahi geçmeden ve 
bu suretle müfettişlerce dosya lâyıkı veçhile tet
kik edilip muhtevasına nüfuz edilmeden böyle 
bir teklifte bulunulması, çok acele bir karar ve 
tedbir olarak telâkki olunmaktadır. 

Keyfiyeti yüksek takdir ve tensiplerine arz 
ederim. 

Naci 'Gürol 
Teftiş Heyeti Reisi» 

Ne zaman yazıyor? Bana karışı yalan söyle
diniz, murakıp imişsiniz 900 küsur lira para 
alıyormuşsunuz, almıyorum dediniz veya söyle-
mediniz hakikati, sizinle teşriki mesai edemiye-
ceğim, münasip bir yere nakledeceğim. Onlar
dan sonra yazılıyor. 

Ben ne demişim? 
Tahkikata memur edilen Müfettişlerden Ali 

Arık daha önce tetkikat yapmıştır. Hakkın
da tahkikat açılmış olan Sümerbank G. Md. nün 
vazife 'başında bırakılmasının salim bir tahki
kat yapılmasına mâni teşkil edeceği kanaati 
yerindedir. Bu itibarla : 

1. Müfettişlerin teklifi veçhile Sümerbank 
G. Md. lüğü vazifesini ifa etmekte bulunan Se-
lâhattin Akyol'un, müktesep hakları mahfuz 
kalmak şartiyle, vazifesinden alınması, 

2. ISümerbank Genel Müdürlüğü görevini 
İdari İşler Genel Md. Muavini Burhan ALpaıguf-
un tddjvîr etmesi, 

3. Durumun yukarda adı geçenlere tebliği 
ile neticesinin bildirilmesi, lüzumludur. 

Not : 26 . 2 . 1902 tarihli mucÜp gereği ifa 
edilmiş midir? 

13 .3 .1902 
Onu da yazmışım. . 
Bakın dalha neler cereyan etti arkadaşlar, ne 

kadar hazindir. 
Ankaı'a 

1'5 Mart 1962 
«Ali Arık 

'Müfettiş 
Ankara 

Bakanlık makaramın 26 . 2 .1962 tarihli mu
cip emirleri gereğince bâzı konularda hakkın
da tahkikat yapılmakta ol'an Sümerbank Genel 
Müdürü iSelâhattin Akyol'un, Genel Müdür 
olarak müessesenin başında bulunduğu sürece 

— 688 — 



M. Meclisi B : 102 
h&kkınd'a yapılacak tahkikatın selâmetle yürü
tülmesinin ive salim bir neticeye ''bağlanmasının 
mümkün olamıyacağı bildirilmekte ise de; mu
maileyhin hangi sebeplerden dolayı muvak
katen vazifesinden ayrılmasına zaruret bulun
duğu açıklanmadığından, keyfiyetin Müfettiş 
Rahmi Tupıçaigil ile birlikte vazıh bir şekilde 
izahını rica ederim. 

/îmza 
Teftiş Heyeti Reisi Y. 

Cüneyt Caıisever 
Müfettiş» 

Oürete bakın, Teftiş Heyeti Reisi yerine 
şu suiali müfettişlere sorabiliyor. Böyle idare 
olmaz arkadaşlar. Çağırdım müfettişi, sordum. 
bunu ısız mi yazdınız ? dedim. Cevap verdi, evet 
ben yazdım. Şu odaya geç dedim, şimdi yazı: 

1. Size müfettişleri bu şekilde isticvaba 
kim yetfki vermiştir1? 

2. Dairenizde reisler veya yerine bakanlar 
bulgüne kadar bu çeşit hareketlerde bulunmuş
lar mıdır? 

16. 3 .1962 
Cevabı yazdı, getirdi. 

«Bakanlık Makamına 
• 1. lö . 3 .1962 tarihinde Teftiş Heyeti Re-
isî Naci Gürol'un sizinle vâki teması üzerine 
keyfiyetin tavzihi zımnında Müfettiş1 Rahmi 
Tuınçagil ve Ali Arık'a yazı. yazılmasının (işin 
müstaceliyetine "binaen) bildirilmesi üzerine, 
Bakanlık emri telâkki olunacak yazılmıştır. (Re-
fakatlte 'bulunmam hasebiyle) 

2. Bu hususta hiçbir bilgim yoktur. 
Saygı ile arz ederim.» 

16 .3 .1962 
Cüneyt öansever 

Altına not 'koyuyorum : 
15 3.19ı6'2 de hanimle teması olmamıştır. 

Ancak bulgun 16.3 de ıgeldl 
Yalan söylüyor, refakat müfettişine. Ben 

ıböyle emir telâkki ettim Vekilden. İşler bu ha
le ıgelmiş .arkadaşlar. Biöyle teftiş heyeti olmaz 
arkadaşlar. 

Baha devam edeyim: 
«iSümerbank Genel Müdürlüğüne yazıyoruz, 

bu doısya haliyle 16. ı3.1962 sabahı getirildi, 
Reis Naci Gürol tarafından. Dün Müsteşar Ve
kile Hayrettin Güleryüz sabahleyin şu olayı 
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anlattı.:» Gülmeyin arkadaşlar şayanı dikkat 
şeyler, «iSelâhattin Akyol evinden telefon etti 
ve şöyle dedi; hakkımda bir mucip hazırlanmış. 
Müfettiş Rahmi Bey tahkikatın selâmeti için 
kendisinin vazifelinden alınarak muavini Bur
han Alpasgut'un Umum Müdürlüğü tedvir ede
ceğini öğrendim. Teftiş Nizamnamesinin 7 nei 
maddesi, kararname ile tâyin edilenlere göre 
değildir. Burhan Alpaıgut'un dosyası da vardır. 
Böyle bir tezkerenin muameleye konmaması lâ-
tzımdur. Siz de paraf etmeyin.» Umum. Müdürün 
•mahrem işlere nüfuz etmesi şayanı dikkattir. 
Ben de nota ilâve etmişim altına; «16.3.1962 
her muameleyi kanun dairesinde yürütmek ge
reklidir.:» 

Çünkü biliyorum, Heyeti Vekilede Selâhat-
tin Akyol'un tanıdığı mesai arkadaşlarım var, 
•bâzı vekiller Sümerbank Umum Müdürlüğüne 
davet edilmiş, kendisi ile .görüşmüşler, birtakım 
frotmanlar olacak, bunu biliyorum ben. Bildi
ğim için dosyayı bu şekilde evrakı müsbite ile 
tesbilt lüzumunu hissettim arkadaşlar. Bu iti
barla ne Selâhattin Akyol, ne Naci Gürol, iki
sini de eskiden tanıdığım bu memurlar hakkın
da şahsa bir düşünce ile tedbir alacak kadar bu 
mevzularda acemi bjr arkadaşınız değilim. Te
nezzül etmem, arkadaşlar. Ama tedviri uhdeme 
tevdi edilen bir âmme hizmetinin selâmeti ba
kımından ne yapmak lâzımgelirse onu yaparım. 
îcabederse Bakanlıktan ayrılır, mücadeleye Par
lâmentoda devam ederim. Bunun misali de var
dır hayatımda. Mâruzâtım budur. Bu bakımdan, 
bilmiyorum, arkadaşım bunu demagojik mi te
lâkki edecek, yoksa dosyaların bu kısmı kendi
sine verilmemiş midir, ama her halükârda ehli
hibrenin vermiş olduğu ve bugün itibar edilmi-
yen ve yeni bir ehlihibreye tevdi edilen bu ko
nuda mevzuata göre bir mııktaza tâyin edilmek 
lüzumunu şu beyanlardan sonra bir kat daha 
fazlasıyla idrak etmiş bulunmaktayım. Geniş 
bir teşkilât, büyük imkânlar çalışmaktadır. Al
lah doğruların yardımcısıdur. Ben doğru yolda 
yürüdükçe, neticede muzaffer olacağımız kana
atini taşıyorum. Sağ olunuz, teşekkür ederim. 
(C. H. P. ve Y. T. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Sükan. Yok. Sa
yın Saadet Efvren. Yok. ;Sayın îhsan Ataiöv, bu
yurun, efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar, bir hayli uzun tarizler, isnatlar ve it-
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hamlara muhataboldum. (O. H. P. sıralarında 
'konuşmalar) Hepinize vereceğim cevabı. Çün
kü ben buraya meseleyi getirirken, gayet ağır
başlı, ciddî, nokta nokta, getirdim. Hiçbir za
man Fethi Çelikbaş'm şahsına da hücum etme
dim. Efendice söyledim, öyle mukabele bekle
dim. Şimdi dinlayeceksiniız... (Tehdit mi, ediyor
sun, sesleri) önce şunu arz edeyim ki... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Acen^ 
talik aldınız mı, almadınız mı? 

[BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesme
yiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) -*• Söyliyeceğim, 
onu da söyliyeceğim. Bugün sizin yakınlarınıza 
dağıttığınız nimetleri hiçbir zaman ele alarak 
konuşmıyaeağum. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 19154 te Demokrat Partiden Fethi Çelıik-
baş tarafından ihracedildiğim zaman, onun hıs
ımının yardımı şeklinde ifadede bulunmryaca-
ğım, çünkü 1954 te ben o zaman mücadelede 
iken kendisinin sonra mücadel» ettiği dediğim 
insanların ellerini öperek beni onların hatırı 
dçin partiden ihracetmek için rey verenlerden 
birisidir. (!C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Dahası var; 1954 te Antalya Cumhuriyet Mey
danında, işte Etem Bey burada; namuslu, dü
rüst insan, şerefine ;hitabederek «soruyorum; 
aramızdadır, çok hürmet ederim kendisine, 1954 
te Antalya Cumhuriyet meydanında o zamanın 
Oenel Sekreteri Kasım Gülek'e, bugün bana 
tariz eden ve. dünü kötüliyerek konuışan Fethi 
Çelikbaş, şöyle diyordu: (Mevzu ile ne alâkası 
var, sesleri) mevzu ile alâkası vardır. 

«Ey vatandaş, C. H. P. sine rey verenin ka
nından şüphe ederim, tahlile tabi tutsun..» di
yordu. (O.. H. P. sıralarından gürültüler) 

[BAŞKAN — İhsan Bey, sadede gelelim. 
ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Bugün onun 

müdafaasını yapan Fethi Çelikbaş bana tarizde 
bulunamaz. (Anlaşılmıyan müdahaleler.) ' 

BAŞKAN — ihsan Bey, rica ederim mev-
zuya gelin. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Demokra
side ahlâk dersi veren ve demokrasinin ye
gâne müdafii kesilen, fakat antidemokratik 
diye, sizler tarafından ilân edilen bütün ka
nunların altına imza koyup, onları bu kür
süde savunan insan bugün bize demokrasi 
dersi veremez. (C. H. P. sıralarından müda-
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haleler) Konuşaacğım. Kırşehir Kanunu tek
lif eden ve müdafaa eden, Cumhuriyet Halk 
Partisi mallarını gaspeden Kanunu müdafaa 
eden (C. H. P. sıralarından, yalan söylüyor
sun sesleri.) 

BAŞKAN — ihsan Bey, ihsan Bey sadede 
gelin. Sonra ikinz kendi aranızda konuşun. 
Meclisi işgal etmeyin. Rica ederim mevzua ge
lin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bakın ar
kadaşlar, nasıl tahammül edemiyorsunuz. Saat 
ikiden beri biz de çok yaaln dinledik bu 
kürsüden. (Yalan söylüyor sesleri.) Misal ve
receğim. Bende Selâbattin Akyol'un, Sayın 
Vekilin okuduğu Teftiş Heyeti Reisinin, 24 
saat zarfında vekâlet emrine alınması tekli
fini muvafık bulmadığını iddia ederek oku
duğu1, fakat kendisinin müfettişlerin arzusuna 
göre isnadedilen suçların tahkik «dilmesi 
gerektiğini iddia ettiği halde izmir'deki Bas
ma Sanayii Müdürü hakkında müfettişlerin 13 
maddelik tesbit ettiği rapor vardır. Bunda 
da teftiş heyeti ve muteber Ali Arık ve 
Sahir iSayar bu iki arkadaşın tesbit ettiği 
13 maddelik! bir suiistimal var. Hem öyle 
madde ki, işte iktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin bir çiftlik halinde idare edildiğinin 
tevsik ve ispatı : Bundan biraz okuyacağım. 

işte iktisadi Devlet Teşebbüslerinin, bu 
Bakanlığın murakabesi altındaki iktisadi Dev
let Teşekküllerinin nasıl mirasyedi çiftçiliği 
gibi kullanıldığının delili. (O, eskidendi ses
leri.) Anayasa maddesini okudu. 

O maddede, bakanlar maiyetindekilerin 
mesuliyetine iştirak ederler, diyor. (Mahke
meye vermiş sesleri) Mahkemeye Vermişler. 
Fakat mahkemeye verilen ve hakkında bu is
natlarda bulunulan insanların bakanlık em
rine alınması teklifini Sayın Bakan reddet
miştir. Ondan sonra, bu milletin milyonlarını 
kulalnmak üzere Japonya'ya miıbayaya yollan
mıştır. 

Şimfü, vesikaları ben de okuyorum : 
«Madde 1. 1957 yılının ilk iki ayı için. 

mukavele mucibince Dinmen Firmasından 160,58 
kuruş maliyet fiyat ile mısır nişastası mu
bayaası cihetine gidilmiş ve bu suretle ihti
yaç temin edilmiş iken her hangi bir ihale 
veya pazarlık yapılmadan Koyuncuoğlu Fir-
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masından yani hanımının firmasından aynı 
tarihlerde 170 kuruş üzerinden 46 bin 740 
kilo mısır nişastası satmaknarak müessese
nin 4 202,91 lira zarara uğratıldığı. 

2. Koyuncuoğlu Firması bilâhara yapılan 
ihale neticesinde akdedilen mukavele gere
ğince müesseseye 128 kuruştan mısır nişastası 
vermeyi taahhüdetmiş ve buna göre teslimat
ta bulunmuş ise de bu arada 3058,500 kilo 
mısır nişastasının adı geçen firmadan (12) ku
ruş fazla ile 140 kuruşa satınalmmış olup 
bu suretle müessesenin büyük zarara sokul
duğu, 

3. Koyuncuoğlu Firması bahsi geçen 
1 . 3 . 1957 tarihli mukavele ile müesseseye 
128 kuruştan yü sonuna.-kadar iki yüz ton 
mısır nişastası vermeyi taahhüdetmiş olduğu 
halde 170 540 kilogram mal teslim etmiş olup 
bu meyanda Nazilli Basma Fabrikasına 29 890 
kilogram mısır nişastasını 140 kuruş fiyatla 
satmış olduğu, 

Bu sırada Nazilli Basma Fabrikası izmir 
Basma Sanayii Müessesesine bağlı Koyuncu
oğlu Firması taahhüdünden doğan teslimatı
nı (200) tona iblâğ etmekle mükellef oldu
ğuna göre müessesenin bahse konu 29 890 
kilogram nişastayı 128 kuruştan adı geçen 
firmadan teslim ialdıktan sonra Nazilli Basma 
Fabrikasına göndermesi, ki, o tarihte bu fab
rikanın kâfi stoku mevcuttu, icabederken 
buna riayet etmemek suretiyle Koyuncuoğlu 
Firmasının Sümerbank zararına 3 586.80 lira 
Sazanca sokulduğu, 

4. Koyuncuoğlu Firması 1958 yılı mısır 
nişastası ihtiyacı ile müesseseye 400 ton 
teslimatta bulunmayı taahhüdettiği halde bu 
tarihli sözleşmeye göre tamamen ve gereği 
gibi yerine getirmediği, bu durum karşısın
da mütaahhidin (56) bin liralık teminat mek
tubu irat kaydedilmek icabederken buna 
riayet edilmiyerek teminat mektubunun ken
disine iadesi suretiyle firmanın himayesine gi
dildiği, 

5. 1959 yılında Dinmen Firmasından söz
leşme gereğince 130 kuruş fiyatla mubayaa 
edilen mısır nişastasının aynı yılda Koyun
cuoğlu Firmasından ihale ve pazarlık yapıl
maksızın 140 kuruş; fiyatla satınalındığı ve 
böylece müessesenin zarara sokulduğu...» 

(C. H. P. sıralarından müdahaleler.) 
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Beyefendi; bunlar, mahkemeye sevk edi

len bir insanın kendi hanımının firmasın
dan Sümerbanka' temin edilen maldır. 

MUSTAFA UYAR (îznıir) — 1959 yılla
rında, Demokrat Parti zamanında... 

BAŞKAN — Mustafa Bey; siz ki, encümen
lerde mesai yapan arkadaşsınız, karşılıklı 
konuışulmıyacağmı iyi bilirsiniz. Buraya teş
rif eder, söylersiniz efendim. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Mahke
meye verilmiş mi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Beyefendi; 
mahkemeye verilmiş. Fakat Sayın Bakan, 
müfettişlerle Teftiş Heyeti bu arkadaşın ba
kanlık emrine almmasmı tıpkı Selâhattin Ak* 
yol gibi, aynı müfettiş Ali Arık'a teklif et
miş. Bakan Bey işine geldiği zaman; bu, 
memurları alâkadar eder, ben karışmam, daire
yi ilgilendirir diyor, işine gelmediği zaman 
âriz ve amik konuşuyor... 

(C. H. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — İhsan Bey, esas konuya devam 
edin de bitirelim. Vaktimiz çok gecikti. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, ben söyliyeceğim. (Söyle 
söyle sesleri.) Sümerbank Pamuk Sanayii 

Müessesesi Müdürü, Sümerbankı kendi çiftliği 
gibi kullanarak hanımının menfaatine artır
ma ve eksiltme usullerine uymadan müessese
ye oradan mal temin etmek suretiyle yüz
lerce lira zarara sokmuştur. Bu zat sureti 'ka-
tiyede bakanlık emrine alınmadığı gibi üstelik 
bir de Japonya'ya gönderilmiştir. 

Muihterem ar'kadaşüarıım; şimdi bâzı insan
lar hakkında söylenmiş olan sözler vardır. Bu 
sözler, henüz mahkemece bir karara varılma
dan bu insanları mutlak surette mahkûm öt
mez. Meselâ Bakan (Beyin isnatta bulunduğu' 
bütün memurlar içim bu böyledir. Nitekim Sa
yın Bakam hakkında Meclis iki numaralı Tah
kikat .Komisyonunda açılmış tahkikat va.rdır. 
Fakat Sayın Bakam halâ makamlarında otur
maktadır. Çünkü Meclisin iki numaralı Tah
kikat Komisyonu, 'Sayın Bakanın, meselâ îspıan-
ya'ya Lübnan üzerinden takas suretiyle sevk 
edilen buğday yolsuzluğu hakkında henüz ka
rar vermediği için biz Bakanı suçludur diye 
bu kürsüden itham >etmiyoruz. 
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Çünkü 'Tahkikat Komisyonu kararını vere-

•oek, Meclis ta'hkîlkatı yaıpıllacak, oradan sonra 
Sayın Bakanın suçlu olup olmadığı hakkında 
hüküm vereceğiz. 

CEIiÂLBTTÎN ÜZER (Eskişehir) — O iş 
bitti. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşma
yınız efendim. 

İHSAN ATAÖV ('Devamla) — 13,onra muh-
terem arlkadaşlarım, Sayın Bakanın adalete, 
kararlara, mahkemelerin hükümlerine hürmeti 
'büyüktür, bunu da bilirim. Yalnız meselâ şu 
gazeteyi iyi tanır Sayın Bakan. (Bu, Aiküs mec
muasıdır. Tabiî kimin olduğunu da toilir. Bu 
Akis'ten, Sayın Bakan hakkında küçük bir 
pasaj okursak, Bakanın adlî konularda ne ka
dar büyük anlayış sahihi olduğu görülür. Me
selâ, burada 'diyor iki: Gazete sahibi; hâdise' 
'adalete intikal etmiştir, fakat Çefliikbaş'a hâkim 
toeyendirmek bir mesele ollmuştur. Çelilkbaş, 
'bir hâkimi reddetmiş, hâkim bunu kabul etmiş 
yerline bir başka hâkim 'gelmiş. Çelilklbaş onu da 
reddetmiş, fakat 2 nci hâkim bunu Ika'bul etme
miş.. Çelikbaş üst kademeye müracaat «tmiş, 
üst kademe hâkimi haklı bulmuş. Tahkikat yü
rümüş ve devam ediyor 

Yine bir konu. Yine Sümerbank, Se'lâlha'ttin 
Akyol hâdisemi ile ilgili bir konu. Tahkikat bu 
konuda, ihtilâlden sonra dâva açıldığını dâva
nın 'beraetile sonuçlandığını 'gösterdi Çeilİkbaş 
'beraet kararının, savcının temyiz etmemesi 
üzerine 'bir hukuk âbidesi bina ederek aynı suç
tan yeniden dâva açılmasını istedi. Yaptığı 
zorlama sonunda hu sefer .hukukî 'gafı yaptı, 
fakat hâkim, ımıahkeme kararlarına uymaya 
herkesin mec'bur olduğunu bildirerek böyile bir 
dâvaya ba'kilamıyacağına karar verdi... (Orta 
sıralardan başka 'bildiğin varsa söy sesleri...), 
(Gazete havadisleri sesleri).. Evet, gazete ha
vadisleri ile bir 'Dahiliye Vekili burada bir par
tiyi mahkûm etmeye çalıştı bir ıgün. O gazete 
vesikaları ile mahkemelerde bulunan dosyalarla 
burada 5 Nisan'da Meclis biir mahkeme salonu-

• na çevrilmişti beyler. Hatırlatırım size... (O. 
H. P. .sıralarından, arkadaşiannız dahi dinle
miyor sesleri) Dinliiyeceksiıniz, dMiyeoeksinilz.. 
(ıC. H. P. sıralarından, aeanta işini de söyle 
sesleri... Kaç bin lira aldın? sesleri) 

BAŞKAN — Sadede lîhsan Bey.. Arkadaşlar, 
çoik rica «derim, «konuştukça uzuyor iş. Halhuki 
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hiç konuşmasak daha iyi. Hatibe müdahale' et
meyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Bakan 
burada bâzı yazılar okudu ve dedi ki; Ataöv'ün 
bahsettiği müfettişlerin Sayıştayca çıkarılan 
zimmetleri, Maliye Bakanlığı teftişleririindir. 
Onlar Sanıayi Balkanlığı teftişlerini ilgilendir
mez. Çünkü, onlar bu işi almamıştır. 

•SANAYİ BAKANI tfEfflHÎ ÇEIİKBAŞ 
(Burdur) — (ilgilendirir. Ama, anlamış ha, 
(Orta sıralardan gülüşmeler). 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ta'biî/ biz 
öyle kendimizi her şeyin üstünde... Hiçbir şe
yiz... öyle profesör, falan, filân. Her mevsime 
'göre esen... (Gürültüler) 

'BAŞKAN — ihsan IBey rica ederim, tahrik 
•edici sözler sarf etmeyin. 

EMÎN PAIHSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
lütfen idare ediniz. Kürsüyü siz idare etmez
seniz biz idare etmeye mecbur olacağız. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Siz nasıl idare edeceksiniz 
Beyefendi? Her hailde heyecandan söylüyorsu
nuz bunu. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayıştay 
Başkanlığının, Sanayi Bakanlığına yazısı... 

«^Sanayi Bakanlığına. 
16 Şubat Wm:. 'Sayı 485'2?4/4l62l6... Tahkik 

Heyetinde vazife alan müfettişler .hakkında: 
Hazine iç Tediyeler Saymanlığının 19'60 yılı 
hesabının yargılanması sonunda 4(5 ve 89 sayılı 
kanunlara göre teşkil edilmiş bulunan Tahkik 
heyetlerinde ıgiörev almış bulunan Bakanlığımız 
müfettişlerinden ; ilişik 'cetvelde adları yazılı 
olanlara sözü -edilen heyetieride vazife ©ördük
leri günlerde verdikleri beyannameler üzerine 
hizalarında /gösterilen miktarda ayrıca müfettiş 
yevmiyesi ödendiği öğrenilmiş olup beyan üze
rine yapılan bu ödemeler dalayısiyle saymanın 
sorumluluğunu /gösterir bir cihet görülmediğin
den usulü dairesinde aihizlerinden geri alınma
sının temini için İlgililere gerekli emrin veril
mesine müsaade buyurulması 4 ncu Daire ka
rarı ile arz ve rica olunur 

Sayıştay Baş'kanvıekili» 
A. Â. Hermen 

(Gürültüler) 
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BAŞKAN — Çak rica ederim, konuşmayın 

da bitirelim <ef endim; (O. H. P. sıralarımdan 
müdahaleler)-

(İHSAN ATAÜV l(Antalya) — Reisimiz yo
ruldu ise 'Balkanınıza söylersiniz, konuşma fır
satını 'başkalarına ibıralkır. 'Ne var bunda? 

BAŞKAN — Reis yorulmaz, siz devam bu
yurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi Sayın 
Bakan, bizim bir .iddiamızı, Kömür işletim elerin
deki mukaveleli personel meselesindeki iddia
mızı kabullendiiler,^ onu inkâr etmediler. Fakat 
öyle lâfların içinde gerçekleri boğdular ki, san
ki o iş olmamış (gibi, personel sıkıntısında a bah
settiler. Falanı gönderdik, randımanlı çok 

pugiin' 
kendi, 
Iiya-

Kuru-
âzaımi) 
söyle-

memnunuız dedliler. Biz onda değiliz. 
memleketimizde vazife verilen insanlar, 
kudretinde, çapında hizmet etmektedir, 
katli diye .bir insanı usulsüz olarak, nizamsız 
olarak oraya oturtmak Acabetmez. ' Kendileri 
"bu işletmedeki mühendislerin Balkanlar 
lu karariyle yevmiyeli personel arasımda 
120 lira yevmiyeye kadar çalıştıklarını 
diler. IMu'kaveleye bağlı olarak, Bâkanlir Ku 
rulu kararı çıkartmadan vazife verilmi(| odan, 
fakat vazifeye oturttukları makamın kadrosu
nun bulunduğunu ifade etmediler. (Meselâ bir 
imletmenin umum müdürünün bir 'kadrosu var
dır. Umum müdür muavininin bir ibadrosu var
dır, hu kadrolara hiçbir zaman Balkanlar Kuru
lundan karar alınmadıkça kadrolu yerlere, mu
kavele ile personel tâyin edilemez. Tâyin edilir
se kanunsuz ve usulsüdür. 

Kanunun maddesini okudum, ama, Bakanlık 
mukavele ile personel alır, almaz demiyorum. 
İhtisas erbalbını kadro bulunmıyan yerlere, lü
zum halinde, kullanmak üzere mukavele ile tâ
yin edebilir. 

•'0 bakımdan Sayın Bayan, Kömür İşletmele-
rindelki, kanunun sarüh hüflriimlerine rağmen, 
kadrolu yere mukavele ile personel aldığı hu
susundaki iddiamızı cerhetmelk istediler. Şimdi' 
(C H. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — KarşıliMı konuşmayın. Devam 
buyurun efendim. Arkadaşlar müdahale eder
seniz hatiîp şaşırır. 

'•İHSAN ATAÖV (Devamla) — 3IÖ59 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesimi okuyorum. 

«'I nei maddede yazılı teşekkül ve müessese
lerin umum müdür ve umum müdür muavinle-
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rine ve idare meclisleri reis ve azalarına ve mu
rakıplarına ve .31960 sayılı Kanunla kurulan 
Umumi Murakabe Heyetinin Reis ve âzalanna 
verilen aylıklar hu ıkanunun tahdidatına tabi 
olmaksızın ve 2 nıci madde ile tesbit edilen âza
mi aylık derecesini geçmemek suretiyle mües
seselerin ve vazifelerin vüsat ve ehemmiyietine 
ve derecelerine göre îcra Vekilleri Heyetince 
tâyin olunur.» 

BAŞKAN — İhsan Beyefendi, o kanun ma
lûm. Zaten itiraz eden de yok. 

iSonra, 'arkadaşlar da, Vekil de o kanunu 
kabul ediyorlar. 

AKİF EBTUNGA i (İzmir) — Zapta geçmek 
için okuyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Beyefendi; 
Sayın Başkan, kanun malûm. Fethi Beyin laf
lan, da malûm. (Eh biz ne ile tevsik edeceğiz id
dialarımızı ? '(Gürültüler) 

Vekil Bey dediler ki; bizim salıâhiyetimiız 
dahilindedir, tâyin ederiz. Biz de; salâhiyeti 
dâhilinde değildir, kadrolu yerlere sureti fea-
tiyede hu şekilde tâyin yapamaz diyoruz, kanu
nun maddesini okuyoruz. ı (Gürültüler) 

'BA'ŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica ede
rim. Kürsüle (konuşan arkadaşımızı müsamaha 
ile dinleyelim arkadaşilar.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla)' — Şimdi muh
terem arkadaşlarım; Balkan Bey bizim öne sür
düğümüz hususlardaki 'birçok kısımları, kendi
lerine göre İfade ettiler, meselâ; hüsnüniyetten 
bahsettiler, dediler ki, Salâhattin Akyol hak
kında özel etüt yaptım, Maliye Bakanlığından 
müfettiş celbettilm. Falan filân.. Falkat deme
diler İki, «bütçe müzakerelerinde, Salâhattin 
Akyol 'un, Sümerbanik Umum Müdürlüğü met-
hedildiği zaman, ertesi 'gün sabahleyin derhal 
müfettişi 'çağırttım ve bugün saat 112 ye kadar 
Balkanlık emrine aâınm<a tekliîilnizi getirin.*1 

(Gürültüler) 
Bu Salâhattin Akyol, o ızamana kadar İyi 

idli de, Meeliste kemdüsi methed'ildiği andan iti
baren .mi kötü öldü? 

IIİYAS ISEÇIÜİN (Ankara) — Tutmadı İh
san Bey. 

'İHSAN ATAÖV (Devamla)) — Bunu tutup 
tutmadığını söylemek İKze düşmez ISayın Balkanı. 
Çünkü siz Balkansınız Hükümetin bir âzasısmız. 
'MĴ etveftcilleriınie aişağıdan mulkabele etmeniz, 
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onun 'tutup tutmadığını söylemeniz doğru de
ğil. Esasen sizin 'bu lâfınız tutmadı. '(Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibe lütfen mü
dahale 'etmeyiniz. İhsan IBey; siz le cevap ver-
mieyinliz. 

İHSAN ATAÖV (İDevamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, ben Sayın Bakana bâzı şey
leri sormak isterim. ('Gürültüler) Tahammülü
nüz yoksa kusa .geçeyim. Biz işi uzatmıyalım 
diye Burdurlu Yadigâr Özmumcu Hanımdan, 
İBurdurlu Zişan Kaptan (Hanımdan burada bah
setmedik. (Gürültüler) 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇEI^KBAŞ 
(Burdur) — Ne biliyorsan ihepsini söyle. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ondan sonra 
Ağlasın bucağından özel kaleme .getirdiğiniz 
hanımlardan bahsetmedik. (O. H. P. sıraların
dan gülüşmeler) (Bunlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — İhsan Bey, öyle şeylerden balh-
sediyorsunuz ki genıel görüşme mevzuu dışına 
çıkıyoruz. (Bakanın kanun dışı tasarrufları var
sa lütfen onlardan bahsedin» 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bunlar ba
sit ve ufak şeylerdir. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Söyle, söyle. (Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bunlar ufak 
şeylerdir, fakat bir mesele de Danıştay karar
larını gölgede bırakabilmek için küçük, küçük 
meseleleri büyütmek ve bunları kanunların tef
siri perdesi arkasında kendisini haklı çıkarmak, 
Genel görüşmenin gayesini zaten dışarıya çı
karmıştır. Bizim ortaya getirdiğimiz meseleleri 
Sayın Bakan hemen (burada Ikamufle etmek 
istemeseydi konuşacak, grupları iadına kanuşa-
cak pek çok arkadaşın iddialarını dinleyebile
cekti. Fakat Sayın Bakan bir taiktik kullandı. 
Biz bu taktiklere 5 Nisanda ialıştılk. Bir kişi 
konuşur ondan sonra Bakan söz alır, üç saat 
konuşur, birtakım meseleleri ortaya atar, Mec
lisin dikkatini kaçırır, bilâhara bir arkadaş söz 
alır, kısa v bir konuşmasını müteakip, Bakan 
tekrar söz ıalır, üç saat daha konuşur. Bu su
retle söz alan hazırlıklı arkadaşlar gereği gi
bi konuşamazlar. Bakan da <bu suretle bir 
genel görüşmeyi tıpkı sözlü sorularda olduğu 
gibi , iki kişiye inkisar ettirmek suretiyle ve 
önceden ben Bakanlığıma mensup bütün per
soneli buraya getirdim, getirdim ki, bütün ha-
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kikatleri görsünler onlara bir ihtiyacım yoktu 
der; ondan sonra Bahri Yazır vesikaları bu
rada okuduktan sonra, buram, buram terliyerek 
oradan vesika toplar. İşte genel görüşme bir 
Bakanı böyle hesap vermek için alıştırır (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) Sayın Bakan 
burada konuşurken (Gürültüler) Ne yapa
yım kardeşim? sizin dinlemiye tahammülünüz 
yok. 

• TUBHAN ŞAHİN (Muğla) — Senin saç
malarını dinliyecek değiliz. Ayşe hanım, Fatma 
hanımdan bahsedip duruyorsun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dinlemezsen 
çıikar gidersin. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe mü-. 
dahale etmeyin. İhsan (Bey, m;evzuu dağıtı
yorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar/ biz burada Sayın Bakan'a, sözleri
mize başlarken <bir problem getirdiğimizi, bu
nun üzerine... (C. H. P. Sıralarından müdaha-ı 
lelerle) Bakın sükûnetinizi muhafaza edemi
yorsunuz. Bakan Bey, gülüyorsunuz. Ben si
zin gayri ciddi laflarınızı ciddi dinledim. 

BAŞKAN .— [Beyefendi, Beyefendi bağır
mayınız oturduğunuz yerden. Hatibin sözünü 
kesmeyin. Konuşsun bitsin bu iş. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) Doktrin mese
lesinden bahsettiler... (Gürültüler.) (Orta sıra
lardan, saçmalama sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika İhsan Bey. Allah 
rızası için yapmayın da konuşsun. (Konuşsun 
seslerf, gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dinlesinler 
Reis Bey. 

BAŞKAN — Neyi dinlesinler? 
Arkadaşlar ımüsaade edin de mevzuu topla

yıp bitirsin. (Gürültüler) 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Müdahale 

etmeden dinlesinler. Söyletmiyorlar Reis Bey. 

BAŞKAN — Siz Ayşe hanımdan, Fatma ha
nımdan bahsediyorsunuz, neyi dinliyecekler ? 
Dinlemezlerse ben ne yapayim? (Gürültüler.) 
(Sağ tarafta ayağa kalkmalar ve itişmeler.) 

Arkadaşlar lütfen yerinize oturun. Bana 
bakın, rica ederim, beyler. Konuşmaların sonu
na geldik. 'Bu işi kapatalım artık. (Gürültüler.) 
İhsan Bey devam ediniz. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) Sussunlar da 

devam edeyim. 
BAŞKAN — Allah aşkına arkadaşlar, rica 

ediyorum. Müdahale etmeyin. 
KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) — Re

is Bey, Allah- aşkına demekle tbu iş olmaz. 
BAŞKAN — Ne yapalım, tatlılıkla işi biti

relim diyoruz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 'ar

kadaşlar, biz burada bâzı vesikalar, gazete ku
pürleri okuduk. Burhan Apaydın'm da söyle
diği gi'bi hakikaten gazetelerden okuduk. Bu 
gazetelerdeki yazılar, bilhassa gazetelerin siya
si mizaçları sizler tarafınızdan çok tasvibedilen 
ve fikirleri sizin için büyük vesika olan bu ka
lemlerdir. Bu kalemlerin iddialarını, tekzibedik ! 
memiş iddialarını huzurlarınızda okudum. Şim
di, okuduğumuz kupürler Sayın Bakan tarafın
dan burada cerh edildi ve dendi ki, bu bir dok
trin meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanı, eğıer 
ben burada bu konularda böyle konuşfturm'asay-
dım, bu imkânı kendisine sağlamasaydım, Türk 
âmme efkârında, o gazetelerin içinde. bulunan 
sözler zabıtlara geçtiği giıbi bilmmiyeeekti. 
Ben o gazeteleri vesika olarak burada çıkarma-
saydım, Sayın Bakan İstanbul Sümeribank Şu
besinin yaptığı gibi mahkeme kanalından geç
memiş tekzipleri gönderecek ve Türk efkârı 
bunları yazıldığı şekilde bilecekti. Ben onları 
burada okumak suretiyle Bakana basın içinde 
do düne kadar tasvib ettiği kalemlerin bugün ı 
kendi aleyhine dönebildiğini ifade ettim. Bu 
suretle hadise bir çok yönlerden vuzuha ka
vuştu. Bunu sağlamış olan bir insana şahsi hü
cumdan ziyade sayın bakanın, bâzı tekzipleri 
açıklamaya fırsat verdiğim için çok daha anla
yışlı konuşması icap ederdi. 

(C.H.P. sıralarından gürültüler ve müdahale
ler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar oturduğunuz yer
den konuşmayın. 

İHSA NATAÖV (Devamla) — Yalnız ben 
konuşacak olsaydım bu mesele yalnız benim ta
rafımdan iddia edilen bir mesele olsaydı, hakika
ten bâzı arkadaşların söylediği gibi, sözlü soru 
haline getirir ve konoşurdum. Bu mesele benim 
şahsımdan çıkmış, matbuata ve efkârı umumiye-
ye intikal etmiş, olduğu için bu konuda bütün 
Milletvekillerinin bildiklerini, ve duyduklarını I 
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burada konuşmak, suretiyle Bakana konuşma 
fırsatı vermeye zemin hazırladım. Niçin bu bir 
genel görüşme konusu addedilmedi? Sayın ar
kadaşlar? 

Fahir Giritlioğlu arkadaşım burada dedi ki; 
şöyle olmuş, böyle olmuş. Bir Anayasa mesele
sinden bahsettiğim halde niçin Danıştay karar
ları üzerinde dumradı. Anayasa meselelerinde 
büyük söz sahibi olduğunu muhtelif yıllarda 
yazmış olduğu kitaplarla, dolaplarımıza bırak
tırdığı kitaplarıyle bizi tenvir eden Burhan 
Apaydın; diğer meseleleri bırakıyorum, onları 
öyle kabul edebilir, fakat niçin bu problemi, da
ha iki gün evvel Sadık Perinçek, yahut da gu
rup sözcüleri arkadaşlarımızdan birisinin evin
de telefonla konuştuğu, ve bu konuda müdafa
asını yapmayı da kabul ettiği halde, haklısınız 
bu bir hukuk meselesidir, bir Anayasa mesele
sidir, dediği halde muhterem kardeşinin ha
zırlıklı, fakat hasta olduğu için, bunu kendisi
nin yapacağını ifade ettiği halde, buraya çı-
kıpta bu mesele mühim değildir, bu bir hukuk 
meselesi değildir demek durumuna düştü. 

BAŞKAN — Saym Ataöv, bir dakikanızı ^ri
ca edeyim; başkaları sizin önergenizi müdafaa 
etmeye mecbur değil. Siz bir genel gö
rüşme talebettiniz, bununla ilgili olarak bildik
lerinizi söylediniz, başkaları sizin önergenizi 
müdafaa etmek mecburiyetinde değil. (Gürül-
cüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; ben Anayasa diyorum, siz Ba-
'baya'sa diyorsunuz. (Gürültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlar, eğer siz 
böyle oturduğunuz yerden atak yaparsanız sa
baha kadar bu iş bitmez. Lütfedin, müdahale 
etmeyiniz de hatip beyanını bitirsin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; Anayasa muvacehesinde Danış
tay tararlarının tatbik edilip edilmediğini, edil
mesi ieabedip etmediğini, bu hususta yetkili 
profesörün Cumhuriyet gazetesinde neşrettiği 
bir hu'kuk makalesinden zerre kadar bahsetme
den yalnız ve yalnız bir Danıştay kararını Ma
liye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin mütalâa
sına istinadettirerek, onu esbabı mucibe kabul 
ederek tatbik eden bir Bakanın Anayasanın 132 
nci maddesini anlayışı karşısında benim bu ko
nuda söyliyeeek bir şeyim kalmadı. (Soldan al
kışlar), (Orta sıralardan gürültüler) 
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Şimdi, talbiî dinlemeye tahammülünüz! yok, 

sMn bütün meseleleri, icabederse kendi parti
nize mensulbolan Parti Meclisiniz ve Saıym Fet
hi Çelikbaş'ın, Meclis âzası bulunan v© sizle-

*rin dolaplarınızla atılan kendi arkadaşlarınızın 
broşüründen okumak da mümkün, şu 'anda par
tiyi karıştırmadım, fakat ben bütün bunlara 
rağmen, Sayın Bakanın Anayasanın 132 nci 
maddesini anlamak istemediğine... 

(BAŞKAN — Efendim, >çok defa söylediniz 
Anayasanın bu 132 nci maddesini. (C. H. P. 
sıralarından ıgülüşmeler) B'aşka diyeceklerini
zi söyliyerek konuşmanızı lütfen bağlayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; anlaşılan bizim Başkanın, 'biraz
cık bulgun celse uzun sürdüğü içlin, arada da 
uzun konulmalar yüzünden kendisine has es
prilerini de yapamadığından canı 'sıkılıyor. 

BAŞKAN — Siz öyle kabul edin, ama de
vam Ibuyurun. (Orta sıralardan gülüşmeler), 
(Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (.Davamla) — Muhterem 
arkadaşlar; yapmayın Allahaşkına biraz in
safa ıgeliniz. (Orta sıralardan, yalvarıyor, yazık 
•sesleri) 

(BAŞKAN — Arkadaşlar, işin ciddiyetini 
kaybediyoruz, ihsan Bey, zatıâlinizden bir is
tirhamda 'bulunsam \ siz de lütfen sözlerinizi 
hağlasanız. 

'İHSAN ATAÖV (Devamla) — Teşriî vazi
femi yapıyorum. (C. H. P. sıralarından, bravo 
«esleri) Türkiye Büyük Millet Meclisine hukuk 
nizamı getireceğim diyen Hükümetin bir baka
nının hukuku ayaklar altına alarak, Anayasa
nın. âmir hükmüme riayet etmiyerelk Danıştay 
•kararlarını tatbik etmemek suretiyle onu gecik
tirerek, [kanunların sarih hükümlerine rağmen 
'çeşitli yerlerden para ıverdiğini ifade eflerek 
ileri sürdüğüm bütün iddiaları, kanunu tefsir 
ederek 'kapatmak istemesine rağmen, Hukuk 
Devletini kuramamış olmasından dolayı tarihe.. 
(Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından müda
haleler) Sizleri değil. Ben çelİklbaşı Antalyalı 
olaralk iyi tanıyan bir insan olduğum için, ida
reciliğini bakanlığını eski bakanlık deivrinden, 
yanına çok gelip gittiğim için, silzan görüşünüz-
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le sizin Ç/elikbaş'ı buıgün tanımış olduğumdan 
dolayı, sizin Çelilkbaş'ı tarih huzurunda, Anaya
sa /huzurunda yapmış olduğu hareketlerin ka
nunsuz olduğunu tarihe tescil ederek huzuru
nuzdan ayrılıyorum, seıvgili arkadaşlarım... 
(Adalet Partisi sıralarıından yaşa sesleri, alkış-
ılar) 

IBAŞKAIN — Efendim, yeterlik önengesli var. 
(I&ürültüler) Muhterem arkadaşlarıım, istirham 
©derim sükûneti muhafaza edelim. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Grenel görüşme konusu tavazzuh etmiştir. 
Konuşmaların yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
İzmir 

Kadri öaek 

BAHRÎ CÖMERT (Samsun) — Yeterlik 
aleyhinde söz istiyorum. 

IRAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, buyurun 
Bahri Cömert. 

BAHRÎ CÖMERT (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlarıım, yeterlik önergesi gelmiştir. Fakat 
ikısa bir<• maruzatta bulunacağım. Hakikatlerin 
tavzihi için Vekil Beyden soracağım bâlzı hu
suslara cevap vermesi için müsaadenizi rica edi
yorum. Bu bakımdan yeterlik önergesinin red
dini rica edeceğim. 

iBAŞıKAN — Yeterlik önerlgesi aleyhinde bir 
arkadaşımız konuştu. Yeterlik önerigesini oyla
rınıza sunuyorum: kabuıl edenler... (Anlaşılma
dı sesleri) Beyefendiler, (ıGürültüler) gider 
ayak İçtüzüğü tatbik ettirmeıydniz bana. Kabul 
etmiyenler... 28 e karşı 41 oyla yeterlik öner
gesi kabul edilmiştir. 

VAHAP DlıZıDARO&IiU (Mardin) — Efen
dim; malhkemieye intikal etmiş olan bir mevzu
un bu kürsüden konuşulmaması için yeterliğin 
lehinde oy verdik. 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın 
îhsan Ataiöv arkadaşımızın getirmiş oldukları 
genel görüşme bu şekilde nihajyetlenmiş oldu. 

Vaktimiz geçmiş olmasundan dolayı 217 Hazi
ran 19613 Perşembe günü saat 14,00 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,05 

...>... >&< .««.... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZlKÎNCÎ BİRLEŞİM 

26 . 6 . 1963 Çarşamba 

Saat: 14,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
4.11.1957 gün ve 6900 sayılı Maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek kanun 
teklifinin Genel Kurulun 30 . 5 . 1963 tarihli 
87 nci Birleşiminde «Sosyal sigorta kanunu ta
sarı» sim görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yona havalesine dair İçişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (2/506, 3/629) 

B - IKÎNCI DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞLE 

1. — Antalyı Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlık, Ma-
kina Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kö
mür İşletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı 
hakkında genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/5) 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

5. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma

linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

7. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova-
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

11. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

12. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

13. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum-
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larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so- I 
rusu. (6/591) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin ev yelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

15. — Kastamonu. Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

16. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

17. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman İdaresinin, bilha'ssa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

18. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

19. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/599) 

20. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlanndan sözlü sorusu (6/601) 

21. —- Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin | 

hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Eakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

27. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tanm Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, îpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

32. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kumlan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda çere* 



yan edip etmediğine dair Millî Eğitim £akanm- I 
dan sözlü sorusu (6/617) 

84. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

35. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

36. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbns Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair,. Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

37. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne ] 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

38. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbev'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

39. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

40. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ısflahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı- | 
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta- I 
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan- I 
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta- I 

rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

45. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

46. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

47. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

50. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

52. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sofusu (6/636) 
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53. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-

in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

54. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

55. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve imar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27.4.1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline', bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 .5 .1963] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 

ve dost arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarih
li Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları ve Anayasa Komisyonu müta
lâası (1/158) (S. Sayısı - 73 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 19 . 6 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasındaki 31.12-. 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası. 
(1/187) (S. Sayısı - 262) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 .1963] 

3. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alp-
iskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 1.9.1961 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (C. Senatosu 4/1; M. Meclisi 
5/22) (S. Sayısı: 270) [Dağıtma tarihi: 20. 
6.1963] 

4. — ihracatı geliştirmek amacı ile vergiler
le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 



dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Sena
tosu tezkeresi ile Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/303; C. Senatosu 
1/140) (S. Sayısı: 17 ye ek) [Dağıtma tarihi: 
21.6.1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında imza edilen, «Türkiye Cumhuri
yeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ği arasındaki 8 .10 .1937 tarihli Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol» ile 
ilişiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret komisyonları raporları ve Anayasa Komis
yonu mütalâası (1/159) (S. Sayısı: 80 e ek) 
[Dağıtma tarihi: 21 . 6.1963] 

V 

ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hususî şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 noi maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Birinci görüş
me tarihi : 13 . 6 .1963] 

2. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Birinci görüşme tarihi : 
13 . 6 .1963] 

3. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten 
doğma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu 
v̂e Türk Mülteci, Hasan Kahyaoğlu'nun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) 
(S. Sayısı : 97) [Birinci görüşme tarihi : 
13 . 6 .1963] 

4. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'den doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) 

6 -
: (S. Sayısı : 98) [Birinci görüşme tarihi : 
j 13.6.1963] 

5. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace-
! mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 

sayfada kayıtlı Mehmedoğlu, Safiya'dan doğma 
i 1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı: 
99) [Birinci görüşme tarihi : 13 . 6 . 1963] 

6. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Birinci görüşme 
tarihi : 13.6 .1963] 

7. — Bayındır İlçesinin Çırpı nahiyesi hane 
154, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu, Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile mersin'in Mahmu
diye mahaHesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Birinci gö
rüşme tarihi : 13 . 6 .1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 

I ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

2. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve imar ve iskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay-

I ianmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
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tasarısı ve Öışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları *( 1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] 

5. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haşbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu, ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 6. — Gümrük giriş tarif e cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

7. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması v.e 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4 .1963] 

11. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

12. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair . kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17.4 .1963] 

14. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4.1963] 

15. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26.4.1963] 

X 16. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan 
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 



X 17. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 18. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 19. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa. Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 20. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
dan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

21. — içel Milletvekilli Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye vo Plân komisyonlan raporlan (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963] 

22. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

23. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 .1963] 

24. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka-
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nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

X 25. — 1938 - 1939 yıllarında Ingidtere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonlan raporlan. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

26. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porlan. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 5 .1963] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun" tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

28. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 29. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi -
30 . 5 .1963] 

30. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonlan raporları (1/359) S. Sayısı ; 225) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 31. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıklann çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonlan raporlan (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 32. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
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Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

33. •— Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

34. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S.^Sayısı : 234) 
[ Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

35. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Dağıtma tarihi : 7.6.1963] 

36. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/277) (S. Sayısı : 236) [Da
ğıtma tarihi : 8.6.1963] 

X 37. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

38. — Karayolları Geneli Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 .1963] 

39. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

40. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X41. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/393) (S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

42. — Havza ilçesinin; Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1983] 

43. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

44. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman Özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1963] 

45. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı ösmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Kar anan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tari
hi ; 11 . 6. 1963] 

46. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (S. Sayısı : 
247) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

47. — İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
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Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

48. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

49. — Karacabey Hçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevkotoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

50. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

X 51. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı: 255) [Dağılana tarihi : 
13.6.1963] 

X 52. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13 .6.1963] 

X 53. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 .6.1963] 

54. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 

Uyar'ın, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

55. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 . 1963] 

56. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) rDağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

57. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 58. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

59. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasansı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 102) 




