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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Elliüçüncü Birleşim 

12 . 2 . 1984 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — öeçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Görüşülen işler 
1. — Antalya eski 'Milletvekili Bnırha-

nettin On at'm hükiimilü bulunduğu ceza
nın kalan kısmanın 'kaldırılması hakkında 
Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanan 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/540) ('S,' Sayısı : 5Ö6) 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasnın Gülek ve Kemal 
Sarıibraıhimloğlu'nun, Siyasi partiler kanun 
teklifleri ve öeiçici Komisyon raporu 
(1/560, '2/3178, 2/59İ1) (S. Sayısı : 527) 

5. — Sorular ve cevaplar 
A) 8özlü sorular ve cevapları 
1. — Niğde Milletvekili Asım E ren'in, 

Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkı
lan yol ve köprülerin inşası ile meyıva ve 
bağları âfetten zarar görenlere yardımı ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorumu 
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Sayfa 
i2. — N^ğde Milletvekili Asım Eren'in, 

Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen 
hayvan (hastalıklarını önlemıek ve mesken
leri yıkılan halka'yardım yapmak hususun
da ne düşünüldüğüne dair îmar ve îs'kân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak 
için bir program yapılıp yapılmladığına ve 
tabiî âfetler dolayısiyle mağdur olan halka 
bir an evvel yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair (Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/698) 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Beş Yıllık Plâna kabul edilmiş olan hima
ye ana prensibi ve millî petrolün korunma
sı hususunda ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Sanayi ve Ticaret bakanlarından söz
lü sorusu (6/701) 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
lıalkm ucuz fiyatla motopomp temini hu
susunda ne gibi tedbirler alınacağına dair, 
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Sayfa 
Sanayi ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/702) 565:5171 

6. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında 
karargâh olarak yararlandığı binada bulu
nan banyo dairesinin tahribedildiği hak
kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair Tarım 'Bakanından sözlü sorusu 
(•6/789) 571 

7. — Trabzon 'Milletvekili Ekrem Dik
menlin, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz 
buğday verilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Fennî tslimyeili'nin 
sözlü eeivabı (6/7Ö4) #71 :576 

8. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Kbc'-
un, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir 
dergide 1945 yılında yayınlanan bir yazı
ya dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/709) 576 

9. — .İsparta Milletvekili Ali lihsaıı 
Balım'm, bir köre siihhi muayene kurulu-' 
nun tam sağlam raporu verdiği (haberinin 
doğru olup olmadığına dair, Sağlık ve 
ıSosyal Yardım ve içişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/710) 576:577 

İİO. — Erzurum Milletvekili 'Nihat Di-
ler'in 'Erzurum ili ve dolaylarında yapıla
cak yolların durumla rina dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat 'm sözlü cevalbı (16/713) 577:582 

11. _ Tokat Milletvekili Meibmet Kaz--
ova'nm, Tokaıt şehri içindeki asfaltın ne 
zaman yapılacağına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Arif 'Hikmet Onat'm 
sözlü cevabı (6/714) 582:088 

12. -r- Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nın, Tokat ile Yeşijlırmıak köprüsünün 
gözlerine ne maksatla toprak döküldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sö-zlü sorusu 
(6/715) 583 

13. —• Niğde Milletvekili Rufai 'Soyer'in, 
Niğde ili çevrelerindeki sulamıa tesisi pro
jelerine dair Bayındırlık Bakanından sö'zlü 
sorusu ('6/7117)- ' '583 

14. — Niğde Milletvekili Uulhi Soyer'in, 
Niğde ili ve Aksaray Devlet hastaneleri 
teşkilât durumları ve Ulukışla ve OrtakÖy 
kazalarının sağlık merkezine kavuşturul-
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malarına dair soru önergesi ve Sağlık ve 
iSosyal Yandım Bakanı Kemal Demir'in 
sözlü ^cevabı (6/718) '533,584-586 

15. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nııı, Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak 
yapılan maçlardakn hasılata ve seyircile
rin durumllarma dair Başbakandan sözlü 
sorusu'('6/720) 583 

16. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Mardin'e bağlı DeTik ilçesi Kay
makamının partizanca tutumjuna dair İb
işleri Bakarımdan sözlü sorusu ('6/721) '583 

17. — Çorum Milletvekili Abdurralıman 
Gülerdin, Çorum eski Milletvekili Hüseyin 
Ortakçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/71212) '583 

18. —• Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teş
kilâtına yapılan tâyinlere ve Ankara'daiki 
ilkokul öğretmien dnru'muna dair, Millî 
Eğitim Bakanından isözlü sorusu (6/72I3) 583 

19. — Tunceli Milletvekili Valhap Kış-
oğlu'mun, Tunceli iline ait halen yürürlük
te bulunan yasak bölge kararının kaldırıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
Turizm ve Tanıtma 've İçişleri bakanların
dan sözlü dorusu (6/7124) '583 .-584 

20. - Bolu Milletvekili Turgut Çullha'-
nın, Bolu ili- sınırları içinde bir kâğıt fab
rikası kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, iSanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/725) 584 

211. — Erzurum Milletvekili Nilhat Di-
ler'in, Erzurum ili ve dolaylarındaki yolla
rın ne zaman karayolları programına alı
nacağına dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu ('6/7İ2İ6) 584 

22. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
nın, Bolu, ilçe ve köylerinde 5 Yıllık Kal
kınma Plânında ne ıgibi yatırımlar yapıla
cağına dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/727) 586 

23. — İzmir Milletvekili Ali Naili Er-
demi'in, bu sene her kanigi bir seibeîple, lise 
ve ortaokullara igiremiyen talebeler hak
kında ne düşünüldüğüne dair, Millî Eğitim. 
Bakanından sözlü sorusu !(6/728) 586 
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Sayfa 
24. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Mehmet Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihin
den bugüne kadar, her toplantı yılında ka
çar birleşim yapıldığına ve birleşimlerin 
süresine dair, Millet Meclisi (Başkanlığın
dan sözlü sorusu (('6/7129) '586 

25. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
in, 688(1 sayılı Orman Kanununun, antide
mokratik hissi veren1, geçici 1 n'ci maddesi
nin kaldırılmasının düşünülüp düşünülme
diğime dair, Tan m Bakanından sözlü soru
su (6/730) 686:587 

2i6. — izmir Milletvekili (Şükrü Alkkan'-
m, Türkiye öumihuriyeti Ziraat Bankasına 
teminat 'gösterilen gayrimenkulların değer 
haremlerinin günün şartlarına ve alım -
satım fiyatlarına uygun hale getirilmieleri 
ııin düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sıorustt (6/7S3) 587 

27. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
mn, Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 
NATO tatbikatına muhalefet paritleri ileri 
gelenleri ile Millî Savunma Komisyonu 
üyelerinin neden davet olunmadıklarına 
dair Millî Savunma. Bakanından sözlü so
rusu (6/734) '587 

28. — Tokat Milletvekili Zeyyat Koca-
memi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için 
>bin İngiliz lirası aylıkla bir yer tutulması 
hakkında Londra Sefaretine yazı yazıldı
ğı hususundaki söylentilerin doğru olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/736) 587 

i20. — Bolu.Milletvekili Turgut Çulha'-
nın, özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü 
müessesesinin kuruluş ve görevlerinin han
gi esaslar dâhilinde düzenlendiğine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu 06/737) 587 

30. — Aydın Milletvekili İM. Şükrü 
Koç'un, Aydın ili DSlî içme sulan, sula
ma ve kurutma işlerine ve bunlardan han
gilerinin somuçlandınldığıma. dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu 06/738) 587 

3/1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, ilköğretim kurumlarına kaydo
lunan öğrencilerden, (her hanigi bir mamı 
'altında) ücret alındığının doğru olup ol-
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madığına dair Millî Eğitim Bakanından 
Sözlü sorusu (6/739) 587 

•3B. — Edirne Milletvekili îlhami Er
tem'in, Beden Terbiyesi Grenel Müdür
lüğünce, Edirne Kırkpınar er meydanı
nın onarımı için, 1963 yılı programına ko
nulan ödeneğin .tenkis edilip edilmediğime 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/740) 587 

33. — Sinop (Milletvekili Mustafa Kap-
tan'ın, Hükümetin ve hassaten İçişleri 
Bakanının adliyeyi baskı altında tutması 
ve tehdid etmesinin, Anayasa mizanıma 
göre, mümkün olup olmadığına dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/7411) 587 

34. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, inşaatı üç sene öme-e tamamlanan 
:Sultanhisar ilçesi Ortaokulunda, bugüne 
kadar, öğrenime ballanmaması sebebine 
dair Millî Eğitim Bakamımdan sözlü sorusu 
(16/742) 5#7 

35. — Eskişehir Milletvekili iSeyfi Öz-
türk'ün, Hükümetin dinî tedrisat hak
kındaki düşüncesinin ne olduğuma dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/743) 587 

36. — Amasya Milletvekili Mustafa Ke-
mal 'Karan'ın, politik temayül gösteren 
Tokat Devlet Su İşleri Başmühendisi 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(•6/744) '587:588 

37. — Gümüşane Milletvekili 'Sabahat
tin ıSavacı'nın, Almanya'nın Münih şeh
rinde bulunan öğrenci müfettişlerimizin 
görevlerini lâyıkiyle yapıp yapmadıkla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu 06/745) 588 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'üm, Antalya Belediye sınırları dâhilim
de, Evkafa ait ne kadar boş arazi bulun
duğuna v^ satılan ga-yrimenkullerden ne 
kadar gelir sağlandığıma dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/747) 588 

39. — Bolu Milletvekili Ahmet Çaik-
mak'ın, Zonguldak ili Devrek ilçesine 
bağlı Dirgime köyümün Bolu ili Mengen 
ilcesine bağlanması için yapılan plebisit 
sırasında, vatandaşlara baskı yapılıp ya-
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pılnıadığına dair İçişleri Balkanından söz
lü sorusu (6/748) 

40. — izmir Milletvekili Şükrü Ak
kan'm, 'Sıkıyönetim komutanlıkla rıııea, 
Sıkıyönetimin tatbik edilmekte bulundu
ğu bölgelerde, kaç, gazete ve dergi ka
patıldığına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6.1/749) 

41. — Kocaeli Milletvekili Süreyya 
<Sofuoğlu'num, Ulus Gazetesi matbaa ve 
tesislerinin halen kimin veya kimlerin ta
sarrufunda olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/750) 

42. —Muğla Milletvekili Adnan Akar 
ca'nm, Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinin, Hükümetimize, eski yardımın 
devam edeceği hakkında bir garantisi 
bulunup bulunmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (ı6/75!) 

43. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ileesi 
elektaik işinin ne zaman, yapılacağına dair 
(Sanayi Balkanımdan sözlü sorusu ('6/75(2) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zoy-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de inşa edilen 
İmam - Hatip Okulunun neden öğretime 
açılmadığına dadr Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/75ı-')) 

45. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, İstanbul Teknik Oku
lunda bir maden ihtisas bölümünün, bu
güne kadar faaliyete geçiri!memesi se
bebine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu ('6/754) 

46. —İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'-
ın, Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis 
edilen sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 

. sayılı Kanunun, günün şart ve ieaplarma. 
göre, kaldırılması veya tadili hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/755) 

47. — İzmir Milletvekili Nihat Kür-
şât'm, Türk vatandaşlarının seyahat ser
bestisini tahdideden tedbirlerin müsteni-
datmm ne okluğuna, dair İçişleri ve Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu (6/756) 

48. — Iz-mir Milletvekili Şükrü Akkan'-
ın, bilim ve .sanat hürriyetinin sağlanması 
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için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Barbakandan sözlü sorusu (6/757) 588 

49. — Kastamonu Milletvekili Sabri 
ICeskin'in, plâna ve programa alınıp öde
neği de ayrılan Kastamonu kapalı spor 
salonunun ihalesinin geri bırakılması sebe
bine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/758) 589 

50. — Kütahya Milletvekili Sezai Sar-
paşar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi 
kaymakamlığına ne zaman tâyin yapılaca
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/759) ' 589 

5.1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydııı-
çer'in, Aydın'm Karacasu ilçesi Ya zır köyü 
halkı tarafından gönderilen 80 imzalı di
lekçe üzerinde bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/760) 589 

52. —Kütahya Milletvekili Ali Erbek'-
in, Türkiye koy elektrifikasyonu 1964 
programı hazırlanırken köylerin seçiminde 
ne gibi esasların göz önünde tutulduğuna 
dair Sanayi Bakanından . sözlü sorusu 
(6/761) 589 

5.'1). —• Trabzon Milletvekili Ali Hıza 
lîzuner'in, Tra'bzon Limanının hinterlandı 
ile irtibatını sağlıyacak münakale tesisleri
nin ıslâh ve ihyası konularında ne gibi ted
birler alındığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/762) 589 

54. — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi Deka
nının görevine son verilmesi sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/763) •- • • 589 

55. —Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, Devlet Demiryolları memurlarına 
her sene verilmekle olan iki maaş tutarın
daki ikramiyenin bu sene-ödenip ödenme
diğine dair İT]aştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/764) . , 589 

56. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nın, Almus baraj gölü içerisinde kal
dığı için istimlâk edilen arazilerin bedel
lerinin ne zaman verileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/765) 589 
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57. Rize Milletvekili Urol Yılmaz 

Akçal ' ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâ
ğıt H a m u r u Fabr ikas ın ın kuruluş yeri hak
k ında yapı lan etüt ler in tamamlanıp tamam
lanmadığına. dai r Tar ım ve Sanayi ba
kan la r ından sözlü sorusu (6/766) 58i) 

58. -— Amasya Milletvekili Reşat Arpa
cı oğlu'nun,.. Amasya 'da bir şeker fabrikası 
ile bir çimento fabrikası kurulması husu
sunda, ne düşünüldüğüne dair, Sanayi 
Bakan ından sözlü sorusu (0/767) 58i) 

5i). Corum Milletvekili Nuri Ahıska-
lıoğlu'nun, Corum ili Alaca ilçesinin ka
nal izasyonunun yapılması ve içinden ge
çen derenin ıslahı hususunda ne düşünül
düğüne da i r Bayındır l ık ve İmar ve İskân 
bakanlar ından sözlü sorusu (6/768) 589 

60. - Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, Bor ile A d a n a asfaltı arasında bulunan 
toprak yolu, Karayollarıuea, 1964 yılında 
inşası suret iyle t raf ik kazalarının önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındır l ık Bakan ından sözlü sorusu 
(G/709) 58i) 

61. — Niğde Milletvekili Ruhi Koyer-
in, Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasın
daki '•> ki lometrelik yolun ne zaman yapı
lacağına dai r Bayındırl ık .Bakanından söz
lü sorusu (6/770) 590 

02. - Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan 
yerlerde alını yeri açmaması ve aldığı mah
sullerin bedelini vakt inde ödememesi sebe
bine dair Tiearet Bakanından sözlü soru
su (0/771) 590 

(».'{. -— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, 5 Yıllık Kalkınma Plân ında ihraç mad
deleri a ras ında bulunan elmanın istihsal 
ve ihracı hususlarında ne gibi tedbir ler 
alındığına, dai r Ticaret, ve Tarım bakanla
rından sözlü sorusu (6/772) 590 

64. -— izmir Milletvekili Arif rMunga ' -
ııııı, Demirci ilçesinde yapılan A. P. kapalı 
salon toplant ıs ında 27 Mayısa ve yeni de
mokrat ik rejime tecavüz eder mahiyet te 
konuşmalar olup olmadığına, dair İçişleri 
ve Adalet bakanlar ından sözlü sorusu 
(6/773) 590 

65. _ • Rize Milletvekili Cevat Yalcın'-
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m, Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurula
cak kâğı t h a m u r u fabrikasının kuru lacağı 
yer in ka t i o larak tes'bit edilip edilmedi
ğine dair Sanayi Bakan ından sözlü sorusu 
((i/774') 590 

60. — İspar ta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, yu rdumuz ormanlar ının yüzölçümü
ne ve bu ölçümün nasıl yapı ld ığına da
ir Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/775) 590 

67. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Türkiye 'de bir Millî Gıda Kodeksi Ko
mitesi ku ru lup kuru lmadığ ına dai r Tiearet 
B ıkan ından sözlü sorusu (6/776) 590 

68. — (Üimüşane Milletvekili Sabahat
tin Savaeı 'nm, Kalk ınma P lân ında derpiş 
edilen zirai teknik teçhizat ın sağlanma
sında vâki zorluğun giderilmesinde b i r 
tedbir alınıp al ınmadığına dair Tar ım ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/777) 590 

69. — Samsun Milletvekili Ilyas Kıİıc'-
ın, vazife mahaller ine gi tmediği halde, 
gitmiş gibi gösterilerek, yolluk ve yevmi
ye ödenen kimse olup olmadığına dai r 
Başbakandan sözlü sorusu (6/778) 590 

70. - - Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, Kıbrıs Adasının taks imi konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/779) 590 

71. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir 
iline bağlanması sebebine da i r içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/780) 590 

72. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Türk iye Esnaf Dernekler i Konfede-
rasyonundaki kota yolsuzluğu tahkika t ı 
nın ne safhada olduğuna ve Türkiye Cum
huriyet i Ziraat. Bankas ı eski Genel Mü
dürünün kanunsuz ve usulsüz t u tumu hak
kında ne işlem yapı ldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/782) 590:591 

7)1. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakk ı Yılanlıoğiu'nun, E t ve Balık Kuru
mu Umum Müdürünün ne gibi bir görevle 
ve hangi lüzuma binaen Amer ika 'ya git
t iğine ve K u r u m u n sair işlerine da i r Tica
ret- Bakanından sözlü sorusu (6/783) 591 

74. —• Aydın Milletvekili Orhan Apay-
(lın'ııı, ATAŞ Rafinerisi işçilerinin ka
nuna. uygun grevlerinin durdurulması -
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Sayfa 
•ııın dayandırıldığı mucip sebebin hakikat
lere ne dereceye kadar uygun olduğuna 
dair Başbakandan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/784) 591 

75. — İzmir Milletvekili ŞinaSi Osma'-
•nın, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
hakkında son tahkikatın açılmasına ka
rar verilerek Anayasa Mahkemesine sevk 
edilen Bonn Büyükelçisi Mehmet Bay dur 'a 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/785) 591 

76. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul 
AkçVnın, Beden Terbiyesi Merkez Ceza * 

Heyeti* kararlarının, muhatabına ne yol
larla tebliğ edileceği hakkmla bir hü
küm olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/786) 591 

77. — Ağrı Milletvekili Nevzat Gün
gör'ün, Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, 
ayrı "ayrı ne miktar yatırım yapılacağına 
ve İstanbul - Ağrı uçak seferlerine dair 
Baş/bakandan sözlü sorusu (6/787) • 591 

78. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, orak ipi, kota dışı 'bırakıldığına 
göre, 1964 hasat mevsiminde, nu ipin ye
ter ölçüde imal ve stoku için tedbir alı
nıp alınmadığına dair Tarım ve Sanayi 

bakanlarından sözlü sorusu (6/788) 
79. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 

Kut'un, Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşında 
karargâh olarak yaralandığı binada bu
lunan banyo dairesinin tahribedildiği hak
kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/789) 

Sayfa 
591 

591 

80. — Samsun Milletvekili llyas Kı
lıç'm, Millet Meclisine bağlı organla
rın teşkilâtında çalışıp da, vazife mahal
linden ayrılmadıkları halde, yolluk ve 
yevmiye alanlar olup olmadığına dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/790) 591 

81. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, basında çıkan bâzı iddia ve isnat
ların, doğru olup olmadığına dair Milli öt 
Meclisi Başkanlığından sözlü som su. 
(6/791) 591 

82. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, fakirlikleri belge ile sabit olan
lardan Trabzon Numune Hastanesindeki 
tedavileri sonunda, 'bir ücret talebedilip 
edilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu 6/792) 591:592 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Antalya eski Milletvekili' Burhanettin Onat' 
in hükümlü bulunduğu cezanın kalan kısmının 
kaldırılması hakkında Dilekçe Karma Komis
yonunca hazırlanan kanun tasarısı -görüşülerek 
kabul edildi. 

'Siyasi partiler kanun tasarısının, tümü üze
rindeki görüşmelerin yeterliği hakkında verilen 
önergelerin kabulünden sonra, komisyona ge-
riveril meşine dair olan önergeler üzerindeki gö
rüşmelere başlandığı sırada saat 16 ya geldi
ğinden soruların cevaplan d ırılm asına geçildi. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş Yıllık 
Plâna, kabul edilmiş olan himaye ana prensibi 
ve millî petrolün korunması hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına, -

Niğde Milletvekili Eııhi iSoyer'in, Niğde ili 
çevrelerindeki sulama tesisi projesine, 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın 
ili DSİ içme suları, sulama ve kurutma işlerin
de ve bunlardan hangilerinin sonuıçlandırıldığı-
na dair sorularına cevap vermek için Enerji ve 
Tabiî'Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral mehil istedi. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, halkın ucuz 
fiyatla, motopomp temini hususunda ne gibi ted
birler alınacağına dair, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlarındaın sözlü sorusuna, Sanayi Bakanı 
Muammer Ertem ve Ticaret Bakanı Fennî ts-
limyeli cevap verdiler. 

Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, 
Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday veril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Başb-a-
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kandan olan sözlü sorusuna, Ticaret Bakanı 
Fennî tslimyeli cevap verdi. 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Balımı'in, bir 
köre sıhhi muayene kurulunun -banı sağlam ra
poru verdiği haberinin doğru olup olmadığına 
dair, Sağlık ve ıSosyal Yardım ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusuna, İçişleri Bakanı 
bil'âhara cevap vermek kaydiyle Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demir cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum ili ve dolaylarında yapılacak yolların du
rumlarına ve 

Tokat 'Milletvekili Mehmet Kazova'nm, 'To
kat şehri içindeki asfaltın ne zurnan yapılacağı
na dair sorularına, B'aymdırluk Bakanı Arif 
Hikmet Onat cevap verdi, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde ili 
ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât durum
ları ve Ulukışla ve Ortakiöy kazalarının sağlık 
merkezine kavuşturulmalarına dair sorusunu da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir 
cevaplandırdı 

»Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 
Mardin'e bağlı Derik ilçesi Kaymakamının par
tizanca tutumuna dair İçişleri Bakanından, 

Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in, 
(lorum eski Milletvekili Hüseyin Ortaikçıoğlu'-
ııun, durumuna dair Adalet ve içişleri bakanla
rından, 

(Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğiu'nun, 
Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan ya
sak bölge kararının kaldırılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve İç
işleri bakanlarından, 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, bu 
sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokullara 
giremiyen talebeler hakkında ne düşünüldüğü
ne dair, Millî Eğitim Bakanından, 

Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Tur
gut'un, 23 Nisan 11920 tarihinden ibugüne ka
dar, heT toplantı yılında kaıçar Birleşim yapıl
dığına ve birleşimlerin süresine dair, Millet 
Meclisi Baş-kanlığıındau, 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, İlk
öğretim kurumlarına kaydolunan öğrencilerden, 
(her hangi bir nam altında) ücret alındığının 
doğru olup olmadığına dair ÎMillî Eğitim Baka
nından, 

ISinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, Hü-
küm>etin ve hassaten İçişleri Bakanının adliyeyi 

baskı altında tutması ve tehdidetmesinin, Ana
yasa nizamına göre, mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından, 

Eskişehir Milletvekili iSeyfi öztürk'ün, Hü^ 
kümetin dinî tedrisat hakkındaki düşüncesinin 
ne olduğuna dair Başahkaudan, 

Amasya Milletvekili Mustafa Kemal Karan'-
ın, politik .temayül gösteren 'Tokat Devlet Sil
işleri Başmühendisi hakkında iıe gibi işlem ya
pıldığına dair Bayındırlık Bakanından ve 

Oümüşane Milletvekili 'Sabahattin iSavaci'* 
nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulunıan öğ
renci müfettişlerimizin görevlerini lâyıkiylıe ya
pıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim Bakanın
dan olan soruları, soru sahipleri ikinci defadır 
hazır bulunmadıklarından, düştü. 

'Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut, verdiği 
»önerge ile Atatürk'ün Kurtuluş 'Savaşında ka
rargâh olarak yararlandığı binada bulunan ban
yo dairesinin tahribedildiği hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair 'Tarım Baka
nından sözlü sorusunun yaızılı soruya çevrilme
sini istediğinden bu isteği oya sunularak kabul 
olundu. 

ıTokat Milletvekili Mehmet Kazova, Tokat 
ile Yeşilırmak köprüsünün gözlerine ne mak
satla toprak d'öküldüğünıe dair, Bayındırlık Ba
kanından olan sorusunu sormaktan vazgeçtiğini 
bildirdi. 

696, '697, >69ı8, 709, 7:20, '7125, 726, 727, 734, 736, 
737, 740, 762, 775, 785 sayılı somlar, ilgili ba
kanlar, 

723, 7412, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 764, 
755, 756, 759, 760, 761, 763, 764, 765, 766, 7,67, 
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 
779, 782, 784, 786, 787, 788, 790, 791, 792 sayılı 
sorular, soru sahibi milletvekilleri hazır bulun
madıklarından, 

730, 73İ3, 749, 757, 75ı8, 780 'sayılı sorular ise, 
soru sahibi milletvekillerinin izinli bulunmaları 
sebebiyle, gelecek soru gününe bırakıldı. 

1'3 Şubat 1964 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere (saat 18,17 de) Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başlkanvekili Siirt 

Meliki Keskin Süreyya öner 
Kâtip . 

Malatya 
Nurettin Akyurt 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TekUfler 
1. — Ankara Milletvekili Burhan Apay

dın'm, 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamna
meye bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/659) (Anayasa Komisyonuna) 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında ka
nun teklifi (2/660) (Adalet Komisyonun1})) 

3. —• (Jorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
39 arkadaşının, -298 sayılı Seçimlerin temel 
hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında Ka
nun, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin seçimi Kanunu, 306 sayılı Milletvekili se
cim Kanununun bâzı maddelerinin tadiline bâzı 

maddelerinin ilgasına (Mir kanun teklifi. (2/661) 
(içişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

Rapor 
4. —• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve 
Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar 
Kanununun 20 ııei maddesinin 4/ft bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve »3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
neu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (Oündeıne (S. Sa
yısı : 586) 

••> —•<^>>o<t 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılına saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nevzat Şener Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birlerimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Elektrikler yanın ca, yoklama 
oylarınızı işaret etmenizi rica ediyoruz. Anah
tarları çeviri]) yoklama oylarınızı işaret buyu
runuz. 

(Otomatik oylama ile yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ekse

riyetimiz var, gündeme bağlıyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Antalya eski Milletvekili Burhanettin 
Onat'in hükümlü bulunduğu cezanın kalan kıs
mının kaldırılması hakkında Dilekçe Karma 
Komisyonunca hazırlanan kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/510) (S. Sayısı : 
r>5G) (1) 

(i) 556' »Sf. Sayılı basnıayazı tutanağın so-
nundadır. 

j BAŞKAN" — Tasarının tümü üzerinde söz is-
| tiyen arknda:Şimız var mı? Buyurun Sayın 

Apaydın. 
j BURHAN APAYDIN (Ankara) — M u h t e 

rem arkadaşlarım, nazariyatta Parlâmentonun 
| özel af yetkisine verilmek istenen misal gayr-et-
I leri içerisinde bugün huzurunuza getirilmiş 

olan tasarıda mevzu bulunan özel af teklifi 
, kadar tipik olanına belki de raslamlamaz. 
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Arkadaşlarım; bizi özel. affa götüren hâdi

se şu şekilde baskını aktadır. Anayasayı ihlâl 
iddiasını karara bağlıyan Yüksek Adalet Diva
nı, Burhaııettin Onat hakkında iddiayı ınesbuk 
görerek mahkûmiyet karan vermiş bulunmak
tadır. Mahkûmiyet kararının bir hüküm fıkrası, 
malûnıuâliniz, bir de gerekçe kısım bulunmak
tadır. Ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
Yüksek Adalet Divanının muhakeme tarzında 
uygulanmış bulunmasına nazaran İni kanun hü
kümlerine istinaden Yüksele Adalet Divanı 
gerekçeli hükmün okunmasının fazla zaman 
alacağı mülâhazası ile kanunun vermiş olduğu 
salâhiyete binaen sadece hüküm fıkrasını oku
mak suretiyle kararı tefhim etmiştir. 

Arkadaşlarım; tefhim edilmiş olan kararda 
Türk Ceza Kanununun 146 neı maddesinin 
3 neü fıkrasına göre on sene müddetle ağır 
hapse mahkûmiyeti ifade edilmiştir. Fakat 
tebliğ edilmiş olan gerekçeli kararda, aynen şu 
husus bulunmaktadır : Sanık Burhaııettin Onat 
hakkında «tutumu itibariyle ve 90 lık takrire 
imza koymuş bulunması dolayısiyle hakkında 
Türk Ceza Kanununun '59 ncu maddesinin tat
biki icabetmiştir.» diyor. Yani burada 59 ncu 
maddeyi mahkeme tatbik etmiş bulunduğunu 
ifade etmiş oluyor. Şu hale nazaran hüküm 
fıkrasında 59 ncu maddenin tatbikini gösterir 
bir netice ile karşılaşılmamış bulunması keyfi
yeti, gerekçe ile hüküm fıkrası arasında bir 
tenakuz durumunu hâsıl etmiş bulunm'aktadır. 

Arkadaşlarım, bu vaziyet tahtında alâkalı, 
Yüksek Adalet Divanına müracaat etmiştir. 
Fakat Yüksek Adalet Divanı 4 e karşı 5 oyla, 
ekseriyetle vermiş olduğu kararda bu talebi 
reddediyor. 

Burada dikkate şayan olan nokta şudur : 
Mahkeme, dilekçinin talebinde ileri sürül

müş olan hususun aksini kabul etmiyor, diyor 
ki; «evet, müracaat sahibi yapmış olduğu mü
racaatında, gerekçede 5(9 nen maddenin tat
bik edilmiş olduğu beyan edilmiş bulunmasına 
rağmen, hüküm fıkrasında bu beyan edilme
miştir. Bu durum karşısında Adalet Divanı 
iddiayı bu cephesiyle doğru görüyor. Fakat 
üyeler ikiye ayrılıyor. Beş oyla ekseriyet kaza
nan karar diyor ki; «Hüküm fıkrası gerekçeli ka
rara hâkimdir, yani orada bir tenakuz olduğu ah
valde hüküm fıkrasındaki esaslar gerekçeye hâ
kim olur, gerekçe hüküm fıkrasına göre düzelti-
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lir.» diyor. Diğer muhalif olan ve ekalliyette 
kalan dört üye de hüküm fıkrası ile gerekçenin 
bir kül. teşkil ettiğini ve hüküm fıkrasının gerek
çede dayanılan kanuni ve fiilî sebeplerin bir ne
ticesi olduğunu; bu bakımdan esas itibariyle hâ
kimin kanaatini dayandırmış olduğu hukukî ve 
fiilî mesnetleri gösteretn gerekçe kısmına, itibar 
edilmesi-lâzım geldiğini beyan ediyor ve bu se
beple kararda düzeltme yapılması icabettiğini ve 
mahkûmun cezasını mahkemenin esas kasdmdan 
fazla olarak çekmemesi icabetti ği nokta i n.a.zarmı 
dermeyan ediyorlar. 

Arkadaşlarım, mesele bu, yani hüküm fıkrası
nın gerekçeye teşmili bir noktai nazar; diğeri ise, 
gerekçenin ve hükmün bir kül olduğu, gerekçede-
kinin de hüküm fıkrasına hâkim bulunduğu me
selesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iddianın halli bir 
suretle mümkün olabilirdi. Yani vicdanları tat
min edecek şekilde ve hukuk mantığına ve usulü
ne uygun olarak bir neticeye bağlanması elbette 
ki, kabil olabilirdi. Ve normal hukuk nizamı da 
bunun yollarını tâyin etmiştir. Ve, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu da keza bu gibi ahval
de nasıl bir yol takibedileceğini sarih hükümler 
tahtında vaz'etmiş bulunmaktadır. Nitekim Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 nci madde
si, bu gibi ahvalde hükmü veren mahkemeye mü
racaat yapılabilmesi imkânını sağlamış bulun
maktadır. Fakat arkadaşlarım Yüksek Adalet Di
vanı, 1 No. lıı Kanunla kurulan, istisnai bir hü
viyet taşıyan ve kararları kesin olan bir mahke
medir; yüksek bir mahkemedir. 402 nci maddeye 
istinaden bu yüksek mahkemeye yapılmış olan 
müracaat, 4 e karşı 5 oyla reddedilmiştir. Esaslı 
bir muhalefetle karşı karşıya bulunulmaktadır. 
Bu durumda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
na istinaden esas mahkemesinin vermiş olduğu 
bu karara göre mahkûmun acele itiraz yoluna git
mesi ve mahkemenin bu kararma itiraz etmesi lâ-
zımgelinektedir. Fakat arkadaşlarım; arz ettiğim 
gibi 1 numaralı Kanun Yüksek Adalet Divanının 
kararlarını kesin olarak vasıflandırmış bulunma
sı itibariyle mahkûm, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun kendisine vermiş olduğu acele itiraz 
hakkını daha yüksek mahkemeler nezdinde ve ni
hayet Temyiz Mahkemesi nezdinde kullanmak 
imkânından mahrum kalmış bulunmaktadır, îşte 
arkadaşlar, böyle bir vaziyette Parlâmentonun af 
yetkisini kullanmak suretiyle bir haksız durumun 
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devamına nihayet vermesi gibi bir vaziyet hâsıl 
olmuş bulunmaktadır. 

Burada Yüksek Heyetinizin, bir noktada dik
katinizi müsaadenizle çekmek isterim: Arkadaşla
rım, gerek Yüksek Adalet Divanının ekseriyetle 
verilmiş olan kararı, gerekse muhalefet şerhleri 
hiçbir suretle mahkûmun suçluluk durumu üze
rinde bir noktainazar dermeyenma mütaallik de
ğildir. Yani Burhanettin Onat'm suçlu idi veya 
değildi şeklinde bir mesele ve konu ile karşı kar
şıya değiliz. Keza, Dilekçe Komisyonu Burha
nettin Onat'm durumunu, suçluluğu veya masu
miyeti cephesinden asla ele almış değildir. Aynı 
suretle Millet Meclisi Adalet Komisyonu da Bur
hanettin Onat'm durumunu suçluluğa veya ma
sumiyeti cephesinden ele almış değildir. 

Şu hale göre demek oluyor ki, Yüksek Adalet 
Divanınca verilmiş olan bir kararın, Yüksek He
yetinizde haklılığı veya haksızlığı keyfiyeti esas 
bakımından mevzubahis değildir. Böyle olunca 
Anayasa hükümleri muvacehesinde bit' haksız du
rumun devamına meydan vermemek keyfiyetini. 
Parlâmentonun mülâhaza ötmesi tamamiylc • 
Anayasa hükümlerine uygun düşmektedir. Bi
naenaleyh, Parlâmenton un Özel ai' yetkisi kul
lanması keyfiyeti mevzuu bahis mahkeme ka
ran karşısında Anayasanın her hangi bir hük
münü veya prensibini uzaktan veya yakından 
en küçük ölçüde sarsmamaktadır. Bu vaziyet
te üzerinde durulması iktiza eden husus ki, 
af tasarısına hâkim olan no'ktai nazarı teşkil 
etmektedir, mahkemenin kararında, fiilin tav
sifinde hataya düşülmemiştir. Bu noktada hiç
bir münakaşa yoktur, tekrar arz ediyorum. Yal
nız tavsife göre kabulün icalbı yapılmamıştır. 
Mahkeme fiili tavsif ediyor, o suretle kabul edi
yor, fakat bu kabule göre icap yapılmıyor. Ya
ni gerekçede «59 ncu maddenin tatbiki icabet-
miştir» demesine rağmen hüküm fıkrasında 
50 ncu maddenin tatbik edilmemesi gibi bir 
vaziyetle karşılaşıyoruz. Arkadaşlarım,, bu bir 
adlî hata da değildir, yani bunu heyetin bir 
adlî hata şeklinde de asla mülâhaza etmemesi 
gerekmektedir. Nitekim Dilekçe Komisyonu da 
bir adlî hatanın bahis mevzu olmadığı keyfi
yetini raporunda zikretmiştir. Burada ancak 
bir zühul vardır. Parlâmentonun özel af yet
kisini bahis konusu mahkûm 'hakkında kullan
mak suretiyle zühulden mütevellit devam et
mekte olan bir haksızlığa nihayet vermek gibi, 
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adeletin gayesine uygun, adaletin gayesine uy
gun olduğu kadar da, mahkemenin kararının 
maksadına uygun olarak bir yetkiyi 'kullan
mak vaziyeti ibahis mevzuudur. Yoksa, bir şah
mın yanlışlık durumu, hastalık durumu ve saire 
gibi sebepler, şu veya bu suretle ileri sürülecek 
ııoktai nazarlar değil hâdisede hâkim olan; 
mahkemenin bilâkis maksadının tahakkukuna 
imkân vermek. Kaldı ki, hâdisede Burhanet
tin Onat'm, yine Dilekçe Komisyonunun ka
rarında ifade edildiği veçhile, hastalığı ve 
yaşlılığı keyfiyetide ayrıca tevsik edilmiş bu
lunmaktadır. Mahkeme kararında hüküm fık
rasındaki ve gerekçedeki tenakuz vaziyeti hiç
bir suretle kasıtla da ilgili değildir. Bu, sade
ce kamu sukutu ile ifade edildiği gibi kesreti 
meşguliyet sebebiyle yanılıp, unutmanın ta ken
disi bulunmaktadır arkadaşlar. Çünkü Yük-
fick Adalet Divanı, 500 den fazla şahıs hakkın
da hüküm vermiş, gerekçe yazmış ve tefhim de 
bulunmuştur. İşte böyle bir anda bir zuhül 
meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, özel af yetkisini Yüksek Heyeti
niz kullanmakta isabetini haklı gösterecek di
ğer bir husus da 78 numaralı Af Kanununu Yük
sek Heyetinizin daha evvel kabul etmiş bu
lunması keyfiyetidir. Malûm olduğu üzere 
bu kanunda .muvakkat hürriyeti bağlayıcı ceza
lardan 4 senesi indirilmiştir. Şimdi arkadaşla
rını, 78 numaralı Kanuna göre ve mahkeme ka
rarının gerekçesinde varılmış olan neticeye bina
en Burhanettin Onat'm 78 numaralı Af Kanu
nunun şümulü içine girmesi, yani meclisinizin 
feri iştirak halinde olan Anayasa ihlâli mahkûm
ları hakkında münasip gördüğünüz ve karar ver
miş olduğunuz af hususundaki noktayı nazarın, 
Burhanettin Onat'a da bu zühulün ortadan kal
dırılması suretiyle, tamir edilmesi suretiyle teş
milinden başka ve daha başka bir ifade ile, 78 
sayılı Kanunun haklı olarak bu şahsa sirayetini 
teminden başka da hiçbir netice hâsıl etmiye-
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Heyetinize 
arz etmiş olduğum, şu kısa olmasına çalıştığım 
mâruzâtımla, vicdanlara değil, hakikaten doğru
dan doğruya hukuk mantığına hitaıbetmek iste
dim. Kaldı ki, Yüksek Heyetiniz hukuk ve vic
danı daima yek diğeriyle muvazi götüren ve her 
ikisinin de gayesini birleştirmek yolunda çok asil 
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kararlar veren ve bu vasfiyle hakikaten tarihi
mizde mümtaz mevkii işgal edecek olan bir he
yettir. Bu bakımdan, sizlerin, hukukî bilgilerini
ze, mantığınıza, arz etmiş olduğum mucip sebep
lerin dışında eminim ki, yüksek vicdanınıza, af 
kanunu tasarısının kabulünde parlâmentoyu hu
zura getirecek bir karara sizi sevk ettirecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım; bendeniz, hukukî noktainazardan 
mütalâa arz etmiyeceğiuı, bunu Sayın Burhan 
Apaydın arkadaşımız izah buyurdular. Bendeniz 
müsaade buyurulursa insani noktai nazardan bâ
zı mülâhazalar arz edeceğim . 

İnsanların kaderinde, yaradılışlarının iyi ol
malarına rağmen bâzı makûs tecellileri vardır. 
Bundan dolayıdır ki, tarihte yaradılışının ma
kûsu neticelerle heder olmuş hayatlara raslarız. 
O ecen devrede, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
11 nei Devresinde, hâdiselerin muhkûmu olmuş 
birçok eski Meclis arkadaşlarımız arasında, şah
san bu kürsüde kendisini daima, ekseriyetle zevk
le dinlediğim ve yaradılışı son derece sanatkâr 
ruhlu, asla kötülüğe meyli olımıyan bir insan ola
rak tanadığını değerli Antalya Milletvekili Dok
tor Burhanettin Onat arkadaşımızın hakkında 
bugün gelmiş olan özel af kanununu, bu bakım
dan bir makûs talihin son deminde kendisine bir 
akşam güneşi gibi hafif bir ışık, bir teselli ışığı 
vermesi şeklinde telâkki ettim ve ondan dolayı 
onu desteklemek üzere müsaadenizle huzuru âli
nize çıktım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, hukuk tarafına 
temas otmiyeceğimi söylemiş olmamla beraber, 
Sayın Burhan Apaydın arkadaşımızın belirttik
leri noktalarda, yetkili karar vericilerin ittifak 
halinde bulunmayışı ve gerekçe ile hüküm ara
sındaki tam mutabakat olmayış durumu dola-
yısiyledir ki, (şüphe sanığın lehine yorumlanır), 
kaidesince de burada onun hakkında ve bilhas
sa şimdi türlü hastalıklarla malûl bulunduğu ve 
hakikaten sadece hastalıkları bakımından dahi 
affedilmesi gereken bir durumun da bu eski ar
kadaşımızın ve bu iyi kalpli, iyi ruhlu insanın 
her halde kurtarılmasının bu Meclis için bir atı
fet değil, öyle zannediyorum ki, her zaman mü-
tehalli olduğunu birçok müşahhas misalleriyle 
ispat eylediği insani ruhunun yeni bir eseri ola-
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çaktır. Maruzatım bundan ibarettir. Affın des
teklenmesini şahsan istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR O T I R İ T D İ O Ğ L I : (Edirne) — Vaz

geçtim, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon. 
Komisyon da söz istemiyor. Tümü üzerinde 

baş'ka söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.. 

Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
Öncelik kararını almıştık. Komisyonun tekli

finde ivedilik teklifi vardır, ivediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul1 

edilmiştir. 1. nei maddeyi okutuyorum . 

Antalya eski Milletvekili Dr. Burhanettin: 
OnaVın hükümlü bulunduğu cezanın kalan. 

kısmının kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE l. — 1024 tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında 12 Haziran 19G0 tarihli ve 1 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Yük
sek Adalet Divanınca Anayasayı ihlâl, suçundan 
Türk Ceza Kanununun 146/3 ncü maddesi ge
reğince mahkûm edilmiş bulunan Antalya eski 
Milletvekili 1890 doğumlu Dr. Burhanettin 
Onat'ın hükümlü bulunduğu muvakkat hürriye
ti bağlayıcı ağır hapis cezasının henüz infaz 
olunmıyan kısmı affedil mistir . 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mx\DDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. * 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyenL 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.; 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü hakkında lehte, aleyhte konuş
mak istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Teklifin 
tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Teklif Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 
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Muhterem arkadaşlar, .1964 bütçe kanun ta

sarısının gündeme alınması yarın mümkün ol
maktadır; söz almak istiyen arkadaşlarımızın, 
grupları, adına ve gerekse şahısları adına Kanun
lar Müdürlüğüne müracaatları rica olunur, sıra
larını tesbit ettirmek için 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasını Gülek ve Kemal Sarıibra-
Mmoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri ve 
(Seçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 2/591) 
(S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN — Partiler Kanununun görüşül
mesine geçiyoruz. Tümü üzerinde yeterlik öner
gesi var. (Gürültüler) 

GÖKHAN EVLıYAOĞLU (Balıkesir) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü hakkındaki müzakerelerin ye

terliğine karar verilmesi hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Ankara, 
Burhan Apaydın 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliğini arz vo teklif ede

rim. 
Antalya 

Refct Eker 

Sayın Başkanlığa 
Uzunca bir zamandan beri partiler kanunu 

tasarısının tümü hakkında görüşmeler yapılmak
ta olup konu her yön iyi e aydınlanmıştır. Bu se
beple adı geçen tasarının tümü. üzerindeki gö
rüşmelerin yeterliğine karar verilmesini arz vo 
teklif ederim. 

Elâzığ 
Nurettin Ardıeoğlu 

BAŞKAN — Yeterliğin Aleyhinde Sayın 
Gökhan Evliyaoğlu. 

KÂZİM AKAK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
bendeniz geçen sefer yeterlik aleyhinde söz al
dım. Siz de Heyeti Umıımiy oye, «Kâzım Arar 
söz aldı» buyurdunuz. Zalbıtlarda vardır, söz sı
rası benimdir. 

BAŞKAN —- Böyle bir soy hatırlamıyoruz, 
Savın Arar. 
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KÂZİM AKAR (Çankırı) — Zabıtlarda var

dır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliyaoğlu. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, siyasi partiler ka
nunu tasarısı üzerinde ne zamandan beri müza
kereler uzayıp gitmektedir. Fakat, .müzakerele
rin uzayıp gitmesinde de ıbir fayda olduğu aşi
kârdır. Çünkü, batı memleketlerinde, bilhassa 
İkinci Dünya Savaşından ısonra, meydana gelen 
iktisadi ve siyasi buhranlar karşısında, demok
rasilere daha sağlam bir bünye kurmak husu
sunda, meydana gelen fikirlerin neticesinde or
taya, atılan, siyasi partileri bir kanunla tanzim 
etme fikri senelerden beri üzerinde durulan bir 
fikir oynakla birlikte hâlâ bir neticeye varıla
mamıştır. Bu durum, 'karşısında, bu kadar ha
yatî ehemmıiyeti haiz bir mevzuda alelacele bir 
hükme varmak çok yanlış olacaktır. 

Arkadaşlar; siyasi partiler gibi rejimin vaz
geçilemez esas unsurlarını teşkil eden müesse
seler hakkında, bu müesseselerin iç. bünyeleriyle 
ve müesseselerin rejim içerisindeki yerlerini tâ
yin etme bakımından hayati ehemmiyeti haiz 
hükümler taşıyan bir kanun tasarısı hakkında 
çahıık hüküm vermek, son derece yanlış 'olacak
tır. Siyasi partiler'kanunu tasarısı Yüksek Mec
lise sevkedildiği günden beri efkârı uımuimiyc-
de bütün tartışmalar yapılmaktadır. Tara faiz 
ilim adamlarının bu kanun hakkındaki reddiye
leri biribirini takiben devanı etmektedir. Mec
lisimizde de devam eden müzakereler sonunda, 
ne Hükümette bu tasarıyı geri almayı matuf 
bir temayül ne de tasarıyı savunan arkadaşları
mızda yanıldıklarını ifade eden bir duruma 
raslaıımamıştır. Bu maalesef hazin bir netice
dir. lOünkii maşeri vicdanda bir reaksiyon do
ğuran ve Yüksek Meclisimizce de bâzı arkadaş-
larıınnzın ortaya vukufla koydukları gibi basın
da, ve efkârı umumiyode tarafsız yazarların, 
gazetelerin ve ilimi a d anılarının tepkisi devam 
ettiği halde tasarının tümü hakkında konuşan 
ve tasarıyı savunan arkadaşlarımızın fikirlerin
de her hangi bir değişiklik olmadığını görmek 
insana, üzüntü vermektedir. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi hakkında 'ko
nuşun Sayın Evliyaoğlu. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Bu 
bakımdan tasarının tümü üzerinde konuşmalara 
devam etim ek zarurettir. Günkü, ancak tasarı-
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nm tümü üzerinde görüşülüııee bu tasarının 
Türkiye'do demokrasiyi tehdideden taraflar!, 
bu tadarının rejim ilerisindeki yeri ve rengi 
belli olacaktır. 

Arkadaşlarım, biz bu tasarıyı son /amalarda 
rejimin daraltılması, .siyasi ve iktisadi karek-
terinin değiştiriliinesi yönünde hazırlanan bir 
sistemin bir ünitesi olarak görmekteyiz. 

Bu .bakımdan bunun yerinin tayin edilmesin
de tasarının tümü itibariyle değerlendirilmesin
de, acele bir hükme varmamak lâzımdır. Tasarı
nın rejimin hayatiyetini tehdideden taraflarını, 
Türkiye'de demokrasiyi tehlikeye düşüren isti
kametlerini, rengini ve mahiyetini, karakterini 
iyice anlıyabilınek için tümü hakkındaki görüş-
melere uzun boylu devam etmek lâzımdır. Bun
dan geri kalamayız. Çünkü tasarının tümü hak
kında yalnız Yüksek Meclisimizde değil efkârı 
imium.iy.ede de tepkiler, beyanatlar ve tarafsız 
ilim adamlarının neşriyatı devam etmektedir. Bu 
neşriyattan, ilim adamlarının fikirlerinden ve 
Meclisimizde serdedileeek olan fikirlerden isti
fade etmek için zamana ihtiyacımız olduğu gö
rülmektedir. Çünkü, maalesef bir kısım arka
daşlarımızda hâlâ rejimi tehdit eden tarafları
nın tesbit edilmediği ve buna inanılmadığı, bu 
hususların görülmediği kanaati bizde hâkimdir. 
Bu kanunda bu tasarıda Türkiye'de bu tarihten 
itibaren rejimi cidden tehlikeye düşürücü taraf
lar vardır; bu bakımdan rejimin hayatiyetini 
tehdit eden taraflariyle tasarının tümü üzerin
de konuşmak gerekmektedir. Bu hususta söz al
mış birçok arkadaşlarımızın söz haklarının ta
nınması lâzımdır. (Batı memleketlerinin şeneler-
denberi üzerinde düşünüpde bir türlü gerçekleş
tiremedikleri bir kanunu, biz burada ,söz almış 
arkadaşlarımızın söz haklarını tanımadan, onla
ra konuşma fırsatını vermeden çıkarırsak bü
yük bir vebal altında 'kalmış olacağız. Bu sebeple 
bu tasarının kifayetini kabul edipte üzerinde 
ıızunboylu konuşulmamasını istiyen arkadaşları
mızın büyük 'mesuliyet payları olacaktır. Bunu 
burada hatırlatmayı tarihî bir vazife addediyo
ruz. ıBu tasarı, tümü itibariyle Türkiye'de de
mokrasiyi, demokratik rejimi tehdit etmekte, 
Türkiye'de demokratik rejimin esaslarını değiş
tirici, bir partiler demokrasisi olan Türkiye, de
mokrasisinin istikametini değiştirici mahiyette
dir. 'Bu bakımdan müzakerelerin kifayetini isti
yen arkadaşlarımızın mesuliyetini hatırlatır ve 

Büyük Meclisin kifayeti kabul etmemeleri rica-
siyle huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN —- Yeterlik önergesi aleyhinde bir 
arkadaşımız konuştu. İçtüzük hükümlerine göre 
yeterlik önergesi lehinde bir arkadaşa söz verilir. 

KÂZIM AKAR (Çankırı) — Usûl. hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir başka tutum yok ki. 
Sayın Kâzım Arar, geçen defaki birleşimde 

ben kifayetin aleyhinde konuşacağım iddiasında 
idi. Böyle bir iddiayı biz hatırladığımız için di
ğer bir arkadaşa bu hususta söz verdik. Sizin de 
yeterliğin aleyhinde olduğunuz malûm. Reyinizi 
ona karşı kullanırsınız. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — .Bir takririm 
vardır onu okuyun. 

BAŞKAN — Önerge oylanıyor efendim. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Oylamadan ev

vel efendim, bir takrir verdim. Oylamadan ev
veldi. Başkanlığın tutumu hakkında... 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz. Kabul eden
ler... Sayınız lütfen. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Söz istiyoruz 
vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Bağırmayınız Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Duyurmak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Ben duydum, bana duyuracak-

sanız duydum ve önergenizi de oya kovam ıvaca-
ğımı söyledim. Aksi inzibati cezayı müstelzimdir. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Kes, masum 
konuşmalara da ceza kes! Bugünlerde ceza kes
meye alıştınız. 

BAŞKAN — iliç kesmedik daha Sayın Arar. 
Yeterlik önergelerini kabul etmiyenler... 125 e 

karşı 138 oyla yeterlik önergeleri kahul edilmiş
tir. 

Efendim, maddelere geçmeden evvel tasarı
nın Komisyona iade edilmesine dair önergeler 

• vardı, bu önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üzerinde genel görüşme açılmış bulunan «Si

yasi Partiler kanun tasarısı» nm Hükümet ve Ge
çici Komisyon gerekçelerinde; de ısrarla duruldu
ğu gibi, her şeyden evvel «behemehal insan hak 
ve hürriyetlerine dayanması...» ve Anayasa ilke
lerine uygun olması gerekmektedir. Nitekim, si
yasi partiler konusundaki bâzı hususları düzenle-
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mek üzere kanuni hükümlere ihtiyaç gösteren 
Anayasanın 57 nei maddesinde çıkarılacak kanu
nun «demokrasi esaslarına uygun olması» şartı 
ayrıca açıklanmış bulunmaktadır. 

Hal böyle iken Siyasi Partiler hakkında âde
ta bir tip statü hazırlama gayretine düşen Hükü
met tasarısının belkemiğini teşkil eden teşkilât 
kurma bahsinde tahditler koymak, parti görevlisi 
namı altında yukarıdan tâyin edilmiş komiserler 
marifetiyle geniş halk kütlelerinin parti işleri
ni yürütmek, genel merkezlere aday gösterme hak
kı tanımak suretiyle; 

A) insan hak ve hürriyetlerini kısıtlamak
ta, demokrasi prensi])!erinden ayrılmakta, 

B) Anayasaya aykırı hükümler getirmekte
dir.' 

Şöyle ki: 
1. Bilindiği gibi, insan Hakları Evrensel Be

yannamesinin 20 nei maddesi «Her şahsa dernek 
kurmak ve derneğe katılma hakkı» ve 21 nei mad
desinde de «Her şahsa doğrudan doğruya veya 
serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasiyle memleke
tin kamu işleri yönetimine katılma hakkı» tanın
mıştır. 

Anayasamızda kemaliyle; yer alan bu prensip
ler, Türk halkının siyasi hak ve hürriyetlerini 
kullanamamasından ve bu hak ve hürriyetleri te
minat altında bulunmamasından doğan sosyal çö
küntülerden kurtulmak için Anayasamız, Türk 
Arata,ndaşlarına önceden izin almaksızın «siyasi 
parti kurma» hakkına sahibolduğunu ayrıca 
hükme bağlamıştır. 

Bu durumda, Türkiyemizde il ve ilçe merkez
leri dışında siyasi partiler teşkilât kuramaz şek
linde bir sistem getiren bu kanun tasarısı her 
şeyden sarfınazar insan hak ve hürriyetlerine ay
kırı olması bakımından görüşme konusu olamaz. 

O Türk köyü ve köylüsü ki, toplum yapımızın 
hâlâ temeli ve mahrumiyetleri1, katlanma gücüne 
sahip varlığıdır. 

Ook parti devri sosyal açıdan incelendiği za
man köye particilik yüzünden gelen zararlı cere
yanların bizatihi köyün bünyesinden değil, Genel 
Merkezden itibaren il ve ilce kuruluşlarının hatalı 
tutumundan ve bilhassa Devlet idaresinin parti
zanca bir zihniyetle yürütülmesinden ileri geldi
ği anlaşılacaktır. Buna karşılık köyün ve köylü
nün kendisinin de hak sahibi olduğunu anlaması 
sayesindedir ki, dert ve ıstıraplarının Devlet ma
şası üzerine gelmesi yolu açılmıştır. 
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II - Parti görevlisine gelince; gerekçesinde 

Hükümet tasarı hazırlanırken Cumhuriyet dev
rinde çok partili hayatımızın gelişme seyrinin göz
den uzak tutulmadığını ifade ediyor. 

Bu iddiada bulunan Hükümet (parti mute
metleri) devrini de hatırlasa idi bucaklarda, köy
lerde ve mahallelerde (parti görevlisi) namı al
tında yukarıdan tâyin edilmiş kimseler vasıtasiy
le buralarda parti işlerinin yürütülmesini akla bi
le getirmezdi. 

(Parti görevlisi) istemiyerek insana faşist ve
ya komünist sistemlerdeki (tek adam) a dayan
ma sistemini hatırlatıyor. 
* Aşağıdan yukarıya idare prensibinden bu de
recede ayrılmak kabildir. 

İTİ - Aday seçimi; bu hususta bir ön seçim 
sistemi getiren tasarıda hangi ölçüde olursa olsun 
gen (il merkeze aday gösterme hakkı tanınması de
mokrasiye de memlekete getirilen tecrübelerin 
verdiği neticelere de uygun değildir. 

Tekrar edelim ki, bir Anayasa hükmü yerine 
getirilirken çıkarılacak kanunun Anayasaya ve 
demokratik prensiplere uygun olması şarttır. 

IV - öte yandan tasarı, gerekçelerdeki iddia
lara da uymuyor ve ileri sürüldüğü şekilde siyasi 
partiler alanında karşılaşılan güçlükleri çözecek 
prensipler ve tatbik kabiliyeti olan kaideler koy
makla yetinmek yerine çoğu yerde C. H. P. Tü
züğünü örnek alarak yukarıda da işaret edildiği 
veçhile, âdeta bir tip statü mahiyetinde ve «tan-
zimci» bir zihniyetle hazırlanmış bulunuyor ki, 
bu noktadan da tamamen hatalıdır. 

V - Tasarı üzerinde Meclis Genel Kurulunda
ki çalışmalarla düzeltmeler yapmak suretiyle işin 
içinden çıkılması mümkün değildir. Bu sebepten 
bir taraftan mevcut kanun düzenim Anayasanın 
57 nei maddesinin öngördüğü hususlarda hü
kümler koymak suretiyle tamamlamak diğer ta
raftan yeni Türk Anayasasının ruh ve maksadına 
ve memleket gerçeklerine uygun bir partiler ka
nunu üzerinde bütün.-kaynaklardan faydalanıla
rak normal çalışma yollarına gitmek kanaatimce 
en doğru hal ca reşidi r. Meselenin arz ettiğim 
esaslar dâhilinde ele alınması için maddelere ge
çilmeden aşağıdaki üç hususun reye konulmasını 
ayrı ayrı saygiyle rica ederim. 

1. Tasarının önergemle birlikte Anayasa Ko
misyonuna verilmesini, 

2. önergemin beşinci maddesi kabul edilirse 
bugünkü kanun düzeninin Anayasanın 57 nej 

— 560 -
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maddesine göre boş bıraktığı hususları doldurmak 
maksadiyle acele bir kanun tasarısı hazırlamak 
üzere eldeki tasarının Geçici Komisyona verilme
sini, 

3. Alman ilim heyeti raporlarının Türkçeye 
çevirterek Türk ilim adamlarından ek mütalâa 
alınarak yayınlanmasına ve «siyasi partiler hak
kında özel bir kanun hazırlanması» iğinin normal 
komisyonlarca ele alınmasına karar verilmesini 
saygı ile rica ederim. 

Uşak Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Takriri 
izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hepsini okuyalım efendim.... 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasi partiler toplumumuzun hayât ve be-

kasiyle ilgili kararlar alacak, Devletin en mühim 
organlarında ağır mesuliyetli vazifeler derühde 
edeceklerdir. 

Bu mühim vazifelerin ifasiyle mütenasip bir 
muhtariyet (Ofaunomie) nin verilmesi gerekir. 
Halbuki bu kanun tasarısı ile siyasi partiler bir 
nevi vesayet altına alınmış vaziyete gelecekler
dir. Kendi başına kaldığı zaman her türlü tesir
den azade olarak kendi kendini idare edemiyen 
kendi bünyesi içinde demokratik ruh ve zihni
yeti tecelli ettirmiycıı bir siyasi teşekkülün 
memleketin yüksek menfaatlerini demokratik 
esaslar içinde lâyıkı veçhile koruması beklene
mez. Bu itibarla siyasi hak ve hürriyetler siyasi 
faaliyetler bütün kemaliyle bahsedildikleri su
rette müspet kullanılmaları bahis mevzu olur. 
Bunu bir misalle izah etmek isterim. Bisiklete 
binmenin, denizde yüzmenin tarifi gayet kolay 
yapılır. Fakat bizatihi bisiklete binmek, deniz
de yüzmek bir mümarese işidir. 

Demokratik rejimde de siyasi partilere ge
niş imkânlar verilmek, bu suretle tekâmül ede 
ede arzu edilir gelebilirler. Bu tasarı siyasi par
tileri mahcur hale sokmaktadır. Aynı zamanda 
yalnız bir tek tip partinin yaşamasına imkân 
vermektedir. Diğer teşekkül edecek partiler ya 
bu partinin gölgesi veyahut da kopyası, asgari 
peyki olacaktır. Hâsılı bu tasarı bu haliyle nü
fusumuzun % 75 ini teşkil eden köy ve mahal
ledeki vatandaşlara siyasi partiler içinde teşki
lât kurmalarına imkân vermemek suretiyle 
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partilerin merkez kontenjan adaylarına da yer 
vermesi suretiyle demokrasimizi ayaksız bir baş 
haline getirecektir. Ayrıca ayaksız kalan başta; 
serbest iddia, serbest münakaşa, serbest muha
kemenin temin edeceği hak ve hakikat güneşin
den mahrum kalacak, umduğumuz neticeyi ver-
miyecektir. Bu itibarla körpe demokrasimizi 
kör kötürüm olmaktan kurtarmak, hür ruh, vic
danların meydana getireceği bir ahlâk ve fazi
letler manzumesi haline getirmek için Anayasa
nın şeklî emirlerine göre değil, demokratik esas
ları terviceden mânasına göre bu kanunu çıkar
mak mecburiyetindeyiz. 

Binaenaleyh, kanun sistematiğinin bir ilim 
heyeti marifetiyle yeniden gözden geçirilmek 
üzere komisyonca geri alınmasını, ilim heyeti 
marifetiyle tümü gözden geçirildikten sonra 
Yüce Meclise şevkini arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

AITMKT TAHTAKILIÇ (Uşak) — Önerge
mi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, daha evvel 
tümü üzerinde konuşulduğu sırada bunlardan 
bahsetmiştiniz. Daha neyi izah edeceksiniz. Hem 
bitmedi, daha okutacağız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, 
ayrı ayrı üç maddedir. îzah edeyim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Grup adına verilen şifahi açıklama muvace

hesinde, Siyasi partiler Kanununun Anayasa 
Komisyonuna havale edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Ataman Zekâi Dorman 

Bolu Milletvekili 
Kâmil İnal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Partiler kanununun nor

mal komisyonlardan geçirilerek gelmemiş olma
sı ve Hükümetin sarahaten ifade ettiği bütçeye 
yük tahmil eden müeyyideler getirmiş bulun
ması bakımından Karma Plân Komisyonunun 
ve normal Anayasa ve Adalet komisyonlarının 
tetkikinden geçmesi zaruridir. Bunlar yapılma
dan gelen ve bütçeye yük tahmil eden bu tasa-
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rııım normal komisyonlara iadesini arz ve tek
lif ederiz. 

Erzurum Milletvekili İzmir .Milletvekili 
Turhan Bilgin Saim Kayhan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mâruzâtımız çerçevesinde tasarının olgunlaş

masını sağlamak maksadiyle, muhtelif yetkili 
çevrelerin fikirlerinin tezekkürüne imkân ver
mek için tasarı ve teklifin Hükümete iadesini 
saygılarımızla rica ederiz. 

Giresun G ü ınüşane 
î. Etem Kılıcoğlu Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç nedir arzunuz 
efendim"? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) —Benim 
•önergem 3 bölümdedir. Onun için izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Tzalı. edip vermiştiniz zaten 
«"mergeVüzi, değil mi Sayın Tahtakılıç? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) - - Henüz 
izah etmediğim hususlar da var. (Soldan, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... Bağır
mayınız. Etem Bey. Şimdi bir arkadaşla anlaş
maya çalışıyoruz. Bu işi bitirelim, bir anlaşma
ya varalım da ondan sonra sizinle konuşuruz. 
Tabiî bir şey, bir hal çaresi düşüneceğiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efen
dim Önergemde, genel görüşmem sırasında ve 
onun haricinde de izah etmeye mecbur olduğum 
îi^ 'sebebim daha vardır. Onları izah (ît m ek isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki buyurun, bu izah etmeye 
mecbur olduğunuz bu üç husus nelerdir? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, tasarının lehinde konuşan bir 
arkadaş, «biz nas getirmedik ama maddelere ge
çeriz maddelerin müzakeresi esnasında bu işi 
düzeltiriz» şeklinde konuştu. Komisyon sözcüsü 
de böyle konuştu. Tasarının hazırlanmasında 
emeği olan arkadaşlar da böyle konuştu. Henüz 
getirdiği sistem üzerinde, genel görüşmelerle 
üzerinde mutabakat hâsıl olmıyan 161 madde
lik bir kanunun madde madde görüşülmesi sure
tiyle bir sistem halinde çıkarılması bir defa 
mümkün değildir. Onun için maddelerde her 
şeyi düzeltiriz fikri maahaza bu tasarının böy-
lecesine çıkmasını istihdaf edep bir zihniyetin 
ifadesi olur. 

Arkadaşlar, ben önergemi 3 madde üzerin
den verdim, M ünün. de ayri ayrı reye konulmu
şun istiyorum. Müspet bir zihniyetle getirdim. 
Uvvclâ bizim Anayasamızın 2 sene zarfıİHİa dü
zenlenmesini mecburi kıldığı hususlardan bti--
günkii kanun sistemimizde açık iki nokta Vai'-
dır : Birisi Anayasa Mahkemesinin partiİeriii 
muhakemelerini nasıl yapacağına dair olan hu
sus. 2 ncisi partilerin İıeSflp verme sistemini teM-
bit eden husus. Acele'olan klsını bundan Jbaı'oL 
lir. Müspet bir zihniyetle Geçici Komisyona ta
sarıyı veririz. Bu 2 açık noktayı tamamlar, on
dan sonra getirir. Sayın Emin Paksüt arkada
şımızdan rica ettim, «karşılıklı müzakere ede
lim hazırlanmasında emek vermişsiniz» dedim. 
Kendisi daima, müsamahalı bir zihniyete sahip
tir. Almanca biliyormuş, tasarıya esas leşini 
eden Alman ilmî mütalâasını okumuş. Ben ne 
okuyabildim, ne nazari itibara alabildin!; Sol i Ki 
getirdiği sistemde Türk İlim Heyeti, diye teşek
kül eden ve Tahsin Beldi- Balta'tıui Riyasetinde 
teşekkül eden bir komisyon, teşkilât bahsinde 
teşkilâtı tahdidedici hükümler koyamazsınız, 
diye bir ilmî görüş getiriyor," müzakere edip bîr 
neticeye varamadık. O halde Alman İlmî Heye
tinin raporu milletvekillerine dağıtılır. Türk 
İlim Heyetinin raporu milletvekillerine dağıh-
lır. Bu dağıtılan raporlara istinaden biz de ye
niden bir Özel partiler kanunu hazırlanması 
üzerinde, vazifemizi yaparız. O halde teklifimin 
ikinci maddesi 

C. H. P. id Bili MİLLETVEKİLİ — Reis 
Bey, evvelce bu sözleri dinledik. 

BAŞKAN' — Müsaade edin, önergesini izah 
ediyor. (Oürültüler) Tîica ederim, müsaade bu
yurun. 

A HM'UT TAHTAKILIÇ (Devamla) — Tek
lifimin ikinci maddesi demek ki, mevzuatımız
daki boşlukları acele doldurduktan sonra esaslı 
bir özel partiler kanunu hazırlanması prensibini 
getirir, görüşürüz. 

Arkadaşlar, sisteminde mutabık kalmadık. 
Köyde teşklâiı kabul ederiz, maddesi gelince 
bana fikrini mütalâa et diyecekler. Teşkilâtı 
köyde kabul ettiğimiz zaman tasarının bütün 
sistemi değişiyor, yeni hükümlere, bâzı t ay yi 
icebediyov. Hele parti görevlisi diye bir zat 
var. O zat Türkiye'de şahsi idare zihniyetini 
temsil eden bir zattır. Yalnız basma 40 bin 
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Türk köyüne gidecek, köyde teşkilât olraıyacak. 
Anglo - Sakson sisteminden birgün Sayın Ni
hat Erim arkadaşım bahsetti. Partiler köye 
mecmua mı gönderir? Kulüpleri neden ibarettir? 
Köyde 2 kulüp vardır. İkisinde de vakit geçi
rilir. O halde kulüplerde fikir konuşulmaz, köy
lüye broşür gitmez, köylüye propaganda mal
zemesi gitmez. Bir parti görevlisi gidecek, kö
yün Parti işlerini tanzim edecek ve köylüyü 
tenvir edecek. Kim bu şahıs? Parti görevlisi di
ye maaşlı bir şahıs. 

Aziz arkadaşlarım, işin üzerinde soğukkanlı
lıkla duralım, ben müsbet 'bir teklif getirdim. 
Üe teklifimi birer birer mütalâa ediniz. Evve
lâ Anayasaya aykırılık iddiasını ciddiye alı
nız. ikincisi acele olan mevzuatımızda hüküm
leri beraberce komisyon doldursun. Ondan son
ra da özel bir partiler kanunu hazırlanması 
mevzuunda el birliği yapalım. Yoksa Yunus 
Emre'nin bir ifadesiyle cevap vereyim: «Kıl
dan ince köprü yapmışsın yiğit sen geç Alla-
hım» dediği gibi. Bu partilerle Türkiye'de kış 
uykusuna yatmış Türk halkını uyandırarak si
yasi mücadele yapmak, ve Devlet yapıcısı olan 
vatandaşın siyasi rüştünü iktisabetmesini bek
lemek beyhudedir. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

12 . 2 . 1964 O : 1 
talâa edelim. Saat 4 e geldiği zaman sözlü 
sorulara geçilecekti. Çünkü birçok önergeler 
var. Ve önergeler üzerinde istenmiş sözler 
var. Şu şimdi okuduğumuz önergeler üzerin
de, kendi önergelerini üzerinde izah için ar
kadaşlarımız konuşmak istemektedirler.. Bura
ya geçecek olursak uzar ve sözlü sorulara da 
geçemeyiz. Müsaade buyurursanız yarma bı
rakalım. 

RATIP T AHİR BURAK (istanbul) — Sa
yın Başkan, daha beş dakika var, lütfen saate 
bak. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Usul hakkın
da söz istiyorum... Riyasetin tutumu hakkında 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Saat 16,00 arkadaşlar. Sözlü 
sorulara geçeceğiz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sarahaten 
İçtüzüğü ihlâl ediyorsunuz. Dün nasıl oylat-
tmızsa bugün de oylatacaksınız. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Efendim 
usul hakkında söz istiyorum. (Orta sıralardan 
ayağa kalkmalar ve kürsüye doğru ilerlemeler.) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) Meclis Gün
demine hâkimdir. Lütfen oylatmız. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Bundan sonra Turhan Bilgin arkadaşımızın 
bir önergesi var, Turhan Bilgin veya Etem Kı-
lıçoğlu arkadaşımız söz istiyeceklerdir. Bun
lar da konuşacaklar. Sonra Gümüşpala'nm'da 
söz isteği var kendi önergeleri hakkında konu
şacaklar.. Bu takdirde sözlü sorulara geçme
miz imkânı kalmıyacaktır. Halbuki Yüce He
yetin aldığı karar var. Sözlü sorular saat 16,00 da 
'her şeye rağmen başlıyacaktır. Saat 16,00 ya 
gelmiştir. (Ortadan gürültüler) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum. («Saat 16,00 olmadı» ses
leri) (gürültüler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Saat 
16,00 ya 4 dakika var, izin verir misiniz Riya
setin tutumu hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Riyaset tu
tumunda, İçtüzük hükümlerine ve Yüce Mecli
sin aldığı karara uygun hareket etmektedir. 
(Ortadan gürültüler) Usulsüzlük yok. 

COŞKUN KIRCA (Istanlbul) — Meclis gün
demine hâkimdir. Bu takriri oylatmaya mec
bursunuz. 

BAŞKAN — Efendim, saat 16 ya gelmiş
tir... 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Bir önergem 
vardı, okunmasını rica ediyorum... 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyu
run, konuşayım ondan «onra... Arkadaşlarımızın 
birçok önergeleri vardır ve bu önergeleri izah 
sadedinde talepleri vardır. Onlara başladığımız 
takdirde bu çelişmeyi sonuna kadar götürmüş 
oluruz. Halbuki evvelce Yüce Meclisin almış 
olduğu bir kararla saat 16 ya geldiği zaman 
her ne şekilde olursa olsun kesilip sözlü so
rulara geçilecek idi. Onun için bunu burada 
kesiyor sözlü sorulara başlıyorum. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Bir önergem 
vardı diğerleriyle birlikte mütalâa edilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okutmadık, mı? 
ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Hayır, okun

madı efendim. 
BAŞKAN — Bir önerge varmış önergeyi-

de okuyalım, onu da diğerleriyle beraber mü-
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EMİN PAKSÜT (Devamla) — Kiyasetin 

tutumu hakkında söz istiyorum ve direniyorum. 
(O rtadan gürültül er) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara başlıyoruz efen
dim. (Ortadan «söz vermeye mecbursunuz» ses
leri) Devam ediyoruz efendim. 

İSMİN PAKSÜT (Ankara.) — Kiyasetin tu
tumu hakkında söz istedim. Usul hakkında söz 
veriniz. 

MEHMET ALİ AKLKAN (Mardin) — Mec
lis gündemine hâkimdir. İçtüzüğü ihlâl ediyorsu
nuz. Sarahaten Anayasayı da ihlâl ediyorsunuz. 
(Gürültüler). Tahakküm edemezsiniz. Meclise ta
hakküm etmeye hakkınız yok. Usul hakkında söz 
istiyorum. 

FETHİ OLLİKBAŞ (Burdur) ~- Usul hak-

./. — Niğde Milletvekili Asım E ren'in, Niğde 
ilinde sel felâketi dolay isiyle yıkılan yol ve köp
rülerin inşası ile meyva Ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/6.96) 

BAŞKAN — Sayın Asım .Kron buradalar. Sa
yın Bayındırlık Bakanı?. Yoklar. Gelecek sözlü 
soru gününe bırakıldı. 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve tskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren buradalar. Sa
yın İmar ve İskân Bakanı buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki' sorumun İmar ve İskân Bakanı ve 

Tarım Bakanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eı'en 
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kında söz vermeye mecbursunuz. Henüz 16 ya 4 
dakika var. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan, ben 
Yüce Meclisin aldığı kararları tatbik ediyorum. 
(«Saate bak» sesleri) (Gürültüler) 

Saat tamam. Eğer bundan sonra önergeleri 
okutup oylasak saat 17 olur, sözlü sorular kalır. 
Zaten haftada bir defa yapabiliyoruz. O da 2 sa
at. (Orta sıralardan gürültüler) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Olmaz 
öyle şey Reis Bey. Usul hakkında söz istiyorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Riyasetin tu
tumu hakkında söz istiyorum. Lütfen usul hakkın
da.... (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Devam, ediyoruz, lütfen oturun 
l^nıîn Bey. Sözlü sorulara geçiyoruz. 

I Soru : 
I Tarım Bakanından : 
I Nisan ile Haziran 1.963 aylarında Niğde ilin-
I de büyük zarar ve hasara sebebolan dolu ve sel 
I âfetlerinden, bulaşık hayvan hastalıklarından za-
I rai- gören vatandaşlara Tarım Bakanlığı, ihtiyaç-
I hırını bildiren ve bildirmiyen, tefrik etmeksizin, 

ne. gibi tedbirlerle yardım etmiştir? (Bağ, meyva-
cıhk, hububat, hayvancılık ve hayvan hastalıkla-

I rı, orman mücadele ve ilaçlama, sulama, yeraltı 
suyu). 

I İmar ve İskân Bakanından : 
Niğde'deki bu dolu ve sel felâketi üzerine Ba

kanlığınızın Teşkilât ve görevleri Kanunu gere
ğince ne gibi tedbirler alınmış ve alınmakta ve 
alınacaktır'?. Çok âcil yardıma muhtaç durumda
kiler ayrıca teshil edilmiş ve bunlara âcil el uza-' 

I tılmış mıdır?. Meskenleri yıkılma tehlikesine uğ
ramış Niğde (Misli köyü) halkının mesken ihti
yacı esaslı ne gibi tedbirlere, kış gelmeden bağla
nacak ve iskânları sağlanacaktır? Niğde'nin baş
lıca dağ köylerinden tarlasız, bahçesiz ve yayla-

j sız olanlarının başka yerlere nakli incelenmiş mi-
I dir, incelenecek midir?. 
f (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Plcyecana ne lüzum var. yarın 
I yaparız bu işleri. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
,1 - SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLARI 
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(Ortadan, «keyfince hareket ediyorsun, bunu 

yapamazsın» sesleri. Gürültüler) Evet Sayın Ba
kan, buyurun... Bakan yok. Bakan olmadığı için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinin ana ihtyacını karşılamak çin bir prog
ram yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfetler dola-
y isiyle mağdur olan halka bir an evvel yardım 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/698) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
kimse var mi t Yok. 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve Tica
ret bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı burada. Ticaret 
Bakanı yoklar. Sayın Eren Sanayi Bakanı kâfi 
mi l 

ASIM EREN (Niğde) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ve rica ederim. 

28 . 8 . 1963 
Niğde Milletvekili 

Asım Eren 
Soru : 
1. Sanayi Bakanınca : 
Millî petrolümüzün korunması için, benim tek

lifimle, Beş Yıllık Plâna kabul edilmiş olan (hi
maye ana prensibi) üzerinde şimdiye kadar ne gi
bi tedbirler alınmıştır ve alınacaktır! (Araştır
ma, muaflı ithaller, istihsal, rafinaj) 

2. Ticaret Bakanınca : 
(Rafinaj için yabancı menşeli ham petrol it

hali; millî petrolümüzün rafinajdan sonraki de
polama, tevzi, satış, fiyat ve resmî sektörün câri 
ve ihtiyat stok ihtiyaçları) bakımlarından, millî 
petrolün himaye şekli nasıldır?. Alınmış ve alına
cak tedbirlerimiz nelerdir?. 

3. Her iki Bakanca : 
Her iki Bakanlığın bu konudaki koordinasyo

nu ve yabancı zararlı etkilere karşı müşterek ted
birleri var mıdır, varsa nelerdir?, 
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Rakam ve realitelerle anlatılmasını arz ve rica 

ederim. 
BAŞKAN — Sayın Enerji Bakanı Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI HÜDAl ORAL (Denizli) Muhterem arka
daşlarım, Sayın Niğde Milletvekili Asım Eren'
in, 'bu sözlü soru önergesi münasebetiyle gün
demdeki diğer soru önergeleriyle alâkalı olan 
.maruzatta bulunacağım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ithal 
edilen daireler hakkındaki sözlü önergeler 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına devre
dilmiş bulunmaktadır. içtüzüğün 153 ncü mad
desi gereğince müktezi malûmat ve muamelelere 
tevessül etmek ve neticeyi Yüksek Heyetinize 
arz etmek üzere önümüzdeki inikata tehir Ibu-
yurulmasını istirham ediyor, istimal ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN <— Hangi sorular olduğunu işaret 
ettirip not ettirdiniz mi Sayın Oral. Lütfen 
zapta geçirtin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAl ORAL (Devamla) — Gündemdeki, 
4, 12, 29, 35, 42, 51, 55 ve 58 numaralı sorular. 

BAŞKAN — Sayın Eren, Sayın Bakanın be
yanını işittiniz. Cevaplarını hazırlamak üzere 
gelecek Birleşime kaldı. 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in hal
kın ucuz fiyatla motopomp temini hususunda ne 
gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve Tica
ret bakanlarından sözlü soru önergesi ve Sanayi 
Bakanı Muammer Erten'in sözlü cevabı (6/702) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı buradalar. Asmı 
Bey burada. Ticaret Bakanı yoklar. Sanayi Ba
kanının cevabını kâfi bululmuşunuz Sayın 
Eren? 

ASIM EREN (Niğde) — Başka celsede ko
nuşulsun efendim. 

BAŞKAN — ikisini birden burada bulmaya 
imkân yo'k efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — O halde, yalnız bi
risi olsun efendim. 

BAŞKAN — Bir tanesini istiyorsunuz. Soru
nuzu okutuyorum. 

28 . 8 . 1963 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Ba
kanı tarafından sözlü ol arak «cevaplandırılmasını 

— 565 — 



M. Meclisi B : 53 
saygiyle arz ve rica ederini. 

Niğde Milletvekili 
Asını 'Eren 

Soru : 
1. Yeraltı sularımızı araştırıp faydalanma

ğa başladığımız şu ilk yıllarda, akaryakıtla işler 
motopompların, piyasada belirli birkaç elde, 
maalesef T. C. Ziraat Bankasının da onlara üye 
durumuyla, a l ım- satıımı gittikçe artan bir fi
yatla yapılmaya toaşlanimış ve çoğu köylü olan 
halk ve müşteriler, son derece zararlı bir alış
verişe mecbur bırakılmaya başlamışlardır. Yerli 
imalâtın Ibedelleri eski ithal ma 1ları ndakini de 
geçmiş,. eski ithal motopompları da bu yarıştan 
faydalanmakta gecikmişlerdir, öyle ki, iki yıl 
önce 4 000 liraya alınan 4 inçlik motopomplar 
bugün 6 500 liraya kadar yükseltilmiştir. Ay
rıca T. C. Ziraat Bankası da halkı, kendi bayi
lerinden mal almaya zorlamakta ve daha ucuza 
aynı marka malı veren bir satıcıdan alana kredi 
açmamaktadır. Aldığı faizler de fahiştir. Bu 
İ3İ11 içyüzünün esaslı bir tetkikten geçirilip he
nüz bebek çağında bulunan yeraltı sularıınüzı 
şimdiden ihtikârlariyle boğmaya başlıyan za
rarlı âmiller bertaraf edilmek üzere Bakanlık 
ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir'? Bil 
hassa ima1 ât tekniğinde sağlamlık her derinlik 
için pratik çeşitlilik ve ucuz maliyet ve elverişli 
fiyat için neler düşünülmektedir i 

2. Ticaret Bakanından : 
Motopomp ticaretinin halkı Koyarcasına 'bir 

mahiyet almasını önleyip her tabakadan halkın 
alabileceği ibir meta halinin kurulması için ne 
gibi tedbirler almayı düşünmektedir? 

Bayilerin, imâlden satışa kadar, kâr hadleri
ni murakabe ve fahiş fiyatları önleme ve tecziye 
hususunda Sayın Bakanlıkça tedbirler alına
cak mıdır? Sayın Bakan, bugünkü piyasadan 
rakkamlar verebilirler imi?. 

Yeraltı suyu sondajları için gereken sondaj, 
teçhizat ve makinaları piyasamızda henüz her 
derinlik için mevcut değildir, halkın kendi emek 
ve sermayesiyle sondaj ve işletme birlikleri kur
masının ilk şartı olan, güvenilir sondaj teçhi
zatının piyasamızda, ihtikârsız bollaşması için, 
Sayın Bakanlık, 'tedbir almayı düşünmekte 
midir ? Yerli imalât ve ithal için Sanayi Bakan
lığı ile koordinasyona gidilecek midir?. 
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BAŞKAN — Buyurun ıSayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER EKTEN 

(Manisa) — Sayın Asım Eren'in sorusuna ce
vap arz ediyorum: 

Yeraltı «ularından faydalanma ve bunları ye-
rüstünc çıkarabilmek için. kullanılmakta olan de
rin kuyu tulumbaları ile küçük kapasitedeki di
ğer motopomplardan bil' kısmı memleketimizde 
imal olunmaktadır. 

Derin kuyu tulumbaları İstanbul'da Gümüş 
Sanayi ve Ticaret Fabrikalarında diğer küçük 
kapasiteli tulumbalar ise muftelif 18 fabrikada 
yapılmaktadır. 

Fiyat itibariyle dahilî imalâtımız ithal inalı 
pompalara nazaran pahalıdır. iBu pahalılık türlü 
sebeplerden dolayı yalnız bu cins malzemede ol
mayıp yerli imal edilen hemen hemen bütün 
maddelerde mevcuttur. 

ıBahis konusu yerli imal (motopomplarda, it
hal ma İlanına nazaran olan fiyat farkının neden 
ileriye geldiği hususu tetkik ettirilecek ve bil 
konuda yaptırmakta olduğumuz koııtrollar daha 
da artirilacakttı'; 

Bundan başka İm sanayiimizin ihtiyacı olan 
hanı madde ve yardımcı 'maddelerle tesisat nok
sanlığı ikmal olunduğu takdirde fiyatların düşe
ceği tah.min edilmektedir. Bu husus üzerinde de 
durulmaktadır.' 

Bununla beraber alınmakta olan tedbirlerin 
sonuçları beklenilmeden ihtiyaç duyulan moto
pompların ithaline kota devrelerinde müsaade 
olunduğu gibi, halen Devlet 13u İşlerinin ihti
yacı olan derin su tulumbaları ve bunlarla ilgili 
malzemenin de 10 ncu ve 11 nci kota devrelerin
de ithaline müsaade edilmiş bulunmaktadır. 'Bü
tün bu ithalâtın da dahilî imalât fiyatlarının 
düşmesinde müessir olacağı ümit edilmektedir. 

Ayrıca, XI I nci kota devresinde resmî sek
tör müesseseleriyle hususi sektör ihtiyacı 'Gümüş 
Motor Fabrikası tarafından karşılanmıyacağı 
(igeçen kota devrelerinde olduğu gibi) anlaşıl

dığı takdirde ithal hususunda ilgililere gereken 
müsaade verilecektir. 

Bu maksatla, Ticaret Bakanlığı emrinde 
('Tanzim ihtiyat (kotası) mevcudolup 2 milyon 
dolar civarındadır. Bu kotadan da bu ihtiyaçlar 
karşılanacaktır hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar, 

badaslarım, bizde, yazı m akmalarının ilk defa, 
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Hükümet dairelerinde kullanılmaya başladığı za
man bu makinaların ticaretiyle uğraşmaya 'baş-
lıyan vatandaşlardan bâzılarının yaptığı iş, ta
rımın hayatı mesabesinde olan yeraltı sularının 
motopompları içinde bilhassa son iki üç yıldan 
beri aynen vâki olmuş ve tekrar edilmeye baş
lanmıştır. iBüyük bir ihtikâr köylümüzü kasıp 
kavurmaktadır. 

Pek muhterem iBakan cevaplarında, «Derin 
kuyu tulumbaları ve teçhizatı bizde iki fabri
kada yani 'Gümüş Motorla 'Ticaret Fabrikasında 
yapılıyor.» buyurdular. Diğer küçük satıh su
larını emecek olan küçük kapasiteli motopomp
ların da lfi fabrikada yapılmakta olduğunu ifa
de buyurdular. Hakikat şudur: Bugün moto" 
pomp bayileri ve ithalle uğraşan, bilhassa bu 
işi aşağı yukarı inhisarı altına almış olan bir 
tek firma vardır. O firma müştereken 'memleke
tin, artık yazılı makinal arından daha çok ihtiyaç -
olarak, piyasada aradığı motopomplar üzerinde 
gelişigüzel fiyat artırmaya başlamışlardır. O ka
dar ki, bendenizin sözlü sorumu verdiğim Ağus
tos 1963 tarihinden bugüne 2 bin lira daha art
mak suretiyle 8 bin küsur liraya çıkarmışlardır. 
Bendeniz, neden 6 500 liraya çıkarılmıştır bir 
sene evvel 4 500 liraya satılan motopomplar di
ye sormuştum. Fakat Ağustostan- bu yana gemi 
azıya almış ve bu bayiler, bu tüccar halkı soy
mak için ellerinden geleni yapmaya 'başlamış
lardır. IBu hususta Niğde Vilâyetinde misaller 
vardır. Bor'da tetkik ettim, evvelâ bir bayi var
dı, 3 ortak limited olarak bulunuyorlardı. Bun
lar üç sene evvel 3 600 liraya akuple olmıyarak 
sattıkları malûmdur. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının münhasıran bir ba
yii tutmasının mânasını bendeniz anlamam. Mem
lekette Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ev
velâ Devletin parası, sonra kendisine güvenen 
milletin parasiyle işliyen millî bir müessesedir. 
Bu müessese bilhassa adını taşıdığı alanda vatan
daşa en büyük yardımı yapmakla mükelleftir. 

Bugün Türkiye'de zirai reformun başında su 
gelir, beş unsurun içinde su başta gelir. Bu iti
barla suyu temin edecek olan vasıtayı Ziraat 
Bankası, tohumluk verir gibi, her türlü zirai yar
dımı yapar gibi, suyu temin edecek âletlerin 
yardımında da adeta maliyetine satacak bayiler 
bularak yok fiyatına 4 inçlik Islâvya motopomp
larını bir sene sonra 4 600 liraya, altı ay sonra 
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5 200 liraya, o senenin sonunda 6 200 liraya, 
ben bu suali sorduğum zaman 6 500 liraya sat
mışlar, bugün ise 8 000 liraya çıkarmışlardır. 
Maalesef kimin yardımiyle? Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasının yardımiyle. Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası bu işi nasıl yapıyor? 
«Daha ucuz da verse aynı marka motopompu 
benim tâyin ettiğim bayiden almazsanız ben si
ze kredi veremem» diyerek onlara yardım edi
yor. Yani gayet cüzi kanuni kârları dairesinde 
halka devrettirmeyi kendi ana vazifesi ve müsaa
de buyururlarsa, vicdani vazifesi saymalıdır. Bu
nu yapmıyan bir Ziraat Bankasının Türk köylü
süne ve Türk çiftçisine ne faydası vardır? Bu
nu murabaha yapan ithalâtçı bir firma ile veya 
istanbul'da, Rami'de kurulmuş ama 3 sene için
de sermayesinin yarısından fazlası israil serma
yesi olan Gümüş Motorla veya ticaret ortakJığıy-
le hiçbir zaman kıyas kabul etmiyecek bir vazi
yeti olması gerekir. Onların ortağı durumunda 
gözükmemesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta fazla bir 
şey söylemek istemiyorum. Fiyatları tetkik edi
lebilir. O bayilerin kimler olduğu görülebilir. 
Bugün Bor'da bayiler üçleşmiştir. Niğdenin için
de iki tane bayi vardır. Her birisi çoktan atma 
binmiş Üsküdarı geçmiş vaziyettedirler, milyon
lar kazanmış durumdadırlar, istanbul'daki it-
halci firmalar ise kotaları bahane ederek, bu se
ne kotada yoktur, deyip elimizde mahdut mal 
vardır; ama müşterisi çoktur. Eğer bizi el altın
dan memnun ederseniz bunu size veririz tarzın
da lâflarla tam tezgâhtarlık yaparak Türk çift
çisini aldıkları ve kanuni olarak vermeleri gere
ken fiyatın bir misli fazlasına satarak dolandır
maktadırlar. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu vaziyette, 
Hükümet vatandaşı korumakla mükelleftir. Bu 
Ticaret Bakanlığına taallûk eden, ticarî kısmı
nı geçiriyorum. Ama sanayi kısmında alınacak 
tedbirler vardır. Bu tedbir dâhili imalâtta 4 - 5 
şartı yerine getirecek bir murakabenin Sayın 
Bakanlıkça teminidir. O da her şeyden evvel bir 
defa motopompların ithal malları kadar sağlam 
olmasının temin edilmesi gerekir, bu bir. Maale
sef Gümüş Motorun ve diğer ufak fabrikaların 
yaptıkları gerek satıh suları motopompları, ge
rek derin kuyu motopompları hiçbir zaman kul
lanılmaya salih mallar değildir. Bir sene içinde 
arıza yapmakta, makinist her yerde bulunmadığı 

- 567 — 



M. Meclisi B : 53 
"Ve henüz yeni alışılmaya başlanan bir cihaz ol
duğu için, mütahassısları sağda solda pek sey
rek olduğundan, maalesef muattal kalmakta, çift
çi gene baibadan kalma usulle 40 kulaç iple, ya 
şahsan veya hayvanla, çektiği kovalarla tarlasını, 
bahçesini sulamaya çalınmaktadır. Bir yerde; 
Niğde Merkez Çiftlik nahiyesinde bir vatanda
şın cehenneme girer gibi yeraltına kol kuvveti ile 
girdiğini sondaj aletleri yerine kendi kolunu 
kullandığını ve oradan gayet tehlikeli durumda 
su çıkardığım gördüm. G-özlerim yaşardı. 

Pek muhterem arkadaşlarım, motopomp hu
susunda sanayimizin bu işi hakikaten yerli, şa
yanı itimat mamuller haline getirmesi için Ba
kanlıkça bu hususla gereken alâkayı görmesi 
lâzımgelir, biri bu. 

ikincisi; derin kuyu motopomplarının dünya
da çekme çelik boru denen boru teçhizatları yal
nız Amerika'da, İngiltere'de, Batı - Almanya'da 
ve İtalya'da 4 firmanın inhisarında, patentinde 
olduğu malûmdur. Bunların bizim memleketimiz
de yapılması, patentleri satmalı nmadıkça imkân
sızdır. Kaldı ki, dikişli boruların, derin kuyu tu
lumbaların da faydası yoktur. Bu itibarla, Sayın 
Bakanın bu noktadaki izahlarının tam olmadığı
nı arz etmek isterim. Yani bizde derin kuyu teç
hizatı yapılıyor denmesi en ruhlu olan çekme çe
lik boru noktasında noksandır. 

Burada traktör fabrikası kurulurken Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumiyle ortak olarak 
bu patenti satınalmaları 11 nci devremizde iken 
mevzııubahis edilmişti. Ama bunun tahakkuk et
mediğini duydum. Türkiye'de çekme çelik boru 
yani İsrail ve Suriye topraklarında olduğu gibi, 
normal olarak 300 - 400 metreye inerek toprağın 
temiz, berrak suyunu emecek boruları patenti
ni alıp kendimiz yapamadıkça derin kuyu moto
pompunu yapmış olmamız da kâfi gelmez. Kaldı 
ki, derin kuyu motopomplarının Amerika'da, Al
manya'da, ingiltere'de ve italya'da pek çok pa
tentleri vardır, öyle tahmin ediyorum ki, bun
ların en sağlamı Kaliforniya'nın 22 Hükümetin
de harcı âlem olan ve çok tecrübe edilen, birçok 
fabrikaların elinde en mükemmel hale gelen, mo
topomp nevileridir ki, onların model ittihaz edil
mesi ve Gümüş Motorun tapon mallarının artık 
piyasaya sürülmesine meydan verilmemesi, o şe
kilde malların burada onlara imal ettirilmesi ica-
beder kanaatindeyim. Bunun ticari tarafı patent 
meselesidir. Bunların ruhu olan burgu meselele-
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rini yeni delen esas burguyu patent olarak sa-
tmalmaktan başka çare olmadığı kanaatindeyim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Devlet Su işle
rinin kendisi için 10 - 11 nci kotalara bir miktar 
motopomp dâhil ettirmiş olmasının vatandaşa bir 
faydası yoktur. Bunu Sayın Bakana bilhassa arz 
etmek isterim. 12 nci kotada da Gümüş Motor, 
eğer derin kuyu tulumba ihtiyacını temin ede
mezse bir miktar ithal malına müsaade edeceğiz 
dediler. Bu beni biraz teselli etti. 

Fakat, 10 ve 11 nci kotalara kâfi derecede it
hal malı, mutlaka halk içinde dâhil edilmelidir. 
Devlet Su İşlerinin kendi işleri için kendi sektö
ründe kullanacağı motopompları, halkın, Devlet 
Su İşlerinin prensibi gereğince bizzat kendisinin 
satmalıp kurmak mecburiyetinde olduğu ve piya
sadan aramaya mecbur kalacağı motopomplar de
mek değildir. O itibarla Devlet Su İşlerinin ken
di kotaları bendenizin sorularını alâkadar etmez. 
Bendeniz, halkın satınalaeağı piyasadaki moto
pompların ucuz, sağlam, her türlü ihtikârdeıı berî 
olarak halka, sunulması gerektiğini, Ziraat Ban
kasının oynadığı meşum rolü terk etmesi gerekti
ğini ve sanayiimizin de bu bakımdan Bakanlık 
olarak bu işteki imalâtı mutlaka çok ciddî bir mu
rakabe ve arz ettiğim nitelikte kaliteye doğru 
sevk etmesi ıcabettiği kanaatimi tekrar arz etmek 
isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı Sayın 

Fennî Islimyeli. 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELI 

(Balıkesir) — Niğde Milletvekili Sayın Asım 
Eren'in suallerinden Bakanlığıma taallûk eden 
kısımlarına, arzı cevabediyorum. 

T. C. Ziraat Bankasının kredileriyle müstah
sil a intikal ettirilen teknik teçhizattan yalnız trak
törler için kâr haddi tesbit edilmiş olup gerek it
hal, gerekse yerli olarak imal edilen motopomp
ların fiyatları ve kâr hadleri tâyin edilmiş değil
dir. 

Bankanın satışına tavassut ettiği motopomp
lar, teknik evsafı itibariyle Tarım Bakanlığının 
görüşü alınarak tesbit edilip ithalâtçı ve imalâtçı 
firmalar tarafından Bankaya beyan olunan fiyat
lar üzerinden müstahsıla intikal ettirilmektedir. 

Haleti motopomp satışları kanuni bir 
takyidat bulunmadığı cihetle piyasaya arz 
ve talebe göre sürülmüş' bulunmaktadır. 
İlgili firmaların bu ticaretten anormal kazanç 
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sağladıkları hususunu tesbit edebilmek üzere, key
fiyetin müfettişlerce tetkikini ve varılacak netice
ye göre kredili satışlar için uygulanacak fiyat 
ve kâr hadlerinin tâyinini lüzumlu görmekteyim. 
Bu hususu tetkik ettirmek için harekete geçmiş 
bulunuyorum. 

Şimdiye kadar Bankaya beyan edilen fiyatla
rın üstünde satış yapıldığı hususunda mahdut bâ
zı şikâyetler vukubulmuş olup bunlar hakkında 
gereğine tevessül edilmiştir. 

Memleketimizde 37 firmanın 48 çeşit malı it
hal edilmekte ve 6 imalâtçı firmanın da 6 çeşit 
motopompu acenteler marifetiyle 150 km. lik 
çevre dâhilinde serbestçe satışa arz edilmektedir. 
Bu yönden fiilî bir inhisar bahis mevzuu değildir. 
Satış fiyatları ise, 3 lü motopomp için Zirai Do
natım Kurumu mamullerinde 2 962,96 lira ve 
Miniapolis Moline Türk Traktör ve Ziraat Maki-
naları A. Ş. mamulleri için ise 4 600 liradır. Hor 
iki imalât arasındaki fark, vasıf farkından neşet 
etmektedir. 

Yer altı sularından gerekli ölçüde faydalana
bilmek için lüzumlu sondaj teçhizatının piyasada 
yeteri kadar bulunmasını teminen âzami hassasi
yet gösterilmeye çalışılmaktadır. Nitekim 1964 
senesi ilk 6 aylık kotaya lüzumlu miktar konmuş
tur. Kotaların tanziminde esasen Sanayi Bakanlı
ğı ve özel sektörle iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca 
Yabancı Sermaye imkânlarından da faydalanmak 
üzere Amerikalı bir firmaya yer altı kuyuları 
açmak, ağılmış kuyulardan çıkan suları borularla 
nakletmek ve bu suları kullanılır hale getirmek 
maksadiyle bir milyon liralık bir yatırım müsaa
desi verilmiştir. Diğer taraftan, yabancı memle
ketlerdeki emsallerine kıyasen memleketimizde 
de zirai sulama kooperatiflerinin kurulması hu
susunda, Ziraat Bankası ile Topraksu Genel Mü
dürlüğü tarafından çalışmalar yapılmaktadır. 

Tahmin ederim ki, yakın zamanda buna ait 
kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmuş bulu
nacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bren, buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek mulhterem ar

kadaşlarım, Sayın Bakana verdikleri kıymıetli 
bilgilerden dolayı arzı teşekkür ederim. Yalnız 
hir noktayı örnek olarak göstermek isterim. 
12 900 lira ile 4 600 lira arasındaki fark 1 700 
liradır. 3 inçlik moıtopomjplarımn iki ayrı fir
ma arasında bu kadar fiyat farkiyle satılması
nın deminki maruzatımın gayet ciddî ve açık 
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bir delili olduğu aşikârdır. Demek ki, fiyatlar 
Ihusuısunda maliyetini fabrika nasıl gösterirse, 
biz bunu olduğu gibi kabul edip halka aktara
cağız. Hayır arkadaşlar, bu yol yanlış bir yol
dur. 

Pek muhterem arkadaşjlarıımı, ticari ve sı
nai rakabettir ki, piyasayı derigeye irea eder. 
Piyasada fiyat dengesi ancak rakabettir. hiç. 
olmazsa Hükümet eliyle tahriki ile vücut bula
bilir. Bir inhisar havası henüz zail olmamü'ştır. 
İthalâtın azalması, memleketin şimdi toprak 
reformtunda ve zirai reJformda en mulhtacoliduğu 
bu aletlerin - kotalara pek nazlı olarak sokul
ması, hattâ yalnız Devlet sektörü için Sokulup, 
halkın düşünülmemesi ile, burada henüz kurul
muş olan motopomp sanayii taıpon mıallar imal 
etmek, fakat âzami fiyatları koymakla şimdiden 
Şöhretlerini almışlardır ve yollarını sapııtmış-
lardır... Bu, firmalara cesaret vermekte ve bun
dan dolayıdır ihtikâr alaibildiğine ıgitmekte-
dir. Bendeniz pamjuk, fındık ve tütünde oldu
ğu gibi bir nâzım, rolün Hükümetlçe ele alın
ması gerektiği kanaatindeyim. En iyi şekilde 
ve teferruatlı olarak düşünülerek tedbirlerin 
en uygun olanı nasıl alınır, nasıl uygulanır1? Bu, 
bendenizin yetkim haricindedir. Ama bir raka-
betin ciddî olarak ihdas edilmesi ve piyasaya 
sokulması lüzumuna katiyetle kaaniim. Piya
sada, ithal mlalı bollaşırsa rakaibetin 'birinci un
suru vücut bulur. Sayın Ticaret Bakanlığı, fi
yat unsuru üzerinde, fabrikaların maliyet fi
yatları üzerinde ciddî tetkiklerde bulunursa ve 
şişirilmiş maliyet rakamlarını hakikate irca 
ederlerse o vakit düşük fiyatla da olsa Japon 
malını kimse almıyacak, ama o fiyata yakın 
'veya ondan 'birkaç yüz lira fazlasına satılan 
sağlam yabancı ithal malını bir sene, iki sene 
halk rağbet edip almiaya başlayınca, yerli sa
nayi kendine gelecek, kaliteli, sağlam Ye o fi
yattan yüksek olmıyan mallar satmaya mecbur 
kalacaktır. Her yeni başlıyan endüstri böyle 
başlar, ama ancak r ak ah et onu Ihakikat yoluna 
irca eder. 

tşte bu noktada 'bendeniz 'Ticaret Bakanlı
ğının rolünü çiok önemli görmekteyim. 'Sanayi 
daireleri, iç tilcaret daireleri 'bu Ihususta alabil
diğine (bir murakalbe teslis ederlerse, memleket 
içinde kıvranmakta olduğu mot'o - pomp ihti
kârından kısa zamanda kurtulur kanaatinde
yim. 
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Pek muhterem arkadaşlarım, bu hususta 

başka mâruzâtta bulunmıyaeaği'm. înşaallah 
kalkınma yılımız olan T9G4 yılında piyasadan 
moto-pomp arıyaeak olan vatandaşlarımız sekiz 
'bin liraya delğil ifakat 6 bin liraya ve dalha aşa
ğı fiyatlarda akkuple edilmiiş olarak, santrfüj-
leri istedikleri cinste, markada itihal malını da 
bulabilsinler, aynı kalitede yerli malı da 'bu
labilsinler. Bunu candan temenni ediyorum. 

Gümüş Motor, 'Ticaret, Motor ve diğer ufak 
satıih moto - pomplarmı yapan fabrikaların sa-
ihipleri şunu 'bilmelidirler ki, Türk Milletinin 
artık soyulmaya talhamımülü yoktur, özel sek
törü 'himaye etmek istiyen -'herkes de şunu Ibil
melidir ki, özel sektör bu şekilde deivam ettik
çe 'himayeye lâyık olamaz. ' Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı 'Sayın Erten. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

('Manisa) — 'Sayın Eren'in izahlarmdaki bâzı 
endişeleri [haksız değildi)*. Bakanlığımın pren
sibi, her harigi !bir malın "yerli sanayimizde imal 
imkânı mevcut ise, Ibunun iifhalini mutlak suret
te önlemek esasına dayanmaktadır ve bu usul 
sanayiimizin kalkınması ve gelişmesi için almaya 
mecbur olduğumuz bir tedbirdir. Ancak mem
lekete faydalı olan bâzı tedbirlerin alınması, 
bâzı mahzurları da beraber (getirdiği şüphesiz
dir. Bu maihzurlarm başında, yerli sanayiımiız-
de imal edilen maddelerin ithali memedildiği 
andan itibaren fiyatları yükselmieleri, kalitele
rinin kısa 'zamanda düzeltilmesi gibi yollara gi
dilmemesi hususunda bâzı malhzurlar doğmakta 
ve nıüşalhade edilmıektedir. Elbette ki, bu gibii 
mahzurların doğmasını (hiçbir zaman arzu et-
me'yiz, (Bunu önlcımek için 'Bakanlığın elinde 
iki iımikân mevcut 'bulunmaktadır. 

Birisi; 30Ö3 sayılı Kanununverdiği yetkiye 
dayanarak imal edilen malların fiyatlarının tes-
Ibiti konusudur, şimdiye t a d a r 'bakanlığı imal 
edilen malların fiyatlarının tesbiti, daiha sonra
ki fiyat kontrolü imkânı mavcudolmadığı için 
Tbir fayda sağlıyamıyacağı düşüncesiyle tatbik 
edilmemiştir. Ancak hu tatbik edilmeyişin 
doğru olmadığı kanaatine vardığım için bun
dan sonra imal edilen malların ve toptan eışya 
fiyatlarının hakanlıkça tes'biti yolunda bir dü
zene girilmesini üligili dairelere (bildirdim. 

İkinci (husus da; kalite kontrolünü sağla
maktır. Ellimizde mevcut en mülhim imkânlar-
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dan birisidir. Ancak bunların lâyıkiyle yapıla
madığını ifade etmek isterim. Sanayi Bakanlı
ğının teknik eleman ihtiyacı, öyledir ki halen 
'500 lira ile 1 250 lira arasında yüze yakın kad
ro boş bulunmaktadır. 'Çünkü teknik eleman
lar diğer dairelerde ımukaıveleli, ve sair yollar
la teknik eleman istÜhdam ettiği için 'barem 
kadrolarına teknik elemanlar gelmemektedir. 
Ve hu sebeple lâyiki veçhile kalite kontrolünü 
yapamamaktayız. Bunu önleımıek için Enerji 
Bakanlığının kurulmasını da 'bir müsait za
man telâkki ederek Sanayi Bakanlığının Ku
ruluş Kanununu da huzurunuza getioereğiz. İn
şallah Me'disin ve Parlâmentonun desteği ile 
bu imkânla bizi teçjhiz ederseniz gerek kalite 
kontrolü, 'gerek fiyat kontrblü suretiyle bu 
maihzurlarm da ortadan kaldırabileceğini ümid-
etmekteyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Isliımyeli. 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLİMYELİ 

(Balıkesir) — Sayın Asım Eren'in m'oto - pomp-
ların fiyatlara ve 'bilhassa yerli sanayile inhisar 
yaratılmııış lolmıası dolayısiyle arz ve talep ka
nunun kendi istikametlerinde yürütülmesi im
kânlarına salhilh oldukları (hakkındaki ifadeleri
ne şüphesiz ki bir bakıımdan iştirak etmek müm
kündür. Yalnız (hemen şunu da ifade etmek is
terim ki; Ticaret 'Bakanlığı, kotaları tanzim 
edilirken Türkiye'de yerli sanayinin kapasite
lerini, dikkatle 'hattâ yakın zamanda Plânlama 
Dairesiyle de teşriki mesai ederek, tâyin et
mek imkânına salhibblmuıştur. Bu (bakımdan 
Türkiye'de yerli sanayii 'henüz teşekkül etme
miş olanlar için liberasyon listelerinde geniş 
imkân sağlanırken, yerli sanayi kollarına, yer
li sanayii teşteikkül 'etmiş olan iml'âtta talhsisli 
ithal malı listeleri tanzim etmek suretiyle mem
leket ölçüsünde *o malın ithaline imkân hazırla-
IIMIŞ 'bulunmaktadır. ıŞüphesiz (bu noktada yer
li sanayii meselenin kotalara intikal etımiş 'ol
ması yani tahsisli itihal malları listesine intikal 
etmiş olması dolayısiyle ve diğer (bir deyimle 
inhisarına sa'hibolduğu gibi (bir mütalâa ile 'biz
zat fiyatı piyasada emlpoze etmek temayülü 
gösterirse onun karşısında yine Ticaret Bakan
lığının elinde ayrı bir silâ'h bulunmaktadır. O 
da terbiyevi kotalar. 

'Ben (birinci ifademde de tebarüz ettirdiğim 
gibi, fiyatlar konusunda Ziraat Bankası vası-
tasiyle genisş bir tetkik yaptırmaktayım. Ora-
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dan alacağımı neticeye .güre bu şekilde vatan
daşı istismar eden bir temayül 'belirdiği kendi 
kayıtlarımda da sabit olduğu zaman teribiyevi 
kotaları Türkiye'nin döviz rantesinih 'verdiği 
imkân nisibetinde (harekete geçeceğilmi arz ve be
yan ederim. Teşekkür ederim. 

BASICAN — Soru cevaplandırılmıiştır. 

6. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında karargâh olarak 
yararlandığı binada bulunan banyo dairesinin 
tahrib edildiği hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/789) 

BAİŞ'IdAN — Tuıüıan Kut arkadaşımızın 'bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek IBaşkanliiğa 
Gündemin sorular bölümünün 78 nci sırasın

da kayıtlı Tarım Bakanına yöneltilmiş bulunan 
6/789 sayılı sözlü s'orumun yazılı som şekline 
çevrilmesini talebediybrum. Saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Sözlü sorusunu yazılı soru ola
rak tadelb'etm ektedir. Bilgilerinize sunulur. 

7# — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmeyd
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Fennî Islimyeli'nin sözlü cevabı (6/704) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Dikmen bu
radalar 'm? Buradalar. Başbakan? Yok. Adına 
konuşacak bir bakan var mı? 

TÎCERET BAKANI FENNÎ ISLtMYELÎ 
(Balıkesir) — Ben verebilirim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut bu-
yurulmasmı rica ederim. 

Ekrem Dikmen 
Trabzon Milletvekili 

Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda Hükümette bir düşünce 
mevcut mudur? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA TİCARET BAKANI 

FENNÎ ÎSLİMYELÎ -(Balıkesir) — Trabzon 
Milletvekili Sayın Ekrem Dikmen, Doğu - Ka-
deniz bölgesine ucuz buğday verilmesine dair 
ne düşünüldüğü hakkında bir sual tevcih etmiş 
bulunuyorlar. 

Malûmları olduğu üzere İ328 sayılı Karar
name ile yürürlüğe konulan Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı 1963 yılı uygulama programı 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme açığı 
vermemeleri esasını kabul etmiş bulunmaktadır. 
Ofisin maliyet fiyatlarının altındaki fiyatlarla 
buğday satmasından husule gelecek olan açığın 
ya bütçeye konulacak özel bir fondan karşılan
ması veya diğer bölgeler .satışlarına bu açığın 
izafe edilmesi maksadiyle muayyen bir miktarın 
ilâvesi şeklinde karşılanması mümkün bulun
maktadır. Şüphesiz ki, bütçeye bu maksatla, 
Orta ve Doğu - Anadolu halkının durumu da 
ortada iken, bir tahsisat konması ve Karadeniz 
sahil halkını yapılacak bu yardımdan diğer 
bölgelerdeki vatandaşların ekmekliklerine inti
kal ettirilecek bir nisbet dâhilinde istifade et
mesi tecviz olunacak bir keyfiyet olamaz. 
Bu itibarla memleketin Karadeniz, Orta ve aynı 
zamanda Doğu - Anadolu halkının ihtiyacının, 
müşterek olan ihtiyaçlarının ve aynı zamanda 
memleketin elinde bulundurduğu imkânlar nis-
betinde tetkika alınmasında isabet olduğu kana
atindeyiz. Nitekim, buna bir hal çaresi bulmak 
üzere 1962 ve 1963 yıllarında gerek Karadeniz 
halikı, gerek Orta - Anadolu, gerekse Güney -
Anadolu halkı için kredili buğday satışlarına 
tevessül edilmiştir. Yine aynı şekilde mevcudolan 
esaslar içinde ve evvelki tatbikata da mütenazır 
olarak Karadeniz bölgesi için gerekli mısır tah
sisleri yapılmaktadır. Doğu - Karadeniz illerine, 
1962 yılında 9 bin tan, 1963 yılında 13 bin ton 
buğday tahsis edilmiştir ve bu bölgenin ihtiya
cının karşılandığı mütemmim bir müracaatın ya
pılmamış olmasından anlaşılmaktadır. 

Bunun dışında Toprak Ofis azımsanmıyacak 
bir malî külfet altına girmek suretiyle, Kara
deniz Bölgesinde satış yerleri kurarak 1869 sayılı 
Kararnamenin 7 nci maddesinde sayılan il, ilçe, 
bucak ve köylere mutemet ve masrafları tekabül 
etmek suretiyle ve bizzat da kabul etmek sure
tiyle âmirlerine gerekli ve yetecek miktarda buğ-
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dayı hazır bulundurmak yolunu tercih etmiş bu
lunmaktadır. 

Teşekkür öderimi. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Pek muh

terem heyet; 
Sayın Vekile, verdikleri cevaptan dolayı, te

şekkürlerimi arz ederim. 
Sualime cevaben buyurdular ki; «1328 sayılı 

Kararname ile yürürlüğe giren Beş Yıllık Plân 
ve bunun 1963 ve 1964 seneleri uygulama prog
ramlarına göre İktisadi Devlet, Teselsüllerinin 
açık vermıiyeeek şekilde çalışmalarının temini dü
şünülmüştür. Doğu - Karadeniz 'bölgesi halkı 
için sual takririmi verirken geçmiş tecrübeleri 
ve geçen seneden Meclisin ittilâına arz edilen 
önergeleri do nazarı itibara almıştım. İlk geldi-
a-imiiz sene ve onu takibeclen ikinci sene Meclis-
to Doğu - Karadenizin Rize, Trabzon, Giresun 
ve Ordu vilâyetleri mebusları hep birlikte, han
gi partiye monsu'bolursa olsun, Meclise önerge
ler arz etti'k ve dedik ki; «Bu bölgede mısır ye
mekten dolayı yine halkın benzi değişmeye baş
ladı, bu halkı mısırdan kurtaralım.» Fakat, ma
alesef çok acı bir tecellidir ki, bu bölgenin 
halkı gibi bu mevzuda bir araya gelen vi
lâyetlerin, her partiden olan mebuslarının da ma
kûs bir talihi oldu. Bölgemizin buğday bakımın
dan, gıdai bakımdan, hiç olmazsa ekmek gıdası 
bakımından, en müreffeh vaziyette olan bölge
leri mebusları bunun karşısına çıktılar. Hattâ 
bâzı durumu iyi olan bölgelerin mebusu olan ar
kadaşlarımız kendi bölgelerine do buğday yar
dımı yapılmasını talebettiler. Bu sebepten de ne
tice olarak, «Efendim, bunlar icrai kuvvetin yet
kisi dahilindedir, onun vazifesidir, binaenaleyh, 
bu işi Hükümet bilir» dediler. Ve en son oyla
mada da bu şekilde önergelerin oylanmasından 
vazgeçildi. Hal böyle olunca, bendeniz de bu du
rumu Hükümetten bir sözlü soru halinde sor
mak zorunda kaldım. 

Şimdi pek muhterem Bakan Bey buyurdular 
ki, 1962 senesinde 9 bin ton, 1963 senesinde 13 
bin ton buğday verilmek suretiyle bu bölge hal
kının ihtiyacı karşılanmış olup bilâhara kendi
lerinin bundan sonra bir arzu, bir istek, bir mü-
racaatleri de vâki olmadığından, biz de bunun 
dışında her hangi bir husus düşünmedik. 

Muhterem arkadaşlarım; 1962 de 9 bin ton, 
1963 de 13 bin ton buğday verildiği zaman Traib-
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zon'un mavli küften inim inim inlediği, Doğu -

i Karadeniz Bölgesinin sıklet merkezini teşkil 
eden, bu vilâyetin bilhassa çok fakru zaruret 
içinde bulunduğu sıralara rastlar, bu verilen 
buğdaylar, mavi küften zarar gören tütün ekici
lerinin gıdai ihtiyaçlarının temlirii hususunun 
giderilmesi için verilmiş idi. Fakat bu buğdayın 
dağıtımında bile, - ben Trabzon şehrinin merkez 
kazasmdanım, Pazarkapu maihallesindenim - pa-

I zarkapı mahallesinin hâli ve vakti yerinde olan 
insanlarına buğday dağıtılmıştır ve bu mahallî 

| seçimlerde mahalle muhtarları kapı kapı dolaşıp 
I ben size çuval işi buğday verdim, reyinizi bana 

vereceksiniz yine muhtar seçileceğim diye bunun 
siyasi istismarını yapmıştır. Bölgemin bu mev
zuda yetkili mercii olan zat ve makam, bu husus-

! da da lâkayıt kalmıştır, köylünün kapuya gelip 
| buğdayı alıp kamyonete koyacak vaziyeti yok-
| kon, nakliye ücretini veroeekdurumu yokken, 

Amerikalılar geldiler, Trabzon'da dolaşıyorlar, 
; bölge halkının âmme hizmetlerinde çalışması 
j mümkünse biz bedava buğday yardımı yapaca-
| ğız diyorlar. Bu bizim bildiğimiz bu gelen buğ-
j daylarda bedava idi, Türkiye dahilindeki istih

salden değildi, o sırada çiftçinin bir tanesi, köy
lünün bir tanesi nakliye parası verirken Ameri
kalı pür hiddet koştu; nasıl olur bu parayla, biz 
para ile mi veriyoruz derken köylü o bir buğda
yın parasını vermemek için çuvalı omuzuna al
dığı gibi, yüz kiloluk çuvalı aldı gitti, Yakalana
madı. Açlığın tesirine rağmen, sırtındaki çuval
la koşa koşa gidebildi, zavallı. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu bölgede, 
o zaman mavi küften zarar görenleri bırakınız, 
bu bölgenin öteden beri bu derdidir. Sayın Vekil, 
«bugün ofis ambarlan köylere kadar, köylünün 
emirindedir» buyuruyor. Sayın Vekil köylünün 
emrinde diyor ama, bu oifis bu buğdayın kilo
sunu 80 kuruştan vermektedir. Acaba köylünün 
cebinde bu para var mıdır? Karadeniz bölge
sinin hususiyeti malûm:; bir dönüm arazisi olan 
bir şahıs, sekiz nüfusa bakmaktadır. Bir dönüm 
arazi içerisine sıkışmış. Coğrafi şartların en 
gayritabiî olduğu bir bölgede, en anormlal bir 
şekilde tecelli ettiği bir bölgede bu Doğu - Ka
radeniz halkı ne yapıyor? 

Ben bu bölgeyi gayet iyi biliyorum, Trab
zon'un tümiünü biliyorum, tümünü sizlere aöy-

I lîyebiilirim, oraları adım adım igezmişımdir. 
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IMulh.te.rem arkadaşlarını, mısırın kilosu 120 

•kuruş, buğdayın kilosu 80 kuruş. Fakat köylü 
buğday yerine mısır satınalmaktadır. Mısır pa
halı olmasına rağmen onu alıyor, çünkü buğ
day alırsa günde-on kilo buğday yiyecek, hal
buki günde bir kilo mısırla hanesini idare ede
bilecek. 100 gram mısır ekmeği yiyince, onu 
yiyen bilir, midesine çöker, birdalıa açlığım 
hissetmez. İşte veremli, soluk benizli olmlasınm 
sebebi budur, işte bütün partilere mensup mil
letvekili arkadaşlarımızın da hamiyetli davra
narak, çalışarak buraya geçen sene önergeler 
getirmesinin hikmeti de bu idi. Fakat maalesef 
biz bunu izah edemedik. 

Şimdi Trabzon'da üç blok halinde çalışan 
Verem Hastanesi vardır, Çifte Çamlık mevkiin
de. Bunun üçüncü bl'oku olan (ü): M oku da 
ıgeıçen sene faaliyete geçti. Buna rağmen bize 
haftada, emim olunuz birkaiç tane veremli Ihas-
ta müracaat ediyor. ,Sa.natoryoma yatabilmek 
için, kendisinin burada sı'hlhi kurula sevk edil
mesini, milletvekili olduğumuzu düşünerek, te
sirimiz olacağını zannedip (TSİ) kişilik sıradan, 
kendisine sıra ayrılarak yatırılmasını istiyor
lar. Her hafta üç dört tane mektup geliyor. Hal
buki pek muihterem VekilBey de buyuruyorlar 
ki; «.Doğu - Karadeniz'e mısır tahsis edilmiştir.» 
Mısır tahsis edilecek; bizim zaten şikâyetimiz 
bundan!,. 

(Aziz arkadaşlarım; mısırı insan yiyeceği ol
maktan çıkartmak, bütün gaye bu. IBu bölgede 
bu durum temin edilirse mısırın yerine de hiç 
olmazsa başka bir istihsal maddesi ikame edilir. 
Belki bununla gazının, tuzunun parasını temin 
edör, veya sılhlhi durumunu düzeltmemin çarele
rini arar. îşte bu bakımjdan sualimü sorarken 
asla siyasi bir endişem olmadan arkadaşlarım
la müşterek vermiş olduğumuz önerge muva
cehesinde, 1-3 senelik ıçalışmalarıimizı da na
zarı itibara alarak, Hükümetin bu mevzuda bu 
yaraya bir merhem sürmesi ümidini besledim. 
Fakat maalesef ümitsiz olarak bu kürsüden ine
ceğim. Çünkü aziz arkadaşlarım; Doğu - Kara
deniz'in bir tek mahsulü, fındığı vardır. Bir 
Fİskobirlik vardır. Bu Fiısk'obirlğin zararı 70 
milyon lirayı bulmaktadır, Monako Prensliğidir 
burası. Bugün Türkiye'de bunun gibi nice Mo
nako Prenslikleri var, nice açık ıveren mües
seseler var. Tahsil müesseselerinden eline Ha
zineden açık bono alan münevverlerin nice 
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yerlere yüksek kadrolarla tâyin edilmeleri için 
nice teşkilât kanunları buraya, bırakın millet
vekillerini, bizzat bu kanunlar, Hükümet tara
fından getirilir. Geçen sene Devlet istatistik 
Enstitüsünün Kanunu 'görüşüldü, bir teşkilât 
'kanunu getirildi, ne idi o kadrolar? Şimdi yeni 
yeni vekâletlerin kadroları getiriliyor. Şu anda 
ıçok kıymetli' bir arkadaşımı görüyorum, yukar
da Bütçe Komisyonunda dinledim, halisane Ti
caret. Bakanlığı teşkilât kanunu diye bar, bar 
bağırdı. Raportör idi. Onun 'gilbi diğer ımüillerfc-
vekilleri de dert yandı, bütçede de acı acı dert 
yanılacak. Ne olacak? Süratle bu açıklar art
maktadır. Toprak Malhsulleri Ofisi açık verme
sin. gibi teraneler altında bilâkis bütün millî 
hüviyet taşıyan müesseselerin, Devlet müesse
selerinin bu çeşit cari maisraf artışları, açık ve
rişleri, fiyat istikrarı bile olmyan bir memle
kette, bütün bunlar ortada, iken bu böllge halkı
na ki, - milletvekillerinin, Hükümetin, Parlâ
mentosunun vazifesidir - bu Parlâmentonun ha
miyeti büyüktür, yüksektir, derindir. Bu Par-
lâmentlo bu yaraya parmak basmak mecburiye
tindedir, arkadaşlar. Ve bunun zarar nisbeti de
ğil ; 70 m/ilyon, 50 milyon bunun çok dûnunda-
dlr. (Mademki Yüksek Meclis bu mevzudaki sa
lâhiyeti Hükümette 'gördüğü iddialarını geçen 
sene Varit gördü, Hükümetin bu mevzua par
mak basması millî bir vazifesidir, vatandaşa, 
Türk 'Milletine karşı bir vazifesidir. 

Hürmetlerimle. 
(BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI FANNt ÎSLİMYELÎ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ekrem Dikmen, suallerinde tevcih etmiş olduk
ları hususun hudıınu da aşmak suretiyle, bu 
kürsüden Ticaret Bakanlığına taallûk eden 
fonksiyonların umumi bir kritiğini yapmak te
mayülünü gösterdiler. Şüphesiz ki, teknik bir 
hüviyet iktisabetm'iş olması lâzımgelen sualin 
hudutlar] içinde kalmak ve bu hudutlara yine tek
nik istikamette cevap vermek normal olarak telâk
ki edilmesi lâzımgelen bir husus olmalıdır. Ben, 
temayül ettikleri istikamette değil, fakat yine 
bu teknik hudut istikametinde mütemmim bazı 
ımalûmat arz etmek üzere tekrar söz almış bu
lunuyorum. 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, Türki-
yenin bugünkü şartları içinde Doğu - Karade-
nizin, Orta - Anadolıınun ve Cenubi - Anadolu-
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nun, batta 'kendi seçim bölgem içinde bulunan 
Savaş/tepenin orman köylerinin durumunu ya-
kinen bilen bir kimse olarak onların ihtiyaçla
rının ve bu ihtiyaçların hududunun neler oldu
ğunu çok eski tarihteki vazifemin şümulü için
de bilmekteyim. 'Ve yine şunu belirtmeliyim ki, 
hu hudut içinde Tür'kiye'de Ibu köylerde yaşı-
yan, medeni ihtiyaçların dahi giderilmediği ova
larda yaşıyan kimselerin, Karadenizin bu do
ğu bölgesinde yaşayanlardan pek de farklı ol
madık'arı bir gerçektir. 

Şimdi ımuhterem arkadaşlarımı, hududu bu 
şümul içinde mütalâa eden Yüksek Heyetiniz, 
geçen sene bu istikamette verilmiş olan takrir
leri reddetmek suretiyle meseleleri Türkiye'de 
vo Türkiye bütçesinin verdiği imkân nisbetinde 
halledilmesi esaslı bir direktif olarak bu kürsüye 
getirmek temayülünü gösteren arkadaşların da 
dikkatine arz etmiş bulunuyordu. 

Şimdi şunu ifade etmek isterim; 
M'uhterem arkadaşlar, Sayın Dikmen derler 

ki: bu buğdaylar seçim zamanı tevzi edilirken 
bâzı muhtarlar bunu bir istismar vasıtası yap
tılar. Mevcut olan seçim kanunları içinde, dik
katinize tekrar arz etmekte fayda mülâhaza 
ettiğim bir cüret varsa o da bu muhtarların si
yasi bir hüviyeti olmadığıdır. 

Nitekim bu sebepler dolayısiylc hâdiselere 
yaklnen vâkıf olan muhterem arkadaşımızın da 
bu konuda her hangi bir şikâyeti daha evvel 
isim tasrih etmel; suretiyle getirmemiş olma.si 
bizim bu noktadaki mülâhazamızın haklı oldu
ğunu gösteren kuvvetli bir delildir. 

Şunu hemen ifade etmekte fayda mülâhaza 
ederim, geçen sene bu Hükümet yine bu dar 
olan bütçesinin verdiği imkân nisbetinde 25 
milyon liralık bir buğdayın kredili olarak tev
ziine imkân bulabilmiştir ve bulabildiği bu im
kân nisbetinde mevcudolan müracaatları, limiti 
içinde karşılamıştır. Nitekim, muhterem arka
daşlarım, bu ihtiyacı tesbit etmiş olan valilik
ler arasında Rize'nin bulunmamış olması, şüp
hesiz ki, bir taraftan bu konuya ilgi gösteren 
sayın arkadaşların, ihmal demiyeceğim, ihtiya
cın olmaması istikametindeki görüşlerinin tes
bit edilmiş olmasından ileri geldiği; diğer bir 
istikamette de buralarda faaliyette bulunan va
liliklerin veya kaymakamlıkların bu istikamet
te bir ihtiyaç göstermemiş olmalariyle sabit ol
muş bulunmaktadır. Nitekim, bu biraz evvel 
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arz ettiğim, J3 bin tondan Trabzon'a, Ordu'ya, 
Sinop'a, Giresun'a, Samsun'a ve Gümüşane'ye 
gerek mahallî idare teşkilâtının mahallî idari 
otoritelerin yaptıkları müracaat neticesinde ve 
gerekse bu ihtiyacı duyan muhterem arkadaş
larımın ihtiyacı ilgili bakanlığa getirmiş olma
ları sebebiyle buralara gerekli yardımlar yapıl
mış bulunmaktadır. 

M'uhterem arkadaşım bu kararnamenin tat
bikatı sırasında, muhterem fikirlerini de ilgili 
Bakanlığa duyurmak lûtCunda bulunmuş olsa
lardı belki alâkaları nisbetinde o bölgenin de, 
eğer ihtiyacı varsa, daha geniş ölçüde karşılan
mak imkânına sahibolabilirdi. 

Diğer taraftan şunu da arz etmek isterim : 
Bunun dışında bir ÇARE Teşkilâtının Ame

rikalılar vasıtasiyle yaptığı yardım, üç bin ton 
Trabzon'a bir o kadarı da Giresun'a tahsis edil
miş bulunmaktadır. Bu tahsisler, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, mahallî idare otoritelerinin 
gösterdikleri ihtiyacın ölçüsü ve nisbetindedir. 

Bunun dışında bu ölçünün kifayet etmediği 
hususunda bu kürsüde yapılacak mütalâaların 
değeri şüphesiz ki, bir müsbit evraka dayan
mak suretiyle, olabilir. Müsbit evraka dayan
madığı müddetçe buradaki mütalâalar biraz 
mücerrette kalmaya mahkûm, şahsi görüşlerden 
daha ileri bir hüviyet iktisabedemez. Teşekkür 
ederim. 

REEET AKSOY (Ordu) - • Milletvekiline 
itimatsızlığını beyan etmektedir. 

BAŞKAN —- Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Pek muh

terem arkadaşlarım; bu sualimi sorarken Hükü
metin etiketi bendenizi sureti kafiyede alâkadar 
etmemiştir. Gerçi burası Parlâmentodur, bura
da siyaset yapılır, ama bu sualin siyasetle, İni 
sualin politika ile alâkası yoktur; zira bendeni
zin mensubolduğum partinin de iştirak ettiği 
bir koalisyon hükümeti devrinde de kendi ve
killerimizin, hele alâkası olmıyan vekillerin bile 
biz huzurunu kaçırdık. 

Şimdi muhterem Vekil Beyefendiye evvela 
şunu lütfen hatırlatmak isterim ki; ben bu su
ali bu çeşit bir politik maksatla getirmedim. 
Yalnız bu defa bana vermiş oklukları cevapla
rın bir nevi tezyif edici mahiyette olduğunu da 
hatırlatmak isterim. 
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Şimdi ben köylere fittim, teknik olarak gör

düm, Orta - Anadolu'da orman köyleri var, di
yorlar. Muhterem Vekil Beye huzurunuzda so
ruyorum. : Türkiye'de Doğu - Karadeniz bölge
sinden başka ağzına ekmek yerine mısır koyan 
başka bir yer var mıdır? Bana lütfen bunu söy
lesinler. Mısır hayvan yemi midir, insan yemi 
midir? Lütfen bunu tetkik etsinler. Orta - Ana
dolu ile Karadeniz bölgesi arasında bir nevi 
muvazene kurmaya çalıştılar. Orta - Anadolu 
bölgesi ile Karadeniz bölgesi arasında kurula
cak bir muvazeneyi hangi bilgiye istinadettire-
rek ortaya attılar? Ben şahsan bunu kavrıyamı-
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette bir 
de anketler yapılır. Tetkik edilsin veremliler, 
hangi bölgeden geliyor. Bunun tetkika sorma
ya da zaten lüzumu yok. Nitekim bir tek Trab
zon vilâyetinde 3 blok halinde, A, B, O bloku 
halinde, verem hastanesi bize bunun cevabını 

Veriyor. Sonuç elcili verici bir hâdise halinde 
gözümüzün önüne dikiliyor. 

«Muhtarlar siyaset yapmazlar» diyor. Mııh-
terem arkadaşlarım, biz bu memlekette kasaba 
dahi sizden 250 gram et alacak olan müşteriye 
nezaket göstereceksiniz, diye kanuni müeyyide 
koyabilir miyiz? Bu da bunun gibidir. Biz bu
rada kanun yapıyoruz, muhtarlar sureti katiye-
de siyasi parti adayı olamazlar diyoruz. Kaç 
tane siyasi parti adayı olmıyan muhtar var Tür
kiye'de? Muhterem Vekil buyuruyorlar ki ; 
«madem öyleydi, bu arkadaş neden bize ihbar 
etmedi?» Muhterem arkadaşlarım, biz büyük
lerimizden dinledik bunu. Hükümetin kolu 
uzundur. Her şey akamete uğrasa, Devlet işleri 
yürür efendim, yürür. Şu halde o bölgede bu 
Hükümetin mesul organları vardır. Eğer o böl
gede Ticaret Bakanlığı da bu işle alâkalı ise 
onun da mesul organları vardır. Bu işler kon
trol altında tedvir edilir. Yağma Hasan'in bö
reği, değildir ki bu. Hüsran içerisinde çırpman 
bir kütle dururken keyfe mayeşa dağıtılmasına 
her halde Hükümet ve onun erkânı mâni olur. 

Muhterem arkadaşlarım, CAEE Teşkilâtı 
yardımından bahsettiler ve «bu da mahallî ida
relerin gösterdikleri ölçüler içerisinde yapıldı» 
diyorlar. İşte şikâyetimiz burada. Mahallî ida
reler ne dereceye kadar tesbit yapmıştır? Ma
hallî idare, Hükümet anlayışiyle, Devlet adamı 
anlayışiyle, Hazine menfaati anlayışiyle hare-
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ket ederek en asgarisini temin edecek şekilde 
listeler göndermektedir. Biz, işte bunu şikâyet 
ediyoruz ki, ihtiyaca kâfi hale getirilsin ve ihti
yaç, sahiplerine tevdii temin edilsin. Ama muh
terem Vekil Bey diyorlar ki, «Bu arkadaş bura
da mücerret konuşuyor. Muhterem Vekiî Bey* 
şayet mücerret de konuşsam bunu ihbar telâkki 
edip ona göre muamele yapmanız lâzım. Bu hu
susa da Vekil Beye bendenizi bir nevi tezyif 
eder mahiyette konuştukları için, af buyuru
nuz, eseflerimi bildiririm. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 

(Balıkesir) — Efendim, biraz evvelki mütalâa
larımda muhterem arkadaşımın meseleyi mü
cerret bir istikamette vaz'ettiğini ifade ettim. 
Ama bunu bir tezyif istikametinde anlamışlar-
sa, sözümün veya ifade etmek istediğim maksa
dın dışına çıkmış olduklarını ifade etmek iste
rim. Maksadım hiçbir zaman arkadaşımı tezyif 
olamaz. Bu kürsüden mütalâalarımızı hiç şüp
hesiz ki, ancak konunun çerçevesi içinde, ob
jektif ölçülere dayanmak suretiyle yapmak be
nim için bir itminan olabilir. Şu bakımdan kîr 

bu kürsüye gelmeden evvel bu kabîl muamele
lere muhatabolan muhterem arkadaşların bun
ları ilgili bakanlıklara intikal ettirmesi ve on
dan sonra bir netice alamazlarsa bu kürsüye 
gelmesi, hem bu kürsünün hakini daha iyi bir 
ölçüde kullanmak, hem de o bakanlığın daha 
iyi bir icra istikametine yürümesini temin ba
kımından isabetli olacaktır. 

Benim ifade etmek istediğim münhasıran 
bundan ibarettir. 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, gerek 
ofisin, gerek diğer teşkilâtın bu konuya tahsisi 
ettiği miktar, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
mahallî otoriteler vasıtasiyle Ticaret Bakanlı
ğına intikal ettirilmiş olan ölçüler içinde kal
mıştır. 

Bunun dışında yeni bir ihtiyaç varsa lütfe
derler, biraz evvel de ifade ettiğim gibi bize ge
tirirler, bunu bir tetkik mevzuu yaparız. Bu 
bir... 

İkincisi; muhtarların faaliyetiyle alâkalı bir 
tereddütleri, bir endişeler varsa, şüphesiz ki, 
bunun da ilgili makamı Dahiliye Bakanlığı ola
caktır. Bunu da oraya intikal ettirmeleri kendi 
imkânları içinde bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhterem 

Heyet, bendeniz sualimi Sayın Başbakandan 
sorduğuma göre bu demektir ki, alâkalı muhte
lif bakanlıklar var, hepsine birden bu sorumu 
sormam benim için zaman bakımından müsa-
idolmıyacaktır. Bu itibarla Başvekilden sormu
şumdur. Fakat benim bu kürsüden milletvekili 
olarak sarih hakkımı bir edep dâhilinde kullan
mama rağmen, görüyorum ki, pek Sayın Ve
kil hâlâ meseleyi idrâk etmiş değillerdir, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç buradalar. 
İçişleri Bakanı yok, soru gelecek birleşime kaldı. 

9. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Bal im'm, 
bir köre sıhhi muayene kurulunun tanı sağlam 
raporu verdiği haberinin doğru olup olmadığına 
dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri bakan-. 
lavından sözlü soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in sözlü cevabı 
(6/710) 

BAŞKAN — Ali İhsan Balım buradalar. Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

ABİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sorumun 
ikinci kısmına da İçişleri Bakanının cevaplan
dırın asını istiyorum. 

BAŞKAN — içişleri Bakanı yok, bu birle
şim, Sağlık Bakanı kendisi ile ilgili mevzuu ce
vaplandırır. Diğer soruyu, gelecek birleşim iç
işleri Bakanı cevaplandırır. Soruyu okutuyo
rum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı ve içişleri Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına emir ve delâletleri
niz saygı ile rica olunur. 

İsparta Milletvekili 
Ali ihsan Balım 

1. 7 Eylül 1963 günlü Milliyet Gazetesi 
1 nci Sahifesinde büyük (iri) puntolarla veri
len «Bir köre sıhhi muayene kurulu tam sağ-
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lam raporu verdi» haberi doğru mudur? Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu haber üzerinde 
dikkatle durmuş, gerekli ilgiyi göstermiş varsa 
mesulleri hakkında kanuni kovuşturmaya teves
sül. etmiş midir f 

2. Şoförlük ehliyetine esas olan sağlık mu
ayenelerinde bu derecede laubali, suiistimale 
müsait bir tutumu düzeltmek için ne gibi ted
birler alınmıştır veya düşünülmektedir? 

-3. Aynı gazetenin 9 Eylül 1963 günlü nüs
hasında metruk, çalışamaz durumda olan bir 
arabaya rüşvet verilmek suretiyle trafik mua
yenesi yaptırılıp «çalışabilir» raporu alındığı da 
yazılmakta ve inkârı kabil olmıyan vesikaların 
fotokopileri neşredilmektedir. Arabaların trafik 
kontrolundaki bu lâubalilik ve korkunç akı
betlere yol açacak (trafik kazaları bakımından) 
suiistimallerin önüne neden geçilememektedir? 
Bu tip suiistimaller ve lâubalilikler sebebi ile 
uğranılan trafik kazaları ve dolayısiyle vatan
daşın can kaybı ve millî servet kaybının mesu
liyeti kime vacidir ? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 

KEMAL DEMİR (Bolu) — İsparta Milletvekili 
Sayın Ali ihsan Balım arkadaşımın sözlü sorusu
na cevaplarımı arz edeceğim. 

Ramazan Keskin isimli âmâ vatandaşın istan
bul Belediyesi Sıhhi Muayene Komisyonunca şo
förlük ehliyeti için ruhsat aldığına dair Milliyet 
Gazetesinin 7 Eylül 1963 tarihli nüshasmdaki ya
zı üzerine, açıklama üzerine, Bakanlığımız mese
leyle ilgilenmiş, meseleyi istanbul vilâyetinden 
sormuş ve ayrıca Sağlık Kurulundan böyle bir ra
porun alınıp alınmadığını öğrenmek için de ye
rine bir müfettiş gönderilmiştir. 

Yapılan tahkikat sonunda anlaşılan şudur: 
Hakikaten böyle bir âmâ bir vatandaş bir şoför 
ehliyeti için sağlık raporuna sahiptir. Ancak tah
kikat, neticesinde anlaşılmıştır ki, elindeki rapor 
tamamen sahte rapordur. Bu vatandaş rasgele 
bir kâğıdın üzerine başlık yazmak ve altında da 
mühürü tahrif etmek; üstteki kısımları da bu tarz 
raporlara benzer yazılarla doldurup karşılarını 
da yine aynı şekilde yazmak suretiyle sahte bir 
rapor tanzim etmiş, hazırlamıştır. Mesele basit bir 
sahtekârlıktan ibarettir. Ne Sağlık Kuruluna 
böyle bir müracaat olmuş, ne de Sağlık Kuru
lunca böyle bir rapor tanzim edilmiştir. Ortada
ki rapor, tamamen bir vatandaşın kendisi tarafın-
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dan sahte mühürle mühürlenmek ve yazılıp dol
durulmak sureti ile tanzim edilmiş bir rapordur. 
Bu itibarla Bakanlığımızı Sağlık Kurulu yönün
den ilgilendiren bir durumu yoktur. Ancak bu 
mesele ile ilgili olarak İstanbul'daki şoför vatan
daşlara ehliyet veren Sağlık Kurulunun işinin 
ağırlığı dikkat nazara alınarak, Bakanlığımız ta
rafından bu müessesenin daha iyi işler bir hale 
gelebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yo
luna tevessül edilmiş ve bunlardan büyük bir yo
ğunluğu da tamamlanmıştır. Müessese rapor tan
zimi bakımından daha iyi işler hale gelmiştir. So
runun Bakanlığımızı ilgilendiren yönü yoktur-. 
Tamamen adlî bir hâdisedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Balım. 
ALÎ ÎHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanına, soruma lütfettikleri cevap 
için arzı teşekkür ederim. Ancak, kısmen de ol
sa şu hususu itiraf etmişlerdir ki, şoförlük ehli
yeti için yapılan sağlık kurulu muayenelerinde bir 
sahtekârlığa sebebiyet verebilecek lâubalilik var
dır. Nitekim mezkûr gazetenin yalnız o gün de
ğil, 6 Eylül 1963 günü değil, mütaakıp günlerde 
de şimdi yanımda bulunan nüshalarında bu ra
porların üzerindeki mühürlerin bütün detayına 
kadar görünebilecek şekilde raporların fotokopile
ri neşredilmiştir. Buradaki sahtekârlığı bir me
mur yapmış olabilir ama, her halde böyle bir 
sahtekârlığı önliyebilecek, Sağlık Bakanlığınca 
alınabilecek müeyyideler vardır, tedbirler vardır. 
Bunların da ihmal edilmemesi iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, trafik kazalarının mem
leketimiz için hattâ çocuk felci hastalığından çok 
daha mühim olduğunu itiraf etmek zorundayız. 
Nitekim, bir Fransız trafik memuru, trafik kon
trolünde salahiyetli olan mercilere şöyle duyur
muştur : 

«Çocuk felci ile uğraşmayı bırakın, ondan çok 
daha mühim olan trafik kazaları ile meşgul olun.» 

Eline şoför ehliyeti verilecek şoförün her yön
den bilhassa göz ve akli durumu bakımından sağ
lam olması şartı vardır. Aksi halde bâzı ahvalde 
40 - 50 kişilik bir otobüsü böyle, mahaza sahte bir 
ehliyet şoförün eline tevdi etmiş olacağız ki, bu 
bir faciadır. 

Benim arz etmek istediğim hususa Sayın Ba
kan anlayışla zannederim cevap verdiler ve «Sağ
lık Kurulundan bundan böyle raporların alınma
sında bir sahtekârlık olmaması için gerekli ted-
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birler alınmıştır.» buyurdular. Ben bunu iyi bir 
müjde, faal bir hal telâkki eder, kendilerine te
şekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Balım, içişleri Bakanlığı
na ait kısımda ısrar ediyor musunuz? Yoksa kâfi 
mi? 

ALÎ ÎHSAN BALİM (İsparta) — Evet ısrar 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — O halde İçişleri Bakanlığını il
gilendiren kısım başka bir birleşimde getirilecek
tir. 

U). — Erzurum Milletvekili Nihat üiler'in Er
zurum ili ve dolaylarında yapılacak yolların du
rumlarına dair soru önergen ve Bayındırlık Ba
kanı Arif Hikmet Onat'm sözlü cevabı (6/713) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Diler burada 
mı? Burada. Bayındırlık Bakanı buradalar, so
ruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Erzurum Hasankale, Mescitli'den geçmekte 

olan Karayazı'ya oradan da Tutak'a bağlanma
sını Karayolları programına alınıp alınmadığı
na, Mescilîi, Karayazı yolu bir fen heyeti mari
fetiyle evvelden düşünül üp plân, proje ve prog
ram dahilinde fennin icaplarına uygun şekilde 
en (kısa mesafeden yapılmış bir yol olmasına rağ
men bu yolun lalettayin bir servis yolu olmayıp, 
Kars yollarının programına alınan ve o kıstasa 
uygun işeki'Ide inşa edilmiş bir yol olmasına, yo
lun işlemeyisinin sebebini stabilizesinin munta
zam yapılmamışından, çamurdan mütevellit işle
mez hale .geldiğini, buranın muntazam bakıma 
alındıktan sonra Karayazı'yı iktisadi bakımdan 
bir kör barsak durumundan çıkarıp inkişafa mü
sait bir hale .getirmek için, acele olarak yolunun 
Tutak'a bağlanmasının lüzumlu olduğunu bu du
rum ortada varken Karayazı'yı daha da bir müd
det kara talihi ile -haşhaşa bırakacak şekilde yol 
güzergâhının değiştirilmesinin sebeplerinin ne
ler olduğu yolunda sorduğum yazılı suale veri
len cevap kifayetsiz olduğundan, aşağıdaki so
racağım sorunun sözlü olarak Sayın Bayındır
lık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 13 . 9 . 1963 

Erzurum Millet vekili 
Nihat Diler 

a) Karayazı'ya varan, Mescitli, Çullu, Pay-
viran köylerinden geçen yolu hangi fen heyeti 
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yapmıştır? Ne 'miktar para sarf edilmiştir! La
lettayin bir il yolu mudur? Yoksa Karayolların-
ca yaptırılmış, 'bir yol mudur? Bu yolun etra
fında lıeyelfm veya kaymayı icabett irecek ayrı
ca kar temizleme daimî bakım masraflarını yük
sek tutacak kısmı neresidir? Netice olarak kaç 
kilometrelik bir yoldur? 

b) Yeni yapılan yahut yapılması düşünü
len Mescitli, Aşağı ıSöylemez, Yukarı Söylemez, 
Çavuş, (Bayru, Yutkarı-Kışo, Aşağı-Kişo, Kara-
kale, Aşağı-înccsu, Yukarı-İncesu köyleri civa
rından geçerek Bezirlıane köyüne, oradan eski 
güzergâhla birleştirilecek yolda cevabî yazıda 
bildirilen mahzurlar daha fazladır. Bu yeni gü
zergâhta arazi daha fazla engebcri daima heye
lan ve kaymaya müsait üstelik Devleti yeniden 
muazzam masraflara sokabilecek bir durumdadır. 
Yapıdaki zorluk, maliyetmdeki fazlalık burda 
da olacaktır. Zira, bu yeni güzergâh bir kısım 
vatandaşların tarlalarından tapulu veya tasar
ruflarında bulunan ıgayrimenıkullerinden geçe
cektir. Büyük miktarda istimlâk muamelesine 
başvurulacak, muazzam miktarda paraların sar
fına sebep olacaktır. Bu durumun tavzihi için 

1. Yeni güzergâh yolunun kaç kilometre ol
duğu? 

2. istimlâk (muamelesine baş vurulup vurul-
mıyacağı? Vurulacak ise ne miktar para sarf 
edileceği? 

3. Yapını masrafı ile beraber, topyekûn ne 
miktar paranın sarf edileeeğinin açıklanması. 

c) Bu mukayeselerden sonra muazzam, bir 
farkın ortaya çıkacağı, sarf edilmiş milyonların 
olmasına rağmen mustarip vatandaşların ıstırap
larının devam ettiği ve edeceği anlaşılmaktadır. 
Eğer fenni icap ve zaruretler ise Mescitli, Çul-
lu, Payviran, Karayazı yolunun da bir fen he
yeti marifetiyle Karayolları kıstasına uygun şe
kilde yapıldığı ispattan vareste bir hakikattir. 
O günkü fen heyetinin elinde mevcut pozitif 
ilimlerin mütalâalarına (verilerinde) bugünküne 
nazaran bir gerilik bahis mevzun değildir. O 
gün için de yapılmış olan yol müspet ilmin ışığı 
altında arazinin müsait olup olmadığı, yapımın
daki zorluk, fazla maliyeti icap ettirip ettirme
diği, heyelan, her temizleme, daimî baikım mas
raflarının yüksek olup olmadığı hali göz önün
de getirilerek yapılmıştır. O günden bu tarafa 
hangi teknik terakkiden ve bilgiden istifade edi
lerek devleti, milyonlarca lira zarara sokacak 
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yol güzergâhının değiştiril meşine gidilmiştir! 
Yazılı cevapta bu husus meskût geçmektedir. 

d) Karayazı'nın halkı bir an evvel mevcut 
yolunun muntazam bakıma alınmasını ve Tu
tak'a bağlanmasını istediği halde Karayolları 
programının dışına çıkarılarak kendi haline terk 
edilmesi senenin 8 -9 ayının şiddetli kışın esa
reti altında 'geçiren cidden büyük ıstırap çeken 
bu halkı üzmüştür. Orada vazife gören memur
lar şiddetli mahrumiyetin altında büyük ıstırap
lar çekmektedirler. Bu sebepten menfi psikolo
jik sebepler dolayısiyle birbirleri aleyhine çalış
maktadırlar. Bundan da ayrıca vatandaşlar ıstı
rap çekmektedir. Yeni Anayasa nizamına göre 
plânlı kalkınmaya girmiş bulunmaktayız plânın 
hedefine ulaşabilmesi için yapılacak: işler ehemi 
mühime tercih ederek sıralamak, en ehemmiyet
lisinden işe başlamak fikri vardır. Ayrıca mil
letimiz fakirdir. Fakir milletimizi büyük feda
kârlıklara 'katlandırmak suretiyle kendisinden 
aldığımız vergiyi israfa kaçmadan harcamak, 
yine plânın bir icabıdır. Dış yardıma muhtaç 
bir memleketiz. Yeni ıgüzergâlım seçilmesiyle pa
ranın israf edildiğine kaâniim. 

e) Karayazı halkı arasında yol güzergâhı
nın değiştirilmesindeki asıl sebebin teknik icap 
ve zaruretler olmayıp, Karayazı halkını topye
kûn, yeknesak olarak muayyen bir partiye yani 
Yeni 'Türkiye Partisine rey vermesinden ileri 
geldiğini, yol güzergâhı geçen köylerdo'ki vatan
daşları yolunu iptal etmekle, onlara eziyet yeni 
yeni yol güzergâhı geçecek olan yerlere de bir ni
met vermek suretiyle aralarındaki tesanüdü boz
mak hedef ve gayesiyle değiştirildiği söylenmek
tedir. Bu hususun da açıklanmasını saygılarım
la arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Onat. 
BAYINDIKLIK BAKANI AKÎF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım. Er
zurum Milletvekili Nihat Diler'in sözlü soruları
na cevaplarımı arz ediyorum. 

Mescitli - Çullu - Payviran köylerinden ge
çen eski yolun bir fen heyeti tarafından tesbit 
ve inşa edildiği hususunda kati bir bilgiye sahip 
değiliz. Bu yolun; eskiden beri mevcut ve civar 
köyleri birbirine bağlıyan izlere zaman zaman 
yapılan bakımlarla meydana gelmiş ve yalnız at
lı arabalara geçit sağlıyan bir yol okluğu muhte
meldir. 
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Mezkûr yola bugüne kadar sarf edilen onarım I 

parası 60 000 liradır. 
İl yolu iken Karayolları Genel Müdürlüğünce 

bakım altına alınmış ve 12 . 8 . 1963 gün, 6/2104 
sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Devlet yolları 
ağına dâhil edilmiştir. 

Eski yolların ehemmiyet dereceleri ve imkân
larımız göz önüne alınarak, standartları yüksel
tilmekte ve buna imkân görülmiyen hallerde ta
mamen yeni güzergâhlar aranmaktadır. Soru ko
nusu yol için de bu açıdan hareket edilmiştir. I 

34 Km. uzunluğundaki Mescitli ayırımı Kara
yazı yolu umumiyetle toprak zeminden geçmek
te olup, her zaman için yer yer kayma tehlikesi 
mevcuttur. Çullu köyü ile Pay viran köyü arasın
da 1850 ve 2030 metre yükseklikte ve % 12 - 15 
meyilli kesimler mevcuttur. Pay viran köyü ile Ka
rayazı düzlüğü başlangıcı arasında yükseklik 
2030 - 2118 metredir Karayazı düzlüğü ile Kara
yazı arasında yükseklik 2185, - 2235 metre olup, 
zemin kayalıktır. Burada aşağı - yukarı o irtifa 
var ama zemin kayalık. 

Mescitli ayrımı 0 -f 000 kabul edilmek üzere : 
0 + 000 - 5 + 250 kilometreler arasında bir ki-
metreler arası iz halinde bulunmaktadır. 5+250 
- 9 -f- 750 kilometreler arasında bir kilomet
relik kayalık kısım bulunmaktadır. 9 + 750 -
11 + 750 kilometreler arasında mevcut iz yüksek 
rakımdan geçmekte ve kuzey yamacı takibettiğin-
den yaz aylarına kadar karla kaplı kalmaktadır. 
11 + 750 - 34 + 000 arasında zemin kayalık olup, 
imlâ için toprak temini güçtür. 

Yeni yapılmakta olan istikamette yukarda I 
sayılan mahzurlar azalmaktadır. 0+000 - 9+000 
kilometreler arasında, Söylemez deresinin güne
ye bakan yamacından geçilmekte olan iyi stan
darda inşaat yapılabilecektir. Yükseklikte umu
miyetle büyük fark görülmemekle beraber, 
9 + 000 - 13 + 500 kilometreler arasında Güne
ye bakan yamaçtan, 13 + 500 -20 + 000 kilomet-

1 reler arasında yine Güneye bakan yamaçtan ve 
geniş vadiden az meyille geçilmekte olup, bu ke
simlerde de standart yüksek tutulabilecektir. 20 
kilometrelik bir kısımda yol yapımı çok kolaydır. 
20 + 000 - 39 + 000 kilometreler arasında eski 
yol takibedileeektir. I 

Yukarda izahına çalışıldığı üzere, mevcut yol 
üzerinde ısrar etmenin istenen faydayı sağlamı-
yacağı anlaşıldığından, motorlu vasıtaların kolay- I 
lıkla işliyebileceği, az bir bakımla bütün yıl de- | 
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vammca geçit verecek, daha çok sayıda büyük 
köylere hizmet edecek ve gelecekteki inkişafı da 
karşılayabilecek olan yeni güzergâhın inşasına ka
rar verilmiştir. Bu bakımdan yeni yola yapılacak 
harcama israf addedilmektedir. 

Mescitli ayrımı Karayazı yolunun yeni gü
zergâhı 38 kilometredir. Ayrımdan itibaren 20 ki
lometrenin toprak tesviyesi tamamlanmıştır. Ha
lihazırda mühim bir istimlâk konusu çıkmamış 
olup, bâzı vatandaşlar arazilerini hibe etmekte
dirler. Yeni yolun takribi maliyeti; 2 700 000 L. 
sı inşaat ve 300 000 L. sı istimlâk bedeli olmak üze
re ceman 3 000 000 lira civarındadır. Konunun 
politikayla, buna hassaten arkadaşımın itimat bu
yurmasını istirham • ediyorum, hiçbir ilgisi yok
tur. Biraz evvel arz ettiğim gibi tamamen teknik
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Sayın Diler. 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben bu sorumu daha evvelki ba
kan sırasında sormuştum. Şimdi tabiatiyle Sayın 
Bakan-değişmişlerdir. Fakat sorunun_ ehemmi
yetine binaen sorumu takibetmek lüzum ve zaru
retini duydum. 

Biz, memleket olarak bir plânlı kalkınmaya 
girdik. Plânlı kalkınmanın tarifini plân şu şekil
de yapmaktadır : (Demokratik düzen içinde sos
yal adalete uygun hızlı ve müstekar kalkınma.) 

Bu gayeye ulaşmak için Devletin halktan 
toplamış olduğu vergileri ehemmi mühimmc 
tercih etmek suretiyle ehemmiyetli olandan 
başlamak şartiyle harcaması lâzımdır; bu bir. 

İkincisi; sosyal adalet mefhumu herkesin 
nabzına göre şerbet verecek mahiyette bir is
tismar vasıtası değildir. Vecibül icra olarak 
kullanılacak bir mefhum olması lâzımgelir. Sos
yal adaleti yalnız fertlerin arasında mevcu-
dolan yaşama ve hayat standartları bertaraf 
etmek için değil, aynı zamanda geri kalmış 
bölgelere öncelik ve ivedilikle yatırım yap
mayı gerektirmektedir. Sosyal adaleti bu şekilde 
plânlama vaz 'etmiş vaziyettedir. Fakat, bu mef
humun icabettiırdiğine göre gerekli şekilde kul
lanılmaması da Hükümetin tatbik etmiş olduğu 
programlar dolayısiyle bu ihtiyaçlara cevap ver
memektedir. Hakikaten memleketimizin yol dâ
vası mühim bir dâva olarak ortadadır. Karma 
Bütçe Komisyonunda Karayolları Umum Müdü
rünün vermiş olduğu izahata binaen 500 seneye 
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yakın bir zaman sarf edilecektir ki, memleketi
mizin yolları tam mânasiyle ikmal 'adilsin, ar
tık memleketimiz yol dâvasından kurtulsun, 
o şekilde, mefluç bir vaziyetten, iktisadi bakım
dan kurtulsun. Eğer yol dâvası süratli bir şe
kilde halledilmezse hangi kasabada, hangi köy
de okul olursa olsun, o köyde bir Ortaçağ 
zihniyeti hâkim olacaktır. O koyda tam mâ
nasiyle bir kapalı ekonomik sistem hâkim 
olduğu için o köyün ve kasabanın ekonomik 
kıymetleri memleketin lehiııe kullanılmıyacak-
tıt', kıymetlendiremiyecektir. Bu sebeple yol 
dâvası memleketimizin her ferdinin zihninde 
yerleşmiş, şuurlaşmış bir dâva halinde yaşa
maktadır. Plândan evvel gelir bu. İşte bunu 
halletmek için de vatandaşın vermiş olduğu 
paranın santimini hesabetmek suretiyle, israf 
etmeden kullanmak mecburiyeti vardır. Devlet 
adamları eğer bu şekilde bu parayı, halktan 
topladıkları İRI parayı lâyikı veçhile kullana
mazlarsa, hiçbir zaman için bu dâvanın altın
dan kalmaya, bu pro'blemlerin hal] edilmesin o 
imkân yoktur. Şimdi meseleye geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayazı Erzu
rum'un bir kazasıdır. Bu kaza epey zaman
dan bari kaza olarak teşkil edildiği halde bir 
köy manzarası arz etmektedir- Bunun sebebi, 
Karayazı'nın topraklarının veyahut da Kara
yazı'da ekonomik kıymetlerin mevcudolmayı-
şmdan değildir. Yalnız ve yalnız yolun oraya 
uğramamasından ileriye geliyor. Ve senenin 
7 - 8 - 9 ayı mutlak mânasiyle ta'biatın esareti 
altında yaşamalarından; binnetice gerek kendi 
vilayetleriyle ve gerekse civar vilâyetlerle olan 
irtibatını temin etmeyişinden ileri gelmekte
dir Karayazı'da öyle bir hal alıyor ki, halk 
8 - 9 ay kışın esareti altında kalınca bekli
yor., acaba kar ne zaman kalkacak da biz de 
Erzurum'a veya diğer kazalara .gideceğiz. İşte 
bu hasreti 'büyüyor ve kar kalkınca üç ayda 
ancak vücudunda mevcudolan uyuşukluğu gi
deriyor. Bu üç ay içinde de kendi infak ve 
iaşesini temin etmek için ns kadar çırpınırsa 
çırpmsm bu inafk.. ve iaşessini temin edemi
yor, garip vaziyette yaşıyor. Oraya giden 
memurlar da bu ıstırap içinde yaşıyor, bir 
menfa diyarı telâkki ediyor. Bu psikoloji al
tında artık âmme hizmetlerini yapmayı unu
tuyor, kendi sıkıntısını gidermek için arka-
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daşlariyle mütemadi şekilde mücadele ediyor. 
Bu menfi psikoloji altında kalan, âmme hizmet
lerini görmekle vazifeli olan kimseler bu va
ziyette olunca halkın âmme hizmetlerini lâyikı 
veçhile göremeyince bunun neticesinde halk da
ha başka bir ıstarapla karşı karşıya kalıyor. 
işte onun için bu durumda böyle kazaların yol
larının yapılması en başta gelen bir vazifedir. 
Bu vazifeyi bildikten sonra, buraya sarf edile
cek parayı da çok dikkatli itinalı sarf etmek lâ
zımdır. 

Karayazı'ya vaktiyle yol yapılmıştı. Sayın 
Bakan bunun hangi fen heyeti tarafından yapıl
dığını bilmediklerini, ve bu yol için 60 bin lira 
harcandığını ifade ettiler. Demek oluyor ki bir 
memlekette 60 bin lira para harcanıyor, fakat 
bunun kimin tarafından ve hangi maksatla sarf 
edildiği bilinmiyor. Gerçi bu olay şimdiki dev
re mahsus bir olay değildir, geçmiş idareye mah
sus bir keyfiyettir. Bu paranın hangi fen heyeti 
tarafından sarf edildiği bilinmemektedir. Bu
nun bilinmesi icabeder. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Yolu tamir etmişler ve 60 bin 
lira sarf etmişler. 

NÎHAT DÎLER (Devamla) — Ama, şimdi 
arz edeceğim. Şimdi bu yol, haddizatında tes
viyesi yapılmış, düzeltilmiş hakikaten yaz ve 
kış mevsimlerinde işlemeye müsait bir yoldur. 
Bendeniz bu yoldan çok gidip, gelmişimdir. 
Yalnız bu yolda yapılması lâzımgelen tek şey, 
yolun stabilizesinin noksan olmasıdır. Eğer sta
bilizesi tam mânasiyle yapılır ve yol kış prog
ramına alınırsa hiç'bir heleyana ve hiçbir şeye 
mâruz kalmadan bu yol lâyikı veçhile işlenir. 
Ayrıca bu yolun bir de Tutak'a bağlanması key
fiyeti vardır. Eğer yol, Karayazı'dan Tutak'a 
'bağlanmazsa, bir körbarsak vaziyetinde kalacak 
ve dolayı'siyle, Karayazı yine inkişaf edemiye-
cek bir halde kalacaktır. Bu hususta da yine 
Bakan bizi tenvir etmediler. 

Şimdi bu ortada mevcudolan yoldan başka 
bir başka yol güzargâhı seçilmiş, 3 milyon lira 
para harcanacaktır. Bu 3 milyon lira ile halka 
da para verilmiyor yani vatandaşlara kendi ara
zilerinin istimlâk bedellerinin ödenip ödenme
diği sorulmadan gelişi güzel yol yapma cihetine 
gidiliyor. Bu da ayrıca bir haksızlıktır. Çün
kü vatandaşın sarih beyanları var mı, yok mu? 
O da belli değil. Vatandaşlar bundan haberdar 
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değillerdir. Vatandaşın mülklerinden yol ge
çiyor fakat bedeli ödenmiyor. Buna rağmen 
3 milyon lira harcanıyor. Bu 3 milyon lira 
memleketin bugünkü şartlar içinde hakikaten 
güç tahammül edeceği bu meblâğdır. Gerçi 
o yolun yapılmasını da ben şahsan temenni ede
rim. Ama bugün Karayazı halkının içinde bu
lunduğu sıkıntılar ve şartlar her şeyden evvel 
kendi yollarının en kısa şekilde tamir edilerek 
Erzurum'a bağlanması ve ondan sonra Tutak'a 
bağlanmasıdır. Bu yola tevessül edilmiyor, mem
leketin 3 milyon lira gibi bir parası, hakika
ten böyle ikna edici bir sebeple değil de, bir 
kısmının söylediğine göre, siyasi bir sebebe 
dayanarak böylece sarf ediliyor. 

Halk diyor ki ; «Karayazı halkı muayyen 
bir yere reyini verdiği için bir kısım kimselere 
nimet vermek, o bir kısım kimseleri de mevcut 
nimetlerden faydalandırmak için, bu yola teves
sül edilmiş ve netice itibariyle memleketin 3 mil
yon lira gibi muazzam parasını israf yoluna gi
dilmiştir» diyorlar. Yine Sayın Bakan bizi bu 
hususta tenvir etmediler, ikna etmediler. E... 
10 sene evvelki geometri ve fizik ilmiyle bu
günkü fizik ve geometri ilmi arasında yol ya
pımı bakımımdan hiçbir fark yoktur. Fen nasıl 
ki, o gün varsa, bugün 'de vardır ama bugün 
inkişaf halinde, tlim sahasında çok yüksek de
receli adamları ve âlimler nezdinde fen belki 
biraz daha ileri gitmiştir, fakat böyle her hangi 
bir yolu yapmak mevzuunda teknik ve terak
kide fevkalâde bir ilerleme yoktur. Böyle fev
kalâde bir ilerleme olmadığına göre, birinci 
defa hazırlanmış bir yolu bırakıp; ikinci defa, 
o yolun yapılışını ıbir tarafa terkedip, ikinci bir 
yol yapılması ile ımemleketi üç milyon lira gibi 
bir zarara duçar etmek herhalde siyasi maksatlı 
olmasa bile günah olsa gere'k. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARiîF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Pek muhterem arkadaşlarını, 
konu §u: Soru sahibinin ifade ettiği gibi, Ka
rayazı kasabasına Erzurumdan patika denecek 
mahiyette eski bir yol gitmektedir. Bu yol il 
yoludur. Vaktiyle vilâyet hu yolu biraz geçit 
versin diye 60 (bin lira masrafla tamir etmiş. 
Bilâhara Devlet Karayazıyı kurtarmak için bu 
yolu il yolundan çıkarıp Devlet yolu ağı içine 
ithal etmiş. Bununla da yetinmemiş yine Kara-

12 . 2 .1964 O : 1 
yazıyı kurtarmak için bir an evvel medeniyetin 
nimetlerinden istifade otum diye Karayazı'nın yo-

'lunu Devlet yolları ağına dâhil olan yolların 
standardı seviyesine çıkarmaya karar vermiş. Bu
nun için bir etüd yapmış, yolun güzergâhında kü
çük bir tadilât yapmış. Haddizatında bu 3 mil
yon lira, yapılan o küçük tadilât için değil yolun 
heyeti umnmiyesinin standardını yükseltmek; yo
lu kış - yaz, büyük - küçük bütün vasıtaların ge
çebileceği medeni seviyeye bir yol haline getir
mek için sarf edilen paradır. 

Ve ilk defa burada görüyoruz ki, bir milletve
kili, kendi vilâyetinde bir kazanın yolunun tâbi
ri caizse - bugün Avrupai mânada bir yol haline 
getirilmesini çok görüyor. Ben hayretler içinde 
kalıyorum. 

Şimdi ne diyor arkadaş iddiasında?. Bunları 
da arz ediyorum, krokisini de getirdim. Çünkü 
konu üzerinde durdum. Politik maksatla böyle 
yapılmış diye sorusunda bir cümle var. Bu cüm
le beni tahrik etti ve konunun üzerinde önemle 
durdum, belki de olabilir, diye. Şimdi aslında 
yol bu krokide de görülebileceği gibi - ki sonra 
bu krokiyi kendisine takdim edeceğim, - ikiye 
ayrılıyor. Şimdi burada bir kısım köylüler, ken
di köylerinin içerisinden bir yol geçmediği için 
kendileri haklı olarak şikâyet ediyorlar, yakmı
yorlar. Demek isterler ki, bu iyi standartlı yol 
kendi köylerinin içerisinden geçsin.. Haddizatın
da onlar da yolsuz kalmıyor. Fakat, orası çok sarp 
ve Şimale bakmaktadır. Stablize malzemesi eksik
tir. Oradan geçirildiği takdirde yani orası ıslah 
edilip yol geçirildiği takdirde bugünkü üç milyon 
liraya mukabil 5 milyon lira harcamak lâzımdır. 
Ama bu yolu aşağı taraftan geçirirsek biraz da
ha Güneye bakmaktadır, kış için, bahar için kar 
biraz daha evvel erimektedir, stabilize malze
mesi daha kolaylıkla bulunmaktadır. Aşağıdan 
geçirirsek başka köy halkı da istifade edecektir. 
Karayollarının ifade ettiğine göre istimlâk ko
nusu üzerinde fazla durmuyorlar. Aşağıdan ge
çirmekle sarf edilen para 300 bin lira istimlâk, 
iki milyon yediyüzbin lira da karayolunun, bu 
38 kilometrelik yolun, heyeti umumiyesinin stan
dardını yükseltmek yaz - kış, büyük - küçük her 
çeşit motorlu vasıtanın geçşini temin için harca
nan paradır. Yoksa, yolun halihazırdaki duru
mu, atlı arabanın geçmesine ancak müsait olabi
lecek şekildedir. 
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Bunun için istirham ediyorum, burada arka

daşımın buyurduğu gibi böyle bir ıstırap, şu bu 
yoktur. Keşke yarın başka imkânlar da bulalım 
da, - Sayın Ref'et Aksoy arkadaşımın da dediği 
gibi - bizim vilâyetin kaza yollarını da bu se
viyeye çıkaralım ve böylece; yapalım. 

Durum budur. Ben tekrar arz ediyorum, tek
niktir, politik bir sebep yoktur. Sayın Mehmet 
Diler arkadaşım da kabul eder tabiîki yol şimdi 
güzergâhta ikiye ayrılıyor, yukarda kalan yollar, 
- Tabiî haklı olarak işte bizi ihmal ediyorlar da 
iyi yol aşağıdan geçiyor, derler. Ama krokiyi 
tetkik ederseniz, ana hatları itibariyle yine eski 
yoldan şeye bağlıdırlar. İnşallah ileride imkân 
hâsıl olursa maddi imkânlarımız da müsaidolur-
sa, bu eski yolu da daha genişletmek suretiyle 
yine Karayazıya temdidedilebilir. Dediğim gibi 
bir israf konusu değildir. Nihat Diler arkadaşı
mızın da, bundan memnun kalması lâzımgclir. Ve 
tahsisatı şunu arz ediyorum ; asla ve kat'a poli
tik değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT Dİ DUR (Erzurum) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Hakanın verdikleri izahat 
dolayısiyle kendilerine teşekkür ederim. Ancak, 
ben hiçbir zaman için kendi mensubu bulundu
ğum ve milletvekilliği gibi şerefli bir payesine 
eriştiğim bir yerin mükemmel ve; modern vasıta
ların geçebileceği bir yola kavuşmasından-dola
yı bir üzüntü sahibi olamama, imkân yoktur, 
bundan böyle bir büyük bir bahtiyarlık duyarım. 
Ancak Karayazı'nın durumu çok fecidir. Tasav
vur buyurunuz ki, kan kaybı ile karşı karşıya ka
lan bir insanın, hayatını kurtarmak için ilk defa 
o insana kan verilir, ondan sonra eğer diğer bir 
hastalığı varsa, ameliyat edilmesi icabediyorsa 
ameliyatı cihetine gidilir. Bugün Karayazı iki 
seneden beridir ki, mutlak mânasında yolsuzluk
tan dolayı bir muhasara altındadır. Çeçen yaz da 
Bayındırlık Bakanlığı buranın yolunu açmamış 
ve halk, aynı zamanda mahsulü de iyi gitmediği 
için, büyük bir sıkıntı içinde kalmıştır, hâlâ da 
muhasara altındadır. Binaenaleyh, ilk defa bir ne
fes alınacak, normal bir münasebet tesis edebile
cek bir.yolun açılması ve bu yolun muhafaza 
edilmesi lâzımdır. Ve onu da diğer bir yere bağ
layıp kurtarmak lâzımdır. Ondan sonra esaslı 
bir projeye dayanarak, hakikaten yaz - kış, Dev
lete başka bir külfet, başka, bir masraf yükleme
den, yeni bir yolun yapılması icabeder. Halbuki, 
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Sayın Bakan bilhassa eski yolun program içine 
alınıp, muntazam şekilde onarımını temin edeceği 
hususunda bir şey söylemediler. Devletin bu şe
kilde sarf etmiş olduğu 00 bin lira kadar bir pa
ranın dolayısiyle heder olacağını söylediler, zım
nen. lOihiikü, bu yol iptal edilecek, bütün iş öbür 
yolun yapımına kalacaktır, öbür yol da uzun 
müddet devam edecek, Karayazı'nın kara talih
li, kara bahtlı halkı da, kara yazılariyle karşı kar
şıya kalacak ve perişan olacaktır, işte, Sayın Ba
kan burada benim bu hususta söylediğim sözleri 
yanlış anlamıştır. Mâruzâtım budur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. ••-- Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman 
yapılacağına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Arif Hikmet Onat'ın sözlü cevabı (6/714) 

BAŞKAN — Sayın Kazova burada, Sayın 
Bakan burada, okutuyorum soruyu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda 
tavassutlarınızı arz ve istirham ederim. 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

.1. Tokat şehri içinde istifade edilmekte olan 
asfalt yenisi yaptırılacak diye söktürüldü. Ka
rayolları iki defa Tokat'a geldi ise de asfalt 
dökülmeden ekipler geri gitti. 

Şimdi Karayollarının asfalt yapmaktan vaz
geçtiği söyleniyor. Bu söyletide asfaltı bir kap
lumbağa süratiyle belediye tarafından dökülme
ye başlanan iş teyidetmektedir. Karayollariyle 
Tokat vilâyeti ve Belediyesi arasında ihtilâf var 
ıındır? Yoksa asfalt ne zaman başlanıp ne za
man Karayollarmca bitirilecektir? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Mehmet Kazova'ya Tokat şehrinin içinde 
yapılmakta olan, yeni yapılmış olan asfalt yol 
hakkında gösterdiği alâkadan dolayı teşekkür 
ederim. Kendileri de biliyorlar, bu yol yapıl
mıştır, asfaltlanmıştır. Vilâyetle, Nafıa ile ya
hut Nafıanın Karayollariyle bu konunda da 
her hangi bir ihtilâfı yoktur. Hürmetlerimle 
arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Vekil Beyin Tokat 
yolu hakkındaki izahlarına çok teşekkür ederim. 
Ve hakikaten bu yol yapılmıştır. Bendeniz bu 
sözlü sorumu vereli altı aydan fazla olmuştur. 
Tokat'ın içerisinden geçen yol Samsun, Amas
ra, Tokat ve Sivas'ı takiben bit' Devlet karayolu
dur. Tokat'ın içere risindeki yol beton asfalttı. 

' yolun ortasındaki, bulvarın ortasındaki refüjü 
ve refüjdeki elektrik direklerini kenara alıp 
yolu daha genişletmek için Karayolları asfltı 
yeniden yapacağını söyliyerek sokmuştu. Ve 
yolun genişliği zaten 24 metredir: Bu yolun or
tasındaki refüjün hakikaten kalkması lâzımdı, 
ama bir türlü bu asfalt dökülmedi, kaldı ve 
Karayolları iki defe geldiği halde bu asfalt dö
külmedi ve Karayollarının bunu yapmaktan 
sarfınazar ettiği söylendi ve ekiplerini geri çek
ti. 

Belediye bu asfaltı kaplumbağa gibi hakika
ten dökmeye başladı. Fakat, daha sonra tekrar 
Karayolları geldi ve asfaltı - beton asfalt değil, 
kaplama asfalt - yapmıştır ve yol da şimdiden 
bozulmaya başlamıştır. Sayın Bakana tekrar te
şekkür ederim. Hiç olmazsa yol az da olsa yapıl
mıştır. Yani tam mânası ile yapılmadı ise de 
kaplama olarak yapılmıştır. 

Saniyen, sökülen yolun içindeki molozları da 
çürük diye almış, götürmüşler, köprünün 5 gö
zünden üçünü kapıyaeak şekilde dökmüşler
dir. Köprünün o gözü kapanacak vaziyettedir. 
Ve 2 nci sözlü sorum da buna dairdir. Bu ikinci 
sözlü sorumdan da vazgeçiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

BAŞKAN — Sayın Kazova, bundan sonra 
gelen sorunuzdan vazgeçiyorsunuz değil mi? 

13. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/717) 

BAŞKAN — Sayın Enerji Bakanı mehil is
temişlerdi, sonra cevaplandıracaklar. 
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14. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kovuşturulmalarına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir'in sözlü cevabı (6/718) (t) 

BAŞKAN — Sayın Soyer? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

15. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

BAŞKAN — Sayın Osma? Buradalar. Baş
bakan, veya adına cevap verecek? Yok. Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

BAŞKAN — Sayın Aybar? Yoklar, iki de
fa bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüş
tür. 

17. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü-
ler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Ortak-
çıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/722) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler? 
Yoklar, iki defa bulunmadıkları için sözlü soru
ları düşmüştür.. 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/723) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Yoklar. Soru
ları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek bir
leşime bırakıldı. 

19. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

(1) Soru 20 nci sorudan sonra cevaplandırıl
mıştır. 
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BAŞKAN — Saym Vahap Kışoğlu?.. Yoklar. 

İki defa bulunmadıkları için soruları düştü. 

20. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırlan içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/725) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha?.. Burada. 
Sanayi Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunmadığı için 
soruları gelecek birleşime bırakıldı. 

21. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Buradalar. 
Sayın Bayındırlık Bakanı?.. Yoklar. Bakan bu
lunmadığı için soru gelecek birleşime kaldı. 
(«Ruhi Soyer geldi» sesleri) Ruhi Soyer geldi 
ama, ilgili Bakan yok. («Ba'kan da burada» sesle
ri) O halde arkadaşlar, müsaade ederseniz Ruhi 
Soyer'in, sorusunu görüşelim. 

14. — Mğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hsataneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kovuşturulmalarına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyol Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in sözlü cevabı (6/718) 

BAŞKAN — Saym Soyer?. Burada. Sayın 
Bakan? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Batanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1. Niğde ili Devlet Hastanesi ve Aksaray 
Devlet Hastanesi gerek kadro gerek bina ve teş
kilât bakımlarından mahallin ihtiyaçlarına ye
tersiz olduğuna göre 1964 yılı içinde bu hasta
nelerin ihtiyaca cevap verecek şekle getirile
bilmesi için Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

2. Sağlık merkezi bulunmıyan ve il merke
zine 55 ile 150 kilometre uzalklıklarda bulunan 
Ulukışla ve Ortaköy kazalarının sağlık merkezi
ne kavuşturulması 1964 malî yılı içinde müm
kün olacak mıdır? 

BAŞKAN — Saym Bakan. 
SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMÎR (Bolu) — Niğde Milletvekili 
Saym Soyer'in sorularına cevaplarımı arz edece
ğim. 

Niğde Devlet Hastanesinin hali hazır durumu 
şudur : 

Niğde Devlet Hastanesinde, 50 verem yatağı, 
30 hariciye yatağı, 30 dahiliye, 20 kadın - doğum, 
10 kulak - boğaz - burun, 15 çocuk ve 10 bevli
ye olmak üzere 165 hasta yatağı mevcuttur. 

Niğde Devlet Hastanesinin bu sayıda yatağına 
rağmen bina vaziyeti kifayetsiz olduğu için Niğ
de'de özel idareye ait bir bina satınalınmış ka
dın hastalıkları ve doğum servisi bu binaya nak
ledilmek suretiyle imkânlar geliştirilmiştir. Buna 
ilâve olarak geçen sene Niğde Devlet Hastanesi
ne sarf edilmek üzere 58 bin lira gönderilmiş, ay
rıca sobayla ısıtma yapıldığı ve yetersiz olduğu 
için kalorifer tesisatı ihale edilmiş, geçen sene 
167 283 lira sarf edilmiştir. Bu sene de bu konu
da 244 000 lira sarf edilecektir. Niğde Devlet 
Hastanesi hali hazır durumu ile ihtiyaca yeter 
görülmektedir. Ancak Niğde'nin inkişafı nazarı 
dikkate alınarak hastanenin geliştirilmesi imkân
ları da araştırılacaktır. 

Aksaray Devlet Hastanesine gelince; Aksaray 
Devlet Hastanesi bir ilçe hastanesidir. Dahiliye, 
hariciye, kadın - doğum ve çocuk servisleri mev
cuttur. Mütahassısları vardır. Müessese 60 yatak
la çalışmaktadır. Aksaray Devlet Hastanesinin 
imkânlarını genişletmek üzere ve hastaneyi tevsi 
edebilmek için 1964 yılı bütçesine 300 bin lira pa
ra konmuştur. Bu 300 bin liranın sarfiyle has
tane daha iyi hale getirilmeye çalışılacaktır. 

Ortaköy ilçesinde bir sağlık merkezi tesisi ko
nusu müspet mütalâa edilmiştir. 1964 yılında 
Niğde'nin Ortaköy ilçesinde bir sağlık merkezi 
kurulacaktır, bu Bakanlığımızca yapılacaktır. 

Ulukışla'da mahallî dernek marifetiyle geçen 
sene bir sağlık merkezi inşasına başlanmıştır. 
Dernek bina inşasına devam ettiği takdirde, der
neğin imkânlarına Bakanlığımız da imkânlarım 
katmak suretiyle 1964 yılında inşaatın ilerlemesi 
gelişmesi temin edilecektir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Allah razı olsun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMÎR (Devamla) — Demin de arz 
ettiğim gibi, Ortaköy sağlık merkezinin binasının 
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yapılabilmesi için 1964 yılı bütçesinde 506 bin 
lira para vardır. Ve bu 506 bin liranın sarfiyle 
-bu sağlık merkezi inşa edilecektir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem ar

kadaşlarım, çok muhterem Başkana dün bir ye
terlik önergesi aleyhindeki istediğim sözümü 
haksız yere kısıtlamış olmasına mukabil, bugün 
göstermiş bulunduğu müsamahadan dolayı teşek
kürlerimle söze başlamak istiyorum. Bilhassa kıy
metli Sağlık Bakanımıza. 
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da bulunan Ortaköy de hastalarını Aksaray'a 
getirebilir; yol bulduğu zaman... Halbuki Aksa-
raym, Sayın Bakanın da buyurduğu gibi, mü
tehassıs adedi üçtür. Yani hariciye, dahiliye ve 
çocuk mütehassısı var. Aksaray bu kadar geniş 
hinterlandı olan bir yer, aynı zamanda il mer
kezine de 115 kilometre mesafede de olan bir 
yer olmasına mukabil bu kadar dar bir çerçeve 
içinde sağlık teşkilâtının çalışması hakikaten Ak
saray'ı haklı olarak tatmin edememektedir. Ben 
kıymetli bakanımın da şahsan buna katılacağına 
eminim. Binaenaleyh, kendilerinin Aksaray'ı lâ
yık olduğu bir hastane hüviyetine ve mütehassıs 
kadrosuna kavuşturmasını rica ediyorum. 

Hüviyetine dedim, bu sene tahsis buyurduk
ları 300 bin lira sırf polikilinik binasının inşası 
için konmuş paradır. Aslında Aksaray Hastane
si de 50 yataklı küçük bir hastanedir. Aksaray'ı 
hakikaten tatmin edemez bir durumdadır. Orta
köy kazası yolsuz, telgrafsız, telefonsuz, elektrik
siz ve Ankara'nın 150 km. yakınında, burnunun 
dibinde, bu kadar perişan unutulmuş bir kaza 
merkezi idi. Hamdolsun, Hükümetin büyük ilgi
si ile ve kıymetli valisinin de bu sene yapmış 
olduğu büyük faaliyetle Aksaray'ın yolu stan
dart denilecek kadar mükemmel bir hale gelmiş
tir. Elektriği yapılmamıştır ama, mektebi açılmış, 
suyu yapılmıştır. Fakat Sağlık Merkezinin de 
1964 programına alınmış olduğunu Sayın Bakan 
şimdi burada ifade buyurdular. Ben kendilerine 
Ortaköy kazası için bilhassa şükranlarımı arz et
mek isterim. 

Ulukışla yıllardır beklemektedir. Ulukışla ka
zası Toroslarm ortasında tayyarelerin bile trafik 
kazasına uğradıkları iki yolun üzerinde, hem de
mir hem kara yolunun üzerinde trafik kazası bol 
bir kaza merkezidir. Buna mukabil bir Sağlık 
Merkezi dahi yoktur. Vilâyet merkezine de 55 
kilometre mesafededir. Bu itibarla beklemekten 
canı çıkan kasaba halkı bütün fakirliklerine ve 
bütün yoksulluklarına rağmen binaya başlamış
lardır. Ama maalesef tamamlıyamamışlar ve hat
tâ yarısına bile getirememişlerdir. Bu hususta 
Sağlık Bakanımızın burada buyurduklarının iler
leteceğiz», şeklinde değil de, «Bu sene, 1965 te 
kendilerine yapacağımız yardımla tamamlataca
ğız.» şeklinde olmasını rica ederek kendilerine 
tekrar ve tekrar şükranlarımı arz etmek sure
tiyle sözlerime son veriyorum. Hürmetler ede
rim. 

BAŞKAN — Bu işte dünden anlaşmıştık, Sa
yın Soyer. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Evet Saym Baş
kan. 

Kıymetli Sağlık Bakanımıza vermiş oldukları 
izahlardan dolayı bilhassa teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, Niğde 350 000 nüfuslu 
bir vilâyettir. Bu mey anda bunun yarısı kadar 
olan - isim vermiycceğim - bâzı vilâyetlerin has
taneleri 250 yataklıdır. Niğde'nin hastanesi 165 
yataklıdır. Bakan bunu böyle söyledi, doğru
dur, ama bunun 50 yatağı verem kliniği olarak 
ayrı bir şeyle idare edilmekte, ayrı bir sisteme 
bağlıdır. Hastanenin heyeti umumiyesine bağlı 
değildir. Binaenaleyh, 350 bin nüfusu olan Niğ
de'nin Devlet Hastanesinin, tek hastanesinin ya
tak adedi 105 tir. Buna nazaran, hakikaten gü
vendiğim ve inandığım, enerjilerinden ve iyi gö
rüşlerinden emin olduğum kıymetli Bakanımızın 
himmetiyle bu sene hastanenin yatak adedi olarak 
da, şu perişan pavyonları bakımından da takvi
ye edileceğine inanıyorum ve kendilerinden bunu 
bilhassa rica ediyorum. 

Mütehassıs adedine gelince: Bir vilâyet mer
kezi, hakikaten orta çapta bir vilâyet merkezi 
olmasına rağmen mütehassıs adedi tam değildir. 
Meselâ göz mütehassısı yoktur, meselâ bir bak
teriyoloji lâJboratuvarı yoktur. İnşallah önümüz
deki günlerde kanunlarını çıkarmak mümkün 
olursa belki buraya bulamadığımız bakteriyoloji 
mütehassısı getirmek sureti ile Niğde'yi lâboratu-
varsızliktan kurtarmak lûtfunda bulunurlar. 

Aksaray Devlet Hastanesine gelince: Aksa-
rayı biliyorsunuz, eski bir vilâyet merkezi ve 
sade Aksaray olarak 150 köyü olan bir kaza mer
kezidir bugün. Aynı zamanda kendisi yatırım-
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BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka

nı Sayın Demli'. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arkadaş
larım; tekrar huzurunuzu bir konuyu ıttılaınıza 
arz etmek için işgal ediyorum. Niğde hastanesi
nin ve Aksaray Devlet Hastanesinin hekim kad
rosu genişletilsin talebi karşısında bakanlığımı
zın tatbik etmeye karar verdiği ve hazırlıklarını 
bitirmek üzere olduğu bu prensip kararını Yüce 
Meclisin ıttılaına bu münasebetle arz etmeyi fay
dalı görüyorum. 

Hastanelerde muayyen yatak adetleri vardır. 
Yatak adetlerine göre o hastanede bulunması ica-
beden hekim kadrolarını ve nevilerini ihtisas 
adetlerini, çeşitlerini tesbit etmek üzere Bakan
lığımızda başlamış olduğumuz hazırlıklar bitmek 
üzeredir. Bir tavan tesbit etmekteyiz. Objektif 
esaslar içerisinde hareket edebilmek düşüncesiy
le bu hazırlıklara girişmiş bulunmaktayız. Muay
yen yatak sayısını ve hangi ihtisas kadrolarının 
bulunması lâzımgeldiğini belirten bu hazırlık
larımız i'kmal edildiği takdirde, 50 yataklı bir 
hastanede hangi mütahassıs kadroları bulunma
lıdır? 100 yataklı, 150 yataklı, 165 yataklı, 200 
yataklı, 400 yataklı bir hastanede hangi ihtisas 
nevileri bulunmalıdır? Bulunması lâzımdır, b u 
lunursa faydalı olur prensibinden hareket et
mek suretiyle hazırlıklarımıza başladık. Sürat
le gelişen bu hazırlıklar, bitim safhasındadır. 
öyle ümidediyorum ki, bunları 1 hafta içinde 
ikmal ettikten sonra değerli arkadaşımın Ibu 
talebini tahakkuk ettirmek imkânı olabilir. 
Eğer 165 .yataklı bir hastane de Türkiye ölçü
leri içerisinde arkadaşımın belirttiği ve ihti
yaç olarak ifade ettiği ihtisas kadrolarının da 
bulunmasına lüzum hasıl olduğu tesbit edil
miş olursa; o zaman o kadroları, münhalleri al-
malk suretiyle, müracaatlar karşısında tâyin
leri yapmak mümkün olabilecektir. Bundan 
sonra bu usulü bakanlık olarak tatbik edece
ğiz. Böylece arzu edilen veya her istenilen ye
re, istendi diye bu branşı vermekten öteye, 
ihtiyacolan yere ihtiyacolan ihtisas şubesini ver
me yolunu içinde bulduğumuz hekim darlığı 
yönünden de tercihe mecbur olduk. Bunların 
teshilinden sonra Niğde ve Aksaray hastanele
rinin kaldırabileceği ihtisas şubelerinin fiilen 
alınmak' suretiyle doldurulması mümkün ola
bilecektir. Bu münasebetle Yüce Heyetin ıttıla-
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ma Ibu kararımızı ve bakanlığımıza ve sağlık: 
hizmetine faydalı sonuçlar getireceğine inan
dığım bu kararımızı da arz etmek fırsatını bul
amış oldum. Sağlık merkezinin inşasına bakanlık 
tarafından ikmali yönünden, bakanlığımızı alâ
kadar eden "büyük bir tarafı yoktur. Bir der
nek kurulmuş, faaliyettedir, biz diğer derneğe 
yardım ederiz. Dernek mahallen kurulmuş bir 
dernektir. İhtiyaç kendi ihtiyaçlarıdır. Faali
yetlerini geliştirirlerse biz ancak para yardımın
da bulunuruz. Para yardımımız onların faali
yetleriyle muvazi olarak yürür. Bu itibarla ora
daki sağlık merkezinin ikmâli derneğin başın
da bulunan arkadaşlarımızın faaliyetlerinin sü
ratlenmesine bağlıdır. Bizden ancak para yar
dımı yapabilmektedir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727) 

BAŞKAN — Sayın Çulha.. Buradalar. Başba
kan, veya yerine cevap verecek Bakan yok. 
Soru gelecek birleşime bırakıldı. 

23. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/728) 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem.. Yok
lar. İki defa bulunmadıkları için sorulan düş
müştür. 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet 
Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne ka
dar, her toplantı yılında kaçar birleşim yapıl
dığına ve birleşimlerin süresine dair, Millet Mec
lisi Başkanlığından sözlü sorusu. (6/729) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut? Yok. 
2 defa bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 
(«Bakanlar da yok» sesleri) 

Sayın arkadaşlar, biliyorsunuz önce millet
vekillerini soruyoruz, sonra bakanları soruyo
ruz. 

25. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'tn, 
6831 saydı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırüma-
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sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım I 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

BAŞKAN — Sayın Akkan? izinli. İzinli ol
dukları için gelecek birleşime kalmıştır. 

26. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım - satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair. Ticaret Bakamından sözlü sorusu 
(6/733) 

BAŞKAN — Sayın Akkan izinli, soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

27. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapılan SOUTH E X - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet-
ölunmadıklarına dair Mil^î Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma? Burada
lar. Sayın Millî Savunma Bakanı? Yoklar.. Soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

28. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için*bin İngiliz 
Lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocamemi? Bu
radalar. Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı? 
Yoklar... Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

29. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

BAŞKAN — Sayın Çulha? burada. Sayın 
Bakan. Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır 

30. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurutma 
işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlandı-
rıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın | 
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I Şükrü Koç? Yok. Enerji Bakanı zaten mehil is

temişti. 
31. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 

ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın 
Şükrü Koç yok. İkinci defadır bulunmadığı 
için soru düştü. 

32. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 

I Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

BAŞKAN — Sayın llhami Ertem? Burada. 
Devlet Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

33. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdidetmesi-
nin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/741) 

BAŞKAN —Sayın Kaptan? Yoklar. İki def a 
(buİTintmadıkiıarı içdn sıoruıları dfüşmtâştür. 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokuulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

BAŞKAN — Sayım uzarda? Yoklar. Bir 
defaya maihsuis olmak üzere gelecek Birleşime 
•bıralkıılmışltır. 

35. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki dü
şüncesinin ne olduğuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/743) 

BAŞKAN — Sayın özttraik? Yoklar. İki defa 
bulunmadıkları için «soruları düşmüştür. 

36. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 

| sözlü sorusu (6/744) 
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BAŞKAN — Sayın Karan? Yoklar. İki defa 

tu t amadık la r ı için aorullıarı düşmüştür. 

57, — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulunan 
öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyıkıyle 
yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/745) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı? Yok-
İkinci defa ibulunımadıMarı için soruları düşmüş
tür. 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait ne kadar boş arazi buluduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv? Yoklar. Bir 
defaya malhisuıs loduraalk üzere sioru gelecek Birle
şime ıkalmıştır. 

39. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak? Yok. 
Bulunmadıkları için bir defaya mahsus olmak 
üzere soruları -gelecek Birleşime (kalmıştır. 

40. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca Sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

-BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan izinli ol
dukları için ısoru gelecek Birleşime kalmıştır. 

41. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus Gazetesi mataha ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorlsu (6/750) 

BAŞKAN — ıSioıfuioğılu yok. Bir defaya mah
sus olıma'k üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

42. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nm, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Hü
kümetimize, eski yardımın devam edeceği hak
kında bir garantisi bulunup bulunmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 
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BAŞKAN — Sayın Akarca? Yok. Bir de

faya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

43. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik işi
nin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlru? Yok. Bir 
defaya .mahsus oknalk üzere gelecek Birleşime 
'bırakılmıştır. 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

BAŞKAN — Zeytinoğlu yok. Bir defaya 
(mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

45. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete, 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

BAŞKAN — Sayın Pestilci? Yoklar... Soru
ları gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

46. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm,. 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında n& düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

'BAŞKAN — Sayın Kürşat? Yoklar... Soru
lanı gelecek Birleşime bırakıldı. 

47. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın? 
Türk vatandaşlar mm seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatınm ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu (6/756) 

BAŞKAN — Sayın Kürşat? Yoklar... Soru
ları gelecek Birleşime bırakıldı. 

48. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkanhn, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan? İzinli. 
Soruları gelecek Birleşime bırakıldı. 
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49. — Kastamonu Milletvekili Sairi Keskin'-

in, plâna ve programa alınıp ödeneği de ayrılan 
Kastamonu kapak spor salonunun ihalesinin ge
ri bırakılması sebebine dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/758) 

BAŞKAN — Sayın Sabrı Keskin? İzinli. 
İzinli oldukları için soru gelecek Birleşime kal
mıştır. 

50. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar'-
ın, mü?ıhal bulunan Altıntaş ilçesi kaymakamlı
ğına ne zaman tâyin yapılacağına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

BAŞKAN — Sayın Sezai Sarpaşar? Yok. So
ru gelecek Birleşime kalmıştır. 

51. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı tara
fından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde bir 
işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/760) 

(BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydmçer? Yok. 
Soru gelecek Birleşime kalmıştır. 

52. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektirifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

BAŞKAN — Sayın Ali Erbek? Yok. Soru 
gelecek Birleşime kalmıştır. 

53. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, Trabzon Limanının hinterlandı ile irtibatını 
soğuyacak münakale tesislerinin ıslah ve ihyası 
konularında n& gibi tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada... Baş
bakan adıma cevap verecek kimse? Yok. Soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

54. —• Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacının, Atatürk Ünivesitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

BAŞKAN — Sayın Savacı ? Yok. Soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

55. -—• Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
%n, Devlet Demiryolları memurlarına her sene 
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verilmekte olan iki maaş tutarındaki ikramiye
nin bu sene ödenip ödenmediğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan? Yok. Soru ge
lecek: Birleşime bırakılmıştır.. 

56. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için istim
lâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman ve
rileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/765) 

BAŞKAN — Sayın Kazova? Yok. Soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

57. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çalhn, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapılan 
etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına dair 
Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/766) 

BAŞKAN — Sayın Erol Yılmaz Akeal? Yok
lar. Soru gelecek Birleşime bırakıldı. 

58. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikasî kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/767) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Arpacı? Yoklar. 
Soruları gelecek Birleşime bırakıldı. 

59. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ-
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizasyo
nunun yapılması ve içinden geçen derenin ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/768) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Ahıskalıoğlu ? Yok. 
lar. Soruları gelecek Birleşime bırakıldı. 

60. —• Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Bor 
ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak yolu, 
Karayollarınca, 1964 yılında inşası suretiyle 
trafik kazalarının önlenmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/769) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Siyer? Yoklar. So
ruları gelecek Birleşime bırakıldı. 
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61. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

BAŞKAN — Sayın Soyer? Yok, Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru gelecek birleşime kal
mıştır. 

62. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

BAŞKAN — Sayın Ruhî Soyer? Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru gelecek birle
şime kalmıştır. 

63. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer? Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru gelecek birle
şime kalmıştır. 

64. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

BAŞKAN — Sayın Ertunga Yoklar.. Soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

65. — Rize Milletvekili Cevad Yal^pı'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâ
ğıt hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katı 
olarak tesbit edilmediğine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/774) 

BAŞKAN — Sayın Covat Yalçın? Yok. Ge
lecek birleşime kalmıştır. 

66. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve 
bu ölçümün nasıl yapildiğma dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 
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BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Balım? Bura-

radalar. Tarım Bakanı yok. Gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

67. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi ku
rulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/776) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker? Yoklar. Soru gelecek birleşiımıe bırakıl -

68. — (rümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâkt zorlu
ğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alınmadığı
na dair Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü 
sorusu (6/777) 

BAŞKAN — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı? Yoklar. Soru Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

69. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, va
zife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi gös
terilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/778) 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili îlyas Kı
lıç? Yoklar. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

70. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne düşünül
düğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/779) 

(BAŞKAN — Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dınger? Yoklar. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

71. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

[BAŞKAN — Bilecik Milletvekili Sadi Binay 
izinli. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

72. —- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada ol
duğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
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eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usulsüz 
tutumu hakkmda ne işlem yapıldığına dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

BAŞKAN — Sayın, ihsan Ataöv yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

73. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yılanboğlu 
yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere geleoek 
birleşime kalmıştır. 

74. —• Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm, 
AT AŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının İ dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/784) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Apaydın? Yoklar 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

75. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Boydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorum (6/785') 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma'nın Dışişle
ri Bakanından sorusu, Dışişleri Bakanı yok
lar gelecek birleşime kalmıştır. 

76. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nm, l Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça? Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soruları 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

77. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı 

12 . 2 . 1964 O : 1 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

BAŞKAN — Sayın NevzaJt Güngör? Yok
lar. Bir defaya mahsus omak üzere soruları ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

78. —• Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tebdir alınıp alınmadığına dair Tarım 
ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu (6/788) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut?... Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

79. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında karargâh ola
rak yararlandığı binada bulunan banyo dairesi
nin tahribedildiği hakkındaki neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/789) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut bu sorula
rını yazılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri 
için gündemden çıkarılmıştır. 

80. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıl) da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olmadığı
na dair Millet Meclisi Başkanından sözlü soru
su (6/790) 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç,?... Yoklar. 
Biı- defyaa mahsus olmak üzere gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

81. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlığın
dan sözlü sorusu. (6/791) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv?... Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

82. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 
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BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?... Yok

lar. tBir defaya mahsus olmak üzere (gelecek 
Ibirleşiıme bırakılmıştır. 

Vaktin ıgeeikmiış olması dolayısiyle 13 Şubait 

12 . 2 . 1964 O : 1 
Perşembe ıgünü saat 15 de toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,17 



Dönem : 1 
Toplantı 8 M İ L L E T M E C L t S t S. Sayısı : 

Antalya eski Milletvekili Burhanettin Onat'ın hükümlü bulunduğu 
cezamn kalan kısmının kaldırılması hakkında Dilekçe Karma 
Komisyonunca hazırlanan kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 

raporu (1/540) 

3 . 1 . 1963 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasayı ihlâlden Yüksek Adalet Divanınca on sene ağır hapse mahkûm edilmiş 'bulunu
yorum. Ancak, hükme esas olan esbabı mucibeli kararda kanuni mesuliyet derecesi fer'an 
iştirak şeklinde tesbit edildikten sonra teşriî tutumumum, hakkında T. C. Kanununun 59 ncu 
maddesinin tatbikini icabettirdiği sarahaten kabul edilmiş olmasına rağmen hüküm fıkrasında 
59 ncu maddenin de tatbiki ile mahkûmiyetimin, T. C. Kanununun 146 ncı maddesinin 3 ncü ben
dinde asgari ceza müddeti olan 5 seneden de aşağıya indirilmesi icabederken takdiren ve teşdi-
den 10 saneye mahkûmiyetim yazılmıştır. 

Bu maddi hatanın tavzih ve tashihi için Yüksek Adalet Divanına 26 Eylül 1961 tarihli 
dilekçe ile müraca'atim üzerine Yüksek Divan 26 Şubat 1962 tarih ve E. Sayı 1960 sayı ve 
1962/79 No. lu Kararla müraacatımi dörde karşı beş oyla reddetmiş bulunmaktadır. 

Tasdikli suretlerini ilişik olarak sunduğum karar metni ile karara muhalif kalan Başkan 
Selman Yürük, Hıfzı Tüz, ve Adil Sanal'ın müştereken ve Ferruh Adalı'nm da münferiden ver-» 
dikleri müdellel, ilmî ve hukukî muhalefet şerhlerinden de sarahaten anlaşılacağı üzere hü
kümdeki maddi hata gün gibi aşikârdır. 

Anayasayı ihlâlde fer'î fail olarak mahkûm edilenlerin, 59 ncu maddenin şümulüne girmi-
yenleri dahi Büyük Meclisin affına mazhar olarak hürriyetlerine kavuşmuş oldukları hal
de bu maddi hata yüzünden ben hâlâ mahpus yatmaktayım. 

Mağduriyatimim devamına meydan verilmemesi için mezkûr maddi halta dikkate alınarak 
emsalim gibi affımm Büyük Meclisin yüksek takdirine arzına müsaade ve delâletlerini saygı ile 
rica ederim. 

Üsküdar Toptaşı 
Ceza Evinde 

eski Antalya Milletvekili 
Dr, Burhanettin Onat 
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T. C. T. C. 

Yüksek Adalet Divanı Ankara 9 ncu Noterliği 
Başkanlığı Yenişehir Atatürk Bulvarı 

E. Sayı : 1960/1 Toygar Apt. No. 6 - 7 
Karar No. : 1962/79 Telefon : 120595 - 124196 

103 
KARAR 

Yüksek Adalet Divanı : Aşağıda adları yazılı Başkan vo üyelerden müteşekkil olarak : 
Anayasayı ihlâlden hükümlü olup halen Kayseri Bölge Ceza Evinde cezasını çekmekte 'bulu

nan sakıt Antalya Milletvekili Dr. Burhanettin Onat ile, aynı suçtan hükümlü ve aynı ceza 
evinde bulunan sakıt 'Çanakkale Milletvekili Nuri Togay taraflarından Divan- Başkanlığına 
verilen ve hükmün kendilerine mütaallik kısmında maddi hata mevcudolduğundan bahsile 
tavzih ve tashihi talebini ihtiva eden dilekçeler üzerine gerekli tetkikatı yapmak ve karar itti
haz etmek maksadiyle 27 . 2 . 19G2 günü mahs ;s salonda toplandı : 

Adı geçenlerden Burhanettin Onat'in bahis konusu 26 Eylül 1961 tarihli dilekçesi ile, Nuri 
Togay'ın biri 26 Eylül 1961, diğeri 80 Eylül 1961 tarihli dilekçeleri ve ilgili dâva dosyası ve 
gerekçeli hüküm incelendi. 

1. Burhanettin Onat dilekçesinde özet olarak; kendisine ait hükmün esbabı mucibesi ile 
hüküm fıkrası arasında mutabakat bulunmadığından ve hüküm esbabı mucibesinde fer'i fail 
kabul edilmiş ve aynı zamanda T. C. Kanununun 59 ncu maddesinin uygulanması hususu da 
derpiş kılınmış olmasına rağmen, hüküm fıkrasında zuhulen bu keyfiyet nazarı itibara alınmı-
yarak teşdiden ceza tâyin edilmek suretiyle maddi hataya düşülmüş olduğundan hahisle hük
mün tavzih ve ıslahını talebeylemiş bulunduğu, 

2. Nuri Togay da dilekçelerinde özet olarak, kendisine ait hükmün gerekçesi ile hüküm 
fıkrasının birbirine tetabuk etmediğinden ve gerekçede Anayasayı ihlâl suçunu asli faali kabul 
olunamıyacağı belirtilmiş bulunmasına ve a y ı durumdaki arkadaşlarının fer'î fail addedilmiş 
olmasına rağmen, hüküm fıkrasında asli fail kabul olunarak ölüm cezasına mahkûm edilmiş ve 
T. C. Kanununun 59 ncu maddesinin uygulanmadı suretiyle bu cezası müebbet ağır hapse çevrilmiş 
ve bövlelikle maddi hataya düşülmüş bulunduğndan bahisle hükmün tashihini talebeylemiş oldu
ğu anlaşıldı. 

Hükme nazaran her iki hükümlünün dilekçelerinde dermeyan ettikleri hususatm doğru olduğu 
görüldü. 

Gereği görüşülüp düşünüldü 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda, hüküm esbabı mucibesi iie, hüküm fıkrası arasmda 

vâki tezat ve tenakuzların hal]i/:i*derpiş eden bir esas ve kaide luevcudolmamakla beraber, hüküm 
fıkrası; kendi konusuna ait olayda hâkimin kanaat, rey ve kararını ifade etmesi ve bu bakımdan 
gerekçeye takdimen tefhiminin kanunen meşrut kılınmış olması ve bunlara zamimeten cezamı in
fazında da tasdikli suretine istinadedilmesi (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, madde : 396) 
itibariyle, kül halindeki ek hükmün esasını hüküm fıkrası teşkil eylediğinin kabulü ve esbabı mucibe 
ile hüküm fıkrası arasında mevcut tenakuzlarda da hüküm fıkrasının esas ve mikyas addi lâzım-
geldiği derkârdır. Nitekim gerek tatbikatta vo gerekse doktı-incle bu noktai nazar iltifata marhar 
olmakta ve terviçedilmektedir. Ezcümle, Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesinin 22 . 5 , 1947 gün ve 
7754/6627 saydı kararında (asklan, tefhim edilen karar olup, gerekçeli karar, tefhim edilen karara 
göre her zaman düzeltilebileceğinden bu karardaki hata bozma sebebi değildir.) diye içtihat edil
mekte ve Cez-ı Genel Kurulunun 4 . 9 . 195? gün ve 107/110 sayılı Kararında da (kısa karar ile ge
rekçeli karar arasında uyuşmaz!1 k bulunduğu takdirde zaptın altına yazılmış olan, hâkimin imza
sını muhtevi kısa karar hükme esas teşkil eder.) denilmek suretiyle aynı noktai nazar terviç edil
miş bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan Profesör Otto Sdrvvarj Ceza Usulü adlı eserinin 513 ncü sayfasında «hüküm 

fıkrası tefhim edildiği veçhile cari olur. Hüküm fıkrası ile hüküm esbabı mucibi si arasındaki te
nakuzlarda ; ep;er bu tenakuzlar zabıtnamenin yardımı ile ref euilemiyorsa hüküm fıkrası mikyas it
tihaz olunur.» ve Cavallero keza Ceza Usulü adlî eserinin 373 Jıcü sayfasında «hüküm fıkrası, yar
gıç kararının diğer bir deyimle o hâdisede kanunun iradesini ifade eder. Hüküm fıkrası, hüküm sik-
let merkezidir.» diye ileri sürdükleri fikir vo mütalâaları ile aynı görüşe iştirak etmektedirler. 

Gerek tatbikatçıların ve gerekse ilim otoritelerinin yukarda işaret edilen içtihatlarının ışığı al
tında taleplerin incelenmesinde hüküm önceden yazılmış olmakla beraber tefhimin sadece, duruş
ma zaptının müntehasını teşkil eden hüküm fjkrasmm okunması suretiyle icra kıbnmış ve gerekçe
nin okunması veya şifahen izahı uzun zamana mütevakkıf bulunduğu nazarı itibara uîmarak, 
tefhimi mütaakıp gerekçeli hüküm tebliğ edilmiş olması hasabiyle mevzuun bu içtihadlara tama-
miyle mutabık bulunduğu görülmektedir. 

Ayrıca usul kanunlarında derpiş edilen normal ve fevkalâde kanun yollarının ihdas-ndaki 
maksadın hüküm ve kararlarda mevcut hata vu noksanları ref ve izaleye ve hatadan salim hüküm 
ve kararlar ile, esasa müessir olmıyan hata ve noksanların muhtevi hükümlerde de hâkimin hük
münü ve kanunun iradesini hâkim kılmaya matuf iye ti bedihi bulunmaktadır. 

Gerek bu izahattan çıkarılan neticeye ve gerekse tefhim edilen hüküm ile tebliğ edilen gerek
çeli hüküm, hüküm fıkrasının yekdiğerine harfiyen mutabık bulunmasına ve bu ayniyet sebebiyle, 
ceza miktarları bakımından, suçluların ileri sürdükleri şekilde bir müktesep hakkın tevellüdünün 
de bahir konusu olamamasına, esasen adı geçenler hakkında oybirliği ile verilen cezaların, aradan 
hafızalarda nisyan yaratacak kadar bir zaman geçmemiş bulunması itibariyle; aynen hatırlan-
makta olmasına ve bunlara zamimeten dosya muhtevası ile duruşma zabıtnamesinin hüküm fıkra 
sına tamamiyle uygun bulunmasına, her iki suçlu hakkındaki esfoabımucibelerin dahi, son cümle
leri müstesna, hüküm fıkrasını tevlideylemesine binaen, keyfiyetin bir radaksiyon hatasından iba
ret olduğu anlaşılmakla hükümde değişikliği mucip bir cihet görülemediğinden adı geçenlerin 
taleplerinin reddi ile hükmün aynen infazına oy çokluğu ile 27 Şubat 1962 tarihinde karar verildi. 
Yüksek Adalet Divanı 

Başkanı Üye Üye Üye 
Selman Yörük F. Adalı R. Tunç H. Tiiz 

(Muhalif) (Muhalif) (Muhalif) 
(D (II) (I) 

Üye Üye Üye Üye 
H. Gürel M. ÇokgüleA- A. Sanal V. Gaksu 

(Muhalif) 
(D 

Üye 
A. D. T oran 

Muhalefet şerhi : (I) 
Divanca tesis olunan ve tamamının okunmasının zamana mütevakkıf bulunduğu gerekçesiyle 

Başkan tarafından yalnızca ceza tertibine ait kısmın okunması ile iktifa olunup heyeti umumiyeni 
derhal alâkalılara tevdi ve tebliğ edilmiş bulunan hükme ait ilâmın; z 

a) 284 ncü sayfasının 128 nci sıra numarasında; mahkûm Nuri Togay'm hukukî vaziyeti 
tetkik ve tesbit edildikten sonra «Adı geçenin aslî fail olarak kabul ve tecziyesine dair» iddia ma-» 
kanımca mesbiık mütalâa; mucip sebep dermeyanı ilo reddedilmiş, binnetice mumaileyhin suça 
fer'an iştirak ettiği sarahaten kabul ve suçu böylece tavsif olunmuş, ayrıca Çanakkale olaylarına 
taallûk eden dâvadaki durumunun teşdit sebebi sayıldığı işaret edilmek suretiyle de bu cihet 
teyidedilmiş ve ancak buna muhalif olarak 146/1, 59 ncu maddelerle tatbikat yapılmış olduğu, 
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b) Aynı ilâmın 245 nci sayfasının 68 nci sıra numarasında ise, mahkûm Burhanettin Onat'-

m, kanuni mesuliyet derecesi feran iştirak şeklinde tesbit edildikten ve «ilk senelerdeki tutu
munun ve 90 lık takrire imza koymuş olmasının suçluluğu kaldıran ve iştirakin derecesine tesir 
eden bir mahiyet bulunmadığına» işaret olunduktan sonra aynen (ancak bu tutumunun, hakkın
da 59 ncu maddenin tatbikini icabettirdiği) mahkemece sarahaten kabul edilmiş iken; bu katı 
kabul hilâfına 59 ncu madde nazara alınmadıktan başka, aksine olarak, teşdiden ceza tâyin v<> 
tertip edilmiş bulunduğu;: 

Anlaşılmaktadır. 
Sabit olan suçun mahkemece kabul edilen vasfına ve bu vasfa, uygun kanun maddesine göre 

ceza tertibi hususunun, suç ve cezanın kanuniliği prensibinin, münakaşa kabul etmez, • tabiî 
bir neticesi olduğu izahtan varestedir. 

Şu hale nazaran mahkemenin, tasvir ve tavsif ve kabule uygun olarak tatbikat yapması hukukan 
zaruri bulunmasına göre; hangi sebepten neşet ederse etsin, tavsif ve 'kabul ile tatbik arasın
da tahassul eden hatanın aleyhe tesir etmemesi ieabedeceği düşüncesindeyim. 

Diğer taraftan zapta yazılan ve tefhim, olunan kısa kararın muteber sayılacağına dair 
Temyiz Mahkemesi içtihatları ile de, şartları itibariyle, hâdisemizde bir mümaselet ve mutaba
kat mevcut bulunmadıktan başka, önceden tefhim edilip zapta yazılan bir hüküm fıkrası son
radan tebdil olunan bir esbabı mucibe kısmı diye de bir şey yoktur. Ve hükmün taımamı, yu
karıda işaret edildiği üzere, kül halinde tefhim ve tebliğ olunmuştur. 

Bu itibarla mahkeme; Nuri Togay'm hâdise içerisindeki kanuni mesuliyet derecesinin, teşdit se
bebinin vücudu ile birlikte suça fer'an iştirak mahiyet ve vasfında bulunduğunu ve Burhanettin 
Onat hakkında da ayrıca 59 ncu maddenin nazara alınması gerekeceğini sarahaten kabul eylemiş ve 
tatbikatın da tavsif ve kabule uygun olması hukukan zaruri bulunmuş olmasına göre, müstedile-
rin varit görülen talep ve iddiaları veçhile: 

a) Nuri Togay hakkında 146/3 ncü madde ile emsaline göre teşdiden tâyini icabeden; 
b) Burhanettin Onat hakkında da 146/3, 59 ncu maddelerle tertibi lâzımgelen; 
Ceza miktarlarından fazlasının çektirilmemesine, usulün 402 nci maddesine istinaden karar ve

rilmesi ieabedeceği rey ve mütalâasındayım. 
27 . 2 .1962 

Üye Üye Başkan 
Âdil Sanal Hıfzı Tüz Selman Yörük 

Muhalefet Şerhi : (II) 
Haklarındaki hüküm kesin olmasına binaen dâvadaki delillerin yeniden takdirine ve suç vasfı

nın tâyinine kanuni ve usuli mesağ bulunmadığı cihetle hâdisenin mücerret gerekçe ve hüküm 
fıkrasına münhasır ve maksur olmak üzere tetkiki zaruridir. Bu itibarla: 

1. Hükümde takdir ve kanaatin neye müteveccih olduğu gerekçe ile tezahür eder. Hâkimin ira-, 
de ve kanaatinin temeli gerekçedir. (Not. Cavallo. Sh. 372) Muayyen cezanın kanuna uygunluğunu 
kontrol etmek gerekçe ile mümkündür. Hüküm fıkrası hükmün neticesini bildiren kısımdır. Gerek
çede, ne gibi hukukî ve fiilî sebebe dayanılarak o neticeye varıldığını tesbit eyliyeıı kısımdır. (Ce
za Muhakemeleri Usulü 945 Tahir Tan) Muhakemeyi ceza tâyinine, cezanın miktar ve mahiyetine, 
ceza haddine sevk eden sebeplerin neler olduğu ancak gerekçe ile izahı kabildir. Kabul edilen 
suç ve vasfına, aykırı ceza tertibi ve kesin hükümde delillerin yeniden takdiri bahse konu olamıya-
cağmdan yalnız ceza iraesine ait hüküm fıkrasının gerekçeye mutabakatini temin eylemek lüzumu 
kendiliğinden mütezahir olur. Esasen bâzı hallerde aynı heyetin veya o heyete dâhil aynı hâkim
lerin bir arada bulunduğu sırada işin tetkiki her 2aman mümkün olamıyacağı düşünülürse işin 
ehemmiyeti daha ziyade tebarüz eyler. Değişen heyeti hüküm fıkrasındaki ceza dairesinde delil
leri takdire, suç vasfı kabule müncer olan bir düşüncenin hukukî mesnedi gösterilemez. Kaldı ki, 
Nuri Togay hakkındaki hüküm fıkrası ekseriyetle tesis kılındığı gibi gerekçelerde, gerek azaltıcı sebep, 
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gerek suç vasfı münakaşa olunarak kabul olunmasına göre ceza tâyinindeki hatanın tefhim sıra
sında vukua geldiği kanaatini izhar isabetli olur. 

2. Bahse konu Yargıtay kararları hüküm fıkrası ile gerekçeli karardaki cezanın birbirine uy
maması haline münhasırdır. Gerekçedeki sübut ve suç vasfı bakımından hüküm fıkrası ile aykırı
lığı tamamen ayrı ve başka bir safha teşkil eder. Eğer bu iki sanık hakkındaki gerekçe vuzuhtan 
âri veya mütenakis olduğu ileri sürü-düğü takdirde hükmün esbabı mucibeden mahrum telâkki edil
mesi icabeyler ki, bu da mucip sebepten mahrum hükmün bozulmasını, diğer bir ifade ile kanun 
yolları içinde düzeltilmesini gerektirir. (Alman Ceza Muhakemeleri Usulü şerhi) (Not. Cavallo 
Sh. 372) (T. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu madde 308/7) gerekçeye muhalif ceza tâyin ve tak
diri hükmün bozulmasını istilzam eylediği yine Yargıtay içtihadmdandır. Hüküm fıkrası ile hük
mün gerekçesi bir birlik teşkil ettikleri için ikisi arasındaki mübayenet bozma sebebidir. (Löw. 
Mad. 268) Yine hüküm fıkrası ile mucip sebepler arasında tenakuz bulunması hükmün mucip se
beplerinde tenakuz telâkki edileceği kaydolmasına ve hükmün mucip sebeplerinde tenakuz bulun
ması hali de usulün 308/7. bendine dâhil hallerden madudolmasma binaen yine bozmayı gerektir
diği derkârdır. 

(Ceza Muhakemeleri Usulü üçüncü kitap 1953 Baha Kantar) 
3. Çanakkale olaylarına ait gerekçede hükümlü Nuri Togay'm asli faaliyetine dair bir sarahat 

mevcut değildir. Olay, Anayasayı ihlâlin maddi vakıasını teşkil eylediği suretinde gösterilmiştir. 
Çanakkale olayı ve buna mümasil diğer olaylar Anayasayı ihlâlin maddi vakıası kabul edildiği hal
de birçok hükümlüler hakkında fer'î fail olarak ceza verilmiş (*) bulunan hükümlü Servet Sezgin 
için de bu olay şiddet sebebi telâkki olunmuştur. Yine bu cümleden olarak diğer birçok hüküm
lüler hakkında gerekçede kabul edilen tahfif sebebi dairesinde hüküm fıkrasında 59 ncu madde 
tatbik olunduğu halde hükümlü Burhanettin için mucip sebebe müstenit takdiri tahfif sebebi ka
bul edilmesine rağmen hüküm fıkrasında 59 ncu maddenin tatbik edilmemesinin bir gûna hukukî 
mesnedi bulunmadığı cihetle bunun bir zühul eseri bulunduğu aşikâ-dır. Hattâ burada bahse ko
nu olan hüküm fıkrası ile gerekçenin mübayenet ve tenakuz değil doğrudan doğruya hüküm fık
rasında yapılan bir zühulden ibaret olduğundan işin zabıtnamede yazılı hüküm fıkrası ile hüküm 
arasında tenakuz kaziyesi şeklinde tefsiri de caiz olmasa gerektir. 

Bu sebeplere binaen ve diğer muhalefet çcrhindeki sebepler de nazara alınarak her iki hüküm
lü hakkındaki cezanın gerekçeye uygun surette hak ve nasafet kaidelerine tebean düzeltilmesi gerek
tiği kanaati ile karara muhalifim. 

Üye 
Ferruh Adalı 

Bu karar sureti aslı gibidir. 
26 . 3 . 1962 

Yüksek Adalet Divanı 
Mührü ve imza 

(*) (Bulunması da görüşümüzü tey'ideden hallerdendir. Nitekim bu olay gerekçede Nuri To-
• gay için şiddet sebebi kabul edilmiş ve aynı Çanakkale dâvasına dair ve fer'î fail olarak ceza veril
miş) 
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T.B. M. M. 

DiUkçe Karma Komisyonu W . 9 . 1063 
Düekçe Kar, Ko. No. : 5948 
Zat ve Evrak No. : 5948 

Karar No. .• 5 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Anayasayı ihlâl suçundan hükümlü olup ha1.en cezasını çekmekte bulunan Antalya eski Milletve
kili. Dr. Burhanettin Onat'm vâki özel af talebi Komisyonumuz Genel Kurulunun 4 . 7 . 1963 tarihli 
toplantısında görüşülüp arta kalan cezasının affı ekseriyetle kararlaştırılmış bulunduğundan, 140 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesine uyularak düzenlenmiş bulunan kanun tasarısı komisyon raporu ile 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken işlemin ifasına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkam 
Urfa Senatörü 

1 . . . '. Vasfı Gerger 

Antalya eski Milletvekili Dr. Burhanettin Onat'm hükümlü bulunduğu cezanın affı ile ilgili Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kımdu raporu 

Yüksek Adalet Divanınca hakkında hükmolunan cezanın, maddi ve adlî hata ile muallel bulun
muş olması sebebiyle affını istiyen Antalya eski Milletvekili Burhanettin Onat imzalı ve Yüksek 
Başkanlıktan Komisyonumuza havale kılman 24 Aralık 1962 tarihli dilekçe 4 . 7 1963 tarihli top
lantıda incelenip görüşüldü. 

Dilokçi; hakkındaki hükmün gerekçesinde, teşriî tutumu takdiri tahfif sebebi addedilmiş iken fık-
rai hükmiye ile, bu, nazara alınmadan takdiren ve teşdiden 10 yıl hapse mahkûm edilmek sure
tiyle kendi durumunda olan diğer fer': failler hakkında 5 yılm dununda cezalar tertibedilmiş ve 
bu sebeple çıkan Af Kanunund-.in faydalanmışlarken kendisi bundan da faydalanamıyarak mağdur 
bir duruma düşmüş ve bu durumun; vâki tashihi karar talebinin reddine mutaal.Uk, tasdikli bir su
retini ilişik okrak sunduğu karıra muhalif kalan Başkan ve üyelerin ilmî ve hukukî değer taşıyan 
muhalefet şerhleri ile de müeyyit bulunduğundan bahsile, aftan faydalandırılmasını istemiş bulun
maktadır. 

Vâki adlî hata iddiası, Yükssk Adalet Divanı kararlarının 1 numaralı Kanun gereğince kesin 
ve nihai bulunmuş ve düzeltme talebinin dahi aynı merci tarafır.dan reddedilmiş olması ve mahkeme 
kararlarının vs yargıçların takdir ve kanaatlerinin dahi Anayasa muvacehesinde gayrikabili tetkik, 
münakaşa ve her türlü müdahaleden mâsun bulunması itibariyle iltifata şayan görülmemiştir. 

Ancak; dilekçinin bilinen ileri yaş ve hastalık durumları sebebiyle ve mücerret bir eseri atıfet 
olarak af talebinin kabulü ve cezasının arta kalan kısmının özel af yolu ile kaldırılması, Balkan 
Vasfi Gerger ile Üyeden Osman Cevdet Erkut, Nihat Berkkan ve Mahmut Deniz'in vâki muhalefet
lerini Hidayet Aydıner'in çekinser kalmasına karşı ekseriyetle karar altma alınmış olmakla 140 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesine uyularak bu kanun tasarısı tanzim ve takdim kılınmıştır 

Dilekçe Karma 
Komisyonu Başkam Bu Kanun Sözcüsü Kât:p 

Urfa Senatörü Antalya Senatörü Kütahya Senatörü Zonguldak Milletvekili 
Muhalifim Mehmet llkuçan Muhalifim Ahmet Fuat Ak 

Vasfi Gerger Osman Cevdet Erkut 
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Cumhurbaşkanınca S. U. Ankara Milletvekili Bolu Mil'etvekili Adıyaman Milletvekili 
Çekinserim Muhalifim Ahmet Çakmak Muhalifim 

Hidayet Aydtner Nihat Berkkan Muhmut Deniz 
1 İmzada bulunamadı 

Konya Milletvekili Balıkesir Senatörü Ağrı-Milletvekili 
Ahmet Gürkan Hamdı Oğuzbeyoğlu Kerem özcan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 14 , 1 . 1964 
Esas No. : 1/540 s 
Karar No. : 36 

Yüksek Başkanlığa 

Eski Antalya Milletvekili, hükümlü Dr. Burhanettin Onat'ın bakiye cezasının affına dair Dilek-
çe Karma Komisyonunca düzenlenen kanun tasarısı Başkanlık makamınca ekleri ile birlikte Komis
yonumuza havale edilmesi üzerine Hükümet temsil 3İsi de hazır olduğu halde Komisyonumuzda müza
kere edilmiş ve aşağıda yazılı gerekçeye istinaden Dilekçe Karma Komisyonunca kabule şayan 
görülen af talebi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Dilekçi, hükümlü Dr. Burhanetin Onat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği 
24 Aralık 1962 günlü dilekçesinde, Yüksek Adalet Divanınca hakkında verilen kararın gerekçe
sinde sarahaten kanuni mesuliyet derecesinin feran iştirak şeklinde tesbit edildiğini ve lehine -
olarak Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddenin tatbikinin icabettiği kabul edildiği halde, bu ge
rekçeye aykırı olarak hüküm fıkrasında takdiren 10 sene müddetle ağır hapis cezası ile tecziye 
edildiğinden ve bu sebeple evvelce çıkartılan af Kanununda emsali gibi faydalanamadığından ve 
bu maddî hatanın düzeltilmesi için Yüksek Adalet Divanına vâki müracatı sonunda 4 e karşı 5 oy
la talebinin reddedildiğinden bahisle affı cihetine gidilmemesini Büyük Meclisten talebetmiştir. 

Komisyonumuzca af talebini muhtevi dilekçede ileri sürülen sebepler muvacehesinde, evvelâ; 
maddi vakıanın tesbiti cihetine gidilmiş ve celp ve tetkik edilen mahkeme ilâmının konu ile ilgili 
kısımlarının gerekçeye aynen intikal ettirilmesinde, Genel Kuruldaki müzakerelere ışık tutar 
düşüncesiyle fayda mülâhaza edilmiştir. 

Dilekçi hükümlü 1890 doğumlu Dr. Burhanettin Onat'a ait karar gerekçesi Yüksek Adalet 
Divanınca tesis edilmiş 960/1 esas sayılı Karar metninin 245/247 sayfalarında 68 sıra numarasın
da tesbit edilmiş olup, konu ile ilgili kısmı aynen ( ilk senelerdeki tutumunun ve 90 
lık takrire imza koymuş olmasının suçluluğunu kaldırır ve iştirakin derecesine müessir bir mahi
yeti bulunmamıştır. 

Fer'î iştirak halindedir. Ancak yukarda bahsedilen tutumu, hakkında; 59 ncu maddenin 
tatbikini icabettirmiştir.) şeklindedir. 

Hüküm fıkrasının kararın sonuç ve uygulama kısmının 14 ncü sayfasında ve 68 sıra numara
sında tesbit edilmiş olduğu görülmüş ve aynen (Anayasayı ihlâl suçundan 146/3 hükmünce ve 
takdiren 10 sene müddetle ağır hapse konulmasına ve müebbeten âmme hizmetlerinden memnuiye-
tine 33 ncü madde gereğince cezası müddeti zarfında kanuni mahcuriyet halinde bulundurulmasına, 
173 ncü madde icabınca muayyen cezanın 3 de biri olan 3 sene 4 ay müddetle, Antalya'da Umunu 
Emniyet nezereti altında bulundurulmasına 200 lira maktu harem alınmasına oy birliğiyle) karar 
verilerek tefhim edildiği görülmüştür. 
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Dilekçi Burhanettin Onat'm gerekçe ile hüküm fıkrası arasındaki mübayetin lehine olarak hal 

ve telifi için Yüksek Adalet Divanına vâki müracaatı üzerine tesis edilen karar 27 . 2 .1962 günlü 
olup 960/1 esas, 1962/79 Karar sayısını taşımaktadır. 

îşbu karar metni Dilekçe Komisyonuna tevdi edilmiş ve evrakı müsbite meyanına ithâl edilmiş 
ve bu mazbata ile birlikte tabı yapılarak tevzi edilmiş olacağı cihetle gerekçeye karar metninin 
aynen ithaline lüzum görülmemiş ve ancak kabul gerekçesine mesnet odan hususata işaret edil
mekle yetinilmiştir. 

Buna nazaran dilekçinin talebinin 5 e karşı 4 oyla reddedildiği karara iştirak eden ve mu
halif kalan Yüksek Hâkimlerin cümlesinin karar metninde yazılı olduğu şekilde aynen (hükme 
nazaran her İki hükümlünün dermeyan ettikleri hususatm doğru olduğu görüldü) denmek sure
tiyle gerekçe ile hüküm fıkrası arasındaki mübayenetin ve maddi hatanın mevcudiyetinin kabul 
edildiği ve karar yerinde tesbit edildiği şekilde kabul ve muhalefet gerekçe ve şerhlerinin yazılı 
olduğu anlaşılmıştır. 

Yine celp ve tetkik edilen 16 . 10 . 1962 günlü 78 sayıda Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek 
Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki kanunun 1 ve ^ nci 
maddelerine nazaran hükümlü Dr. Burhanettin Onat'm muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezasının 
4 senesi ile muayyen bir mıntıkada ikametle emniyeti umumîye nezareti altına alınma cezasının 
tamamının affedildiği böylece 27 . 5 . 1960 gününden bu yana cezaevinde bulunması sebebiyle 6 
senelik ağır hapis cezasından 3 sene 7 aylık kısmının infaz edilmiş olduğu ve meşrutan tahliye 
edilme imkânına sahip bulunduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan 12 . 6 . 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi Yüksek Adalet Divanı 
kararlarının kesin olduğunu tesbit etmiş, Anayasa mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri 
hakkındaki 44 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesine göre Yüksek Adalet Divanı hukukî varlı
ğı sona ermiştir. 

Bu durum ve meri mevzuat muvacehesinde hükümlü Dr. Burhanettin Onat hakkında ısdar 
edilmiş bu kesin kararda Yüksek Adalet Divanının ek kararında da kabul edilen gerekçe ile hü
küm fıkrası arasındaki mübayenetin kanunların çizdiği yollarla düzeltilmesi İmkânı kalmamıştır, 

Dr. Profesör Faruk Eren Türk Ceza Hukuku adlı kitabının 626 ncı sayfasında ve Profesör 
Dr. Hhan Arsel Türk Anayasa Hukukunun umumi esasları isimli kitabının 339 ncu sayfasında 
bu gibi ahvalde af müessesesinin mevcudiyetini meşru kılan sebepler arasında hukukî ve cezaî 
takibat usulleri ve adalet teşkilâtı ne kadar mükemmel olursa olsun birtakım adlî ve maddi ha
taların zuhuruna mani olmak imkânının mümkün olamıyacağı gerekçesiyle Parlâmentonun af yet
kisini istimal etmesi lâzımgeldiğini tebarüz ettirmişlerdir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde suçluluk üzerinde durulmamış ancak Anayasayı ihlâl 
suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 
17 . 10 . 1962 tarihinde yürürlüğe giren 78 sayılı Af Kanunu tatbikatında, hükümlülerin salıveril
me tarihleri bakımından gerekçeye göre tertibe dilecek ceza miktarı ile hüküm fıkrasında yazılı 
ceza miktarının arz ettiği ehemmiyet ve hükümlünün şahsi ahvali ve hüküm fıkrasının kesin 
oluşu karar yerinde de ittifakan kabul edildiği şekilde hüküm fıkrası ile hükmün gerekçesi ara
sında cezanın miktarına ve neticeten hükümlünün 78 sayılı Af Kanunundan istifade şekli ve ta
rihine müessir mübayenetin ve bizzat kararı veren yüksek dereceli hâkimler tarafından gerek
çeye müstenit olarak ortaya atılmış değişik düşünce ve kanaatlerin tereddüdü izale edecek şe
kilde karara bağlanmasının mümkün olmadığı ve bu gibi ahvalde af yetkisinin istimali lâzımgel-
diği ve hükümlünün şahsi ahvalinin de af ve atıfete müsait olduğu ve Büyük Meclisçe hükümlü
nün af ve atıfete mazhar kılınması halinde kamu faydasının sağlanacağı gerekçesiyle Dilekçe Kar
ma Komisyonunca kabule şayan görülen af talebi Komisyonumuzca da kabule şayan görül
müştür. 
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Adı geçen hübümlünün 16 . 10 . 1962 tarih ve 78 numaralı Af Kanunundan faydalandığı vo 
muayyen bir mıntıkada ikametle emniyeti umumiye nezareti altına alınma cezasının tamamının 
affedilmiş bulunması itibariyle Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanan tasarı metninde bu ba
kımdan değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiş ve ancak müşahhas hale getirilmek suretiyle 
yeni bir metnin hazırlanması uygun görülmüş ve dilekçinin müracaat tarihi nazan itibara alına
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere hazırlanan gerekçe ve tasan Yüksek Başkanlığa gere
ği yapılmak üzere saygı ile sunulmuştur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

İstanbul 
/. H. Tekinel 

İçel 
M. Ankan 

' ' O 

.Kayseri 
Muhalifim 
M. Göker 

Başkan V. 
Kars 

K. Kaya 

İzmir 
K. özek 

Kırklareli 
Muhalifim 
A. Altuğ 

Tekirdağ 
Muhalifim 
T. Kut 

Bu Kanun Sözcüsü 
Elâzığ 

İV. Güray 

İzmir 
Muhalifim 
M. Uyar 
Kırşehir 

H. özmen 

Zonguldak 
Muhalifim 
S. Konak 

Çanakkale 
Muhalifim 

B. Arat 
•Kayseri 

H. Araş 

Sinop 
M. Kaptan 
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DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN 

HAZIRLADIĞI METİN 

Antalya eski Milletvekili . Dr. Burhanettin 
Onat'm hükümlü bulunduğu cezanın kalan 
kısmının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Adalet Divanı tara
fından, Anayasayı fer'an ihlâl suçundan mah
kûm edilmiş bulunan Antalya eski Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat'ın hükümlü bulunduğu 
hapis cezasının henüz infaz olunmıyan kısmı 
kaldırılmıştır. ; 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Antalya eski Milletvekili Dr. Burhanettin 
Onat'ın hükümlü bulunduğu cezanın kalan 
kısmının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. •— 1924 tarihli ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bası hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurulan 
Yüksek Adalet Divanınca Anayasayı ihlâl su
çundan Türk Ceza Kanununun 146/3 ncü 
maddesi gereğince mahkûm edilmiş bulu
nan Antalya eski Milletvekili 1890 doğumlu 
Dr. Burhanettin Onat'ın hükümlü bulunduğu 
muvakkat hürriyeti bağlayıcı ağır hapis ce
zasının henüz infaz olunmıyan kısmı affedü-
miştir. 

MADDE 2. — Dilekçe Karma Komisyo
nunca düzenlenen tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dilekçe Karma Komisyonun
ca düzenlenen tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

)>&< 
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