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

4. Birleşim 

9 . 11 . 1964 Pazartesi 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama 

3. — Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları 

Sayfa 
133:135 

135 

135 

1. — Diyarbakır Millet vekili Adnaaı 
Aral'ın, Çermik kazasının Haraba ve Mıt-
sikan köyleri arasındaki, Hükümetin 
gerekli güıven tedtbdrlterinii aimamıaısı yü
künden meydana gelen olaylar hakkında 
konuşması. 135:136 

2. — Tokat Milletvekili Zeyyat Koca-
ımemi'nin, Başbakanlık gliri§ ve çıkış ka
pılarının Mlillett,vtekilleri için de kapalı ve 
kayıt altında tuıtulmasmun sakıncaları 
hakkında konuşmais]. 136:137 

3. — Sayın üyelerden basılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık teskeresi 
(3/996) 137 

4. — 'Diyarbakır Milletvekili Recai Iıs-
kenderoğlu'nun, Hükümetçe yapılması ıta-
sarlanan Toprak 'Reformunun gerek fi-
nans kaynakları ve gerekse temel esa» 

Sayfa 
açıima-

137:140 
lan üzerinde bir genel görüşme 
sına dair önergesi. (8/13) 

5. — Konya Milletvekili Rüştü öaal'-
ın, ünüiYterisitelerimizin konuları ve üni
versite siıstemiımiz hakkında 'bilgi edinil
mek ve M'ecliısimizin Ibundan sonraki ha
reket ve kararlarına yön vermek üzere, 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince, bir 
Meclis. Araştırmalsı açıl/masına dair öner
gesi. (,10/16) 140:145 

4. — Sorular ve cevaplar 146 

A) Sözlü sorular ve cevapları 146 

.1. — Niğde Milletvekili 'Asımı Eren'-
in, Niğde İlinde Ibüyiük zaırara ısebeSbiyet 
veren dolu ve sel âfeti dolayıisiyle mey
dana g'aleıı hayvanı hastalıklarını önle-
iinek ve meskenleri yakılan halika yardım 
yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
daiir îımar ve İskân Bakanındiaın sözlü 
sorusu (6/697) 146 

2. — İsparta Milletvekili AM Ilışan 
Balını'in, ıbdr köre ısıhhi muayene kuru
lunun tam sağlamı rapora verdiği habe-



Sayfa 
riuin doğru olup olmadığına dair, 1 (-is
le ı*i Bakanından KÖZIÜ «orusu, (6/710) 146 

3. — Niğde Milletvekili .linki SoVer'-
ııı, Niğde ili eevresiinddki sulama tesisi 
projelerime dair 'Enerji Bakamından 
m/Mı sorusu ((i/717) 146 

4. — İzmir Milletvekili SJnasl Duma'
nın, Büyülk Ata'nın İsimi orlaya konularak 
yapılan maçlardaki lı asıl at a ve seyirci
lerin durumlar ına da i r «oru önergesi 
ve Başbakan adına. Devlet Balkanı Matlık 
Yotae'm sözlü cevaİH (Ö/720) 146:149 

•5. — İzmir Milletvekili Sjinasi < Asımla'-
nım, Trakya 'da yapılan S O U T t l B N - 68 
NATO latıb ikalıma .muhalefet parti leri 
ileri gelenleri ile 'Millî 'Savunma Koımıis-
yontı üvelerinin neden d;avet olunma
dıklarına daiir . soru önergesi ve Millî 
'Savununa Bakanı İlham i Sanca,r'ın Hİ'M-
lü cevabı (-6/784) 149:151 

6. — EdirUe Milletvekilli itham i Ertem'-
in, Beden Tenbiyesi (ienel Müdürlüğünce, 
Edi rne Kı rkpınar -er meydanının onarı
mı için 196-'] yılı programına 'konulan 
öden'eğim tenkis edilip edilmediğine dair 
soru önergesi ve Devlet iBaikaını Malik 
Yolaç'm «ö.zlii cevabı (6/740) 151:153 

7. ~» Antalya Milletvekili Ilışan 
Alaöv'iim, Antalya Belediye sun, urları 
dahilinde, 'Evkafa >aıit, ne ikadar ıbos. ara;zi 
^bulunduğuna ve «atılan ga,yriını;eıılkullor-
den ne kada r gelir ısağlamdığına dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/747) 153:154 

5. — İzmıir ALillotvökil i Şükrü Akkan'-
ı;n, S ılkıy önelimi kaınutanlılklarınca, ısıılkı-
yönel imin tatbik edilmekte /bulunduğu 
'bölgelerde, Ikaç ga.z'öte ve dergi kapat il -
dığına da i r soru önergesi ve Millî Sa
vununa. Balkanı I İthamı i !Samca,r'ım sözlü 
cevabı (6/749) 154:158 

9. — İzni ir Mü kıt vekili Şükrü Akkan '-
in, ib'ilim ve Kanat ihürriyetinin sağlanıma-
si için ne gibi tedibi iler düşünüldüğünle 
da i r soru önergesi ve Başjbakan adına. 
Millî Mğtitimı Balkanı îibra.himı Öiktem'ln 
sözlü cevabı (6/757) 158:163 

Sayfa 
10. — Kütahya Milletvekili Ali Er-

ıbek'im, Türkiye köy elefkrifdkasyonu 19-64 
programı lıazırl amirken .köylerin işerim in
de ne giıbi esasların göz önünde tu tulduğu
na dair Sanayi Ba;kanınd!an sözlü sorusu 
(6/761) 163 

11. — Ktiıze Milletvekili Erol Yılmaz 
Akçal'ım, Doğu - Karadeniz Bölgesi 'Kağıt 
İlamı uru Faıbııilkasımm 'kuruluş yeri (hak
kımda yapılan etütlerin tiamıaımlanıp ta-
mıamlanmadığına dair Tanını ve Sanayi 
ibakanlarındian «özlü sorusu (6/766) 163 

12. •— is tanbul Milletvekili Rıesit Ül
ker ' in, Türkiye 'de bir Millî (Jıda Ko
deksi Komitesi k u r u l u p kurulmadığına 
da i r Tarım Bakauındam ısözlü sorusu 
(6/776) 163 

13. — Bilecik Milletvekili Sadi B inay ' -
ın, Bilecik ili İnönü ibuçağının Eskişe
hir iline ıbağlaıımaısı we>b)ejbme dair İçiş
leri Bakamımdan ısözlü ısomsıı ('6/780) 163 

14. — Antalya Mili et vekil i İlısan Ata-
öv'ün, Tüılkiye Esnaf Dernekleri Konfe
derasyonu ndalk i 'kota yolsuzluğu tahkika
tının ne saf'hadla olduğuna ve Türkiye 
C uım h u riy'eti Ziraat Bankası aslki Genel 
(Müdürünün kanunsuz ve msuMiz tuitu-
ımıı hakkında .ne isjemı yapıldığına da i r 
ısoru önergesi ve Ticaret Balkanı. Fennî i's-
lıi>myeti'min sözlü cevabı (6/782) 163:175 

11) Yazık sorular ve cevapları 175 

1. — B u r d u r Miltetvtekili Mdımıet Öz-
bey'in, Suriye, İ rak ve. 'Mısır'ın k u r d u ğ u 
Federasyon 1 >eıvletiyle mıünaseıbetterimizin 
düzeltilmesi ve tafcviiıyesi için ne. dü
şünüldü güne ve Mısır 'la aramızdaki de
niz (seferi erimin d u r u m u n a dair Horu 
önergesi, ve Dışişleri Bakanı Fer idun 
Cemal Erkin ile Fkıstımnia Balkanı Fer i t 
Alpiskeder'in yazılı cevapları (7/292) 175:182 

2. — Konya Millet; vekili Kindi rean 
Kaili'.nııı 1940 tarihli ısılkuyönetim Ka
nununun uygulanmıasının, Ye-ui Anana
sa. ile temim af alt ma alınan halk ve (hürri
yetlerin özüne dokunup dokunmadığı 
ma da i r ısoru önergesi ve Barbakan adıma 



Sarfı 
Adaldt Bakanı Sedat Çıımralı'anı yazılı 
cevabı; (7/3U) 182:187 

3. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'-
m, Türk Kültür Araştırana (Enstitüsünün 
durumuna ve Başfcanıınıın tııtuımuna dair 
soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Ferudun 
Cemal Erkin'in yazılı cevabı (7/385) 187:189 

4. — Edime Milletvekili Fahir Güriıtli-
oğlu'nun, Hakkari'nin ilçelerinde müf
tü, iımam ve vaiz kadrolarının boş ıbırakıl-
ımaısı sebebine dair soru önergesi ive Devlet 
Balkanı İbraıhilm Saffet Om ay'm yazılı 
cevabı (7/530) 189 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-

1. — GEÇEN 1 

Komisyonlara üye şeyimi yapıldı. Bağılııısız 
adaylara üyelik ayrılan ikomlsyonlarla Ibağıımsız 
adaylar için çoğunluk sağlanlaımadığı, tekrar &e-
çjiıme (gidileceği diğer üyelikler için is** işlemin 
tamaim olduğu bildirildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne iksadar (ken
disine Devlet Balkanı v»e Başbakan Yardımcısı 
Kemal iSatır'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi ve 

3530 sayılı Bedteın Terbiyesi hakkındaki Ka-
ıuuıuıı 4 ncü ve 13 ncü maddelerinin iptaline 
dalir Anay'aısa Mahkemesi kararı -okundu, Genel 
Kurulun ıbilgiisinc sunuldu. 

Diyarbakır Milletvekili Reeai İ«kenderoğlıı'-
•ıuın, Hüküm'etçe yapılması tasarlanan Toprak 
Reformunun gerek finans kaynakları ve gerek
le temel espasları üzerimde (bir genel ,görüşjm!e açıl-
masana 'dair önergesi okundu, Anayasanın 89 mm 
maddesi uyareıca gündeme alınıp abnımıyacağı 
hususunun, gelecek birleşimde görüşüleceği bil
dirildi.'. 

Konya Milletvekili Rüştü t)zal'm, üniversite
lerimizin konuları ve üniversite «sistemimiz »hak
kında bilgi ediinıilmek ve Meclisimizin ıbunıdan 
sonrakli hareket ve kararlarıma yön vertaek üze
re, Anayasanın 88 nci ımadd|esi gereğince, ıbir 
Meclis Araştırması açılimasıiriıı. dair önergesi 

Sayfa 
lioğlu'nun, Şemdinli ilçesini IraJk lıududu-
na bağlıyaın Şemıddîîli - Raibarılk yolunun 
yapımı konusuındla ne düşünfüHüğüne 
dair ısoru önergesi, ve «Bayındırtık Ba
kanı Arif Hikmet Onat ite Millî Savun
ma Bakanı llıhaımi Sancar ve T aram 
Balkana Turan Şahiıiıin yapılı cevapları 
(7/532) 189:191 

6. — Manisa Milletvekili 'Hilmi Okçu'-
nun, Salihli Valefcs Fabrikasına, Mayıs 
1964 tarihinden bu yana kaç ımednur ve 
işçinin alındığına dair ısoru önergesi Ve 
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in ya-
aıl-ı oevalbı (7/551) 191:192 

ÜANAK ÖZETÎ 

okundu. Bu hususta görülme açılıp açılmı-
yacağııun •gelecek birleşimde görüşüleceği (bil
dirildi. 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, yur
dumuz ormanla rina n yüzölçümüne -ve ibıı ölçü
mün nasıl yapıldığına dair sorusuna Tarım Ba
kanı Turan Şaıhin, 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, basında 
çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru olup olma
dığına dair sorusuna İdare Âmiri Süleyman Bil
gen ve Başkan Fuad iSirmen, 

İstanbul Millet vekili Reşit Ülker din İçtüzü
ğün. yürürlükte bulunan 137 nci maddesinin, te
amülden «bahisle, tatbik edilmeımcsi seıbebine dalı' 
sorusuna İdare Âmiri Süleyman Bilgen, 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkanın Yüksek 
Seçiım Kurulunun ara seçiımlerinin yaıpılaımıya-
cağı hususundaki 1 6 . 3 . 1964 tarih ve 1333 sa
yılı Kararı hakkında ne gibi «bir işlem yapıldığı
na dair sorusuna da Başkan Fuad Sirmen cevap 
verdiler. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Türki
ye'de bir Millî Gıda Kondeksi Komit'osi kurulup 
kurulmadığına dair Ticaret Balkanından sözlü 
soıııisunun gelecek toplantıda cevaplandır'iııak 
için Tarım Bakanı Turan Şaıhin 'mehil istedi. 

> ı < » » • n 



Trabzon Milletvekilli Ali Rıza tTzuner\in, | 
Trabzon limanının hinterlandı ile irtibatını sağ-
lıyacak münakale t esişlerimin islaıh ve ihyası ko
nularında ne 'gibi tedıbirder alındığına dairBaş-
balkandan, 

(lümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
ıuıı, Ataıtürk Üniversitesi 'IMtanmm görevinte 
ıson verilımesi sebebine dair Mdldî Eğitim 'Balka
nından, 

ISaımsun Milletvekili îlyas Kjılıç'ın, vazife iina-
hallerin'e gitmediği dıalde, gitmiş gibi gösterile
rek yolluk ve yevmiye ödenen kimse olup olma
dığına dair Başbakandan, 

Samsun, Milletvcfcidii llyas Kılıç'ın, Millet 
Meclisine bağlı .organların teşkilâtında çalışıp da, 
vazife ımahalliinden ayrılmadıkları dıalde, yolluk 
ve yevmiye alanlar olup odmJadığrııa dair Milleft 
Meclisi Başkanımdan sözlü soruları, soru sahip
lerinin dikinci defadır ıClontal Kurulda hazır bu-
'lınımaıma] arından, düştü. 

697, 710, 717, 720, 734, 740, 747, 74i), 757, 
780, 782, 783, 785, 793, 794, 800, 801, 805, 809, 
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 824, | 

Sözlü sorular 
1. — Samsun Milletvekili llıyas Kılıcın, Sam

sun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu için 
yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik bata 
yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair sözlü 
soru önergesi, Bayındırlık, İmar ve İskân Bakaıı-
lılklarına gönderilmiştir. > (6/948) 

2. — Samsun Milleıtveikili llyas 'Kılıç'm, tü
tün .ekicilerinden kesilen paralarla 'kurulacağı 
vsayl'enen Tütüncüler 'Bankasının ne durumda 
olduğuna dair sözlü soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına göndeılilımitdr. (6/949) 

3. — Aydın Milletvekili Hd'lmi Aydıneeır'in, 
İstanbul'daki Yıldız Camilinin /talmliri hakkımda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü ısoru ön'crgesı, Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/950) 

4. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydıneer'in, 
Aydın'ın Hasan Efendi mahallesindeki Eskiyeni 
Cami avlusuna (bir Müftülük (binası yapılması 
(hususunda ne düşünüldüğüne ıdair sözdü soru 
önergesi, Devlet (Bakanlığına [gönderilmiştir. 
(6/951) 

826, 828, 829, 831, 836, 837, 840, 841, 842, 843, 
844, 845, 846 sayılı sorular ilgili Bakia;nların, 

795, 796, 797, 798, 799, 802, 803, 804, 806, 807, 
808, .810, 811, 821, 822, ;823, 827, 833, 834, 835, 
838, 839, 847, 848, ve 849 sayılı sorular, soru sa
hiplerinin (lene! Kurulda hazır bul ummamala
rından, 

83,2 sayılı soru, ısoru sahibince ^cn alındığın
dan, 

761 sayılı soru, sahibinin izinli bıılunımla-
sından ve 

766 sayılı soru da soru sahibi duş ımeıınlelklet-
Jerde görevdi olduğundan 'gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

9 Kasım 1964 Pazartesi günıü saait 15,00 te 
toplanılmak üzere (Saat 18,30 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Oh Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Aımasya 

Nevzat Şener 

Yazık sorular 
1. — İstanbul Milletvdkili lilept Ülker'in, 

1964 yılında kaç bulaşıcı sarılık olayı tesbit edil
diğine dair sözdü soru önergesi, Sağlık ye Sos
yal Yardım Bakanlığına günıderilımişitiir (7/666) 

2. — İstanbul Mdlletvdkili Reşit ' Üliktor'in, 
İzmir'de çıkmakta odam hafıtıalık IHüryol gazete
sine yazı yazmakta olan K. Fedai Coşkunier'in 
(memur olup olmadığına daıir yazılı soru önerge
si Millî lEğitijıı Bakanlığıma .gönderil/mistir., 
(7/567) 

3. — Kırşehir Milletvjekili Mornduk Erde-
mir'dn, Konya ili Doğamhisar ilçesinin ihtiyaçla-
nna dair 'yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/568) 

4. — Kırşehir Milietyekili Memıdulı Erdemir-
d.n, Beyşehir ilçesine bağlı B-udalk köyü ile Kıreli 
ve daha başjka köylerin arazisini sulayacak olan 
sulaıma tteislerinin ne zaman yapıılacağma dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Talbiî Kaıynaklar 
Ve Köy İşleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/569) 

«ORriiAIİ 
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M. Meclisi B : 4 
5. — Kırşehir Milletvekili Metmduh Erde

mi r'in, Keşan'ın Kadıköy mevkiinde, bir baraj 
yapılmasının düşünülüp dilşümülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilımıiştlir. (7/570) 

6. — Kırşehir Milleveflrili Metmdulı Eırde-
•mir'dn, Lalapaşa ilkesinin ühitiyacttıı karşılıyacak 
ttaıbibin tâyin edilip ledilmiyıeeegnaıe dair yazılı 
soru önergesi, Sağlık ve ISolsyal Yardım Bakanlıı-
ğına gönderilmiştir. (7/i571) 

BAŞKAN — Otomatik oylama cihazı ile yok
lama yapılacaktır, lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın-
Çernik kasasının Haraba ve Muskan köyleri ara
sında, Hükümetin gerekli güven tedbirlerini al
maması yüzünden meydana gelen olaylar hakkın
da konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Aral, gündem dışı ne 
hakkında konuşacaksınız? 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Çermik 
olayları hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlarım, gazetelerde Çermik ilçesinin Ha
raba ve Musikan köylüleri arasında bir toprak 
ihtilâfından dolayı üç gün devam eden silâhlı 
çarpışmada biri jandarma olmak üzere, iki kişi
nin öldüğünü, zabıta kuvvetlerinin bu köye bin-
bir güçlükle girdiklerini ve duruma ancak bu şe
kilde hâkim olabildiklerini okumuşsunuzdur. 

9 . 11 . 1964 O : 1 
7. — İstanbul Milletvekili Mulhiddin Gıüven'-

lin, Kılbnls siyasetinin tatbikatımda meselenin han
gi safhasında bulunulduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/572) 

8. — izmir Milletvekili Şina^i Osma'nan, Ati
na Büyükelçimiz Nedim Veysel îlkin'e dair ya
zılı Lsoru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/573) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi .bitmiştir, ço
ğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

Nihayet Cumhuriyet Gazetesinin oraya giden 
bir muhabirinin yaptığı röportaj ile olay bütün 
renk ve çizgileriyle dünya halk oyuna sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Bu uğurda mücadele vermiş insanların çeşit
li ıstırapları pahasına Anayasanın temiz sayfala
rı arasına girmiş insan haklarına rağmen, insan
lara yine eziyet ve işkenceler yapılmakta, insan 
haysiyeti tekmeler altında çiğnenmektedir. 

Dayaktan yere yıkılan Haraba köyünün faki
ri değil, Anayasanın 14 ncü maddesidir. Çiğne
nen, tekmelenen insanoğlunun haysiyeti değil, 
Anayasanın haysiyetidir. 

Acı, lâkin gerçek, 1964 Kasım ayında yalına
yak emzikli kadınlar dolaştırılmakta, insanlar, 
ölüm, ölüm diye feryadetmektedirler. Kaderde, 
tasada ve kıvançta ortak bir bütün olan bir mil
letin fertlerine bu zlılüm revayı hak mıdır? 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgfat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Halkın mutluluğu için çalışacağımıza bu kür

süden yemin ettik. Bu mutluluğu böyle usul
lerle mi sağlıyacağız? Boş yere kendimizi aldat-
mıyalım; bir tarafta dayak, diğer tarafta insan 
haysiyetine yakışır bir hayat seviyesi sağlamak
la mükellef, Devlet, idaresi olamaz. Olayın vuku-
bulduğu gün telgraflarla feryatlar Ankara'ya du
yuruluyor, aldıran olmuyor. Nihayet gazetede 
fotoğraflar çıkınca sorumlu içişleri Bakanının 
sesini işitebiliyoruz. Diyarbakır il Jandarma 
Komutanına, aradan günler geçtikten sonra gaze
tenin ikazı üzerine işten elçektiriliyor. Gazete 
bu feryadı duyurmamış olsaydı yapılan haksız
lık yapanın yanma mı kalacaktı? içişleri Baka
nının bu şekilde gazetenin yazısı üzerine bunu 
yapmayı vatandaşın yaptığı şikâyetleri nazara al
madığını gösterir. 

Halkımız, Hükümetine karşı saygılıdır. Jan
darmasına silâh çekmez. Bugün bir jandarma eri 
kanlar içinde yerde yatıyorsa bunun sorumlusu 
yine Hükümettir. Zira bu Hükümet Millete ha
yat vâdedcrek güven topladığı halde, iş başında 
bulunduğu süre içinde üyelerinin Avrupa gezi
lerinden başka hiçbir iş yapmamış, çözüm bekli-
yen meseleleri olduğu yerde bırakmış, yoksulluk 
artık dayanılmaz hale gelmiş, nihayet bir avuç 
toprak ve bir lokma ekmek için kardeş kardeşe 
karşı silâh çekmek ve ateş etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Üç gün devam eden bir çarpışına sonunda ele 
geçen silâh bir tanedir. Bu faciayı yaratan silâh
lar nerede, bu fakir insanlar ölüme eş ıstıraba 
rağmen silâhlarını neden teslim etmekten kaç
maktadırlar? Sebebi basittir; herkes Hükümetin 
temin edemediği can ve mal emniyetini kendi 
sağlamak mecburiyetiyle karşı karşıyadır. Tane
si P> bin liradan müşteri bulan bir adcd mavzer 
tüfeği almak için bir insanın çoluk çocuğunun 
rızkından keserek üç. yıl çalışması üzerinde ibret
le düşünülmek gereken bir husustur. Sayın içiş
leri Bakanının gezilerinde alman emniyet ted
birleri düşünülürse, vatandaşın kendi emniyeti
ni kendisinin sağlaması normal sayılmalıdır ve 
bu husus kmanmamalıdır. Hükümet can ve mal 
emniyetini tesis etmediği müddetçe silâhlar pat-
lıyacak, insanlar ne kadar döğülürse döğül sim
ler bir tek silâh ele geçirilemiyecektir. 

Dağa adam kaldırıp para istemek, karşı kar
şıya geçip günlerce ateş etmek, Devlet kuvvetle-
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rini köye sokmamak gibi olaylar sık sık oluyor. 
Hükümetten soruyorum; bu işin sonu nereye va
racak? Türkiye'yi bu hale getiren suçlu kimdir? 

Milletin ıstıraplarına adam sende, hadi canım 
sende denilmekle deva bulunamaz. Bulunmadığı 
içindir ki, Türkiye bugün idare edilemez hale gel
di. Reform vaatleri can sıkmakta, baş ağrıtmakta; 
masum bir jandarma eri kanlar içinde yerde yat
makta; ellerinde taşlarla kadınlar göğüslerini dö-
ğe döğe ağıtlar okumakta ve ağlamakta; insanla
ra eziyet ve işkence yapılmakta, Hükümetin so
rumlu içişleri Bakanı bir gazetenin feryadı ile 
ancak işe el koymakta... 

işte Çermik olayı karşısında Hükümetin tu
tumu. 

il Jandarma Komutanına işten el çektirmekle 
bu iş geçiştirilemez, unutulmaya terk olunamaz. 

Olayın üzerinden günler geçmiş, ilk gün ya
pılan şikâyetlerle ilgilenilmemiş, nihayet facianın 
fotoğrafları gazetede çıkınca Bakan Anayasayı 
hatırlamıştır. Bu işte bu görev bundan başka 
şekilde de ihmal edilemez. Bakanın artık görevi
ne devam etmesine güven duyamıyorum. 

istifa etmesi lâzımdır, istifa etmekle Anaya
saya olan samimî saygısını gösterecektir. 

Hürmetlerimle (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar.) 

2. — Tokat Milletvekili Z ey yat Kocamemi'-
nin, Başbakanlık giriş ve çıkış kapılarının mil
letvekilleri için de kapalı ve kayıt altında tutul-
masının sakıncaları hakkında konuşmam. 

ZEYYAT KOCAMEMÎ ( T o t o ) — (Başba
kanlıkta kabul meselesi üzerinde gündem dışı 
konuşmak istiyorum. 

BAŞıKA'N — Sayın Kocamemi, ne hakkında, 
efendim? 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Başba
kanlıktaki kabul meselesi hakkında. 

BAŞKAN — Başbakanlıktaki 'kabul meselesi 
hakkında, buyurunuz efendim. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz 
Başkanım, kıymetli arkadaşlarım; son günlerde 
'Başbakanlıkta tatbik ed'iılıen bir Ihumıs için bir 
İki dakikanızı işgal etmek istiyorum. 

Geçenlerde Devlet Bakanımız Malik Yolaç/ı 
görmek üzere Başvekâlete gittim. Her zaman 
girdiğimiz kapıtfan girerken karşıma üç tane 'ha
deme çıkıp «Efendim, buradan girmek ya'sak-
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tır» dediler. «Milletvekillerine de yasak mı yav
rucuğum» dedim; durdular, sustular. Öyle şey 
olamaz, dedim ve içeri girdim. Dönüşte hu sefer 
karşı kapıdan, karşıma 'bir nöbetçi çıktı, «Efen
dim, buradan çıkmak yasaktır» dedi. Buna da, 
«Milletvekillerine yasak mı» dedim. «Efendim, 
bize 'kimse çıkamaz» dediler, öz'ür dilerim diye 
terbiyeli bir şekilde cevap verdi. Peki, nereden 
çıkılacak, dedim, tarif etti; aradım, taradım, 
arka tarafta bir 'kapı buldum ve lütfen dışarı 
çıkabilelim. 

Arkadaşlarım, bâzı böyle kapılar vardır, 
ananeden gelir ve sembolik bir halde dururlar. 
Meselâ; Londra'da Admiral thc Arclı'ın her iki 
tarafından herkes serbestçe saraya giden yola 
girebilir. Ama ortadan geçmek sadece Ki rai içe
nin hakkıdır. Yine dünyanın iıer tarafında em
niyet mülâhazası ile kontrollü bâzı kapılar mev
cuttur. Fakat (A) dan (Z) ye kadar herkes bu 
kapıdan girer ve tanınmıyan insanların hüviyet
leri tesbit edilir. Yoksa vekil beyler ön kapıdan, 
milletvekilleri müstahdemin kapısından girecek 
diye bir şey olamaz arkadaşlar. (Soldan, bravo 
sesleri) Ben 'bu işte bir yanlışlık olduğu kanaa-
tindejdm. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hudut
larında herkesin hüviyetini ibraz etmiş bir mil
letvekilinin yüzüne kapanacak bir resmî kapının 
mevcudolmadığını bilmesi lâzımgelir. 

Arkadaşlarım.; ben şimdi Başbakanlığı bu ka
rarı tashih etmeye davet ediyorum. Milletvekil
liği müessesesine herkesin sonsuz hürmeti olma
sı lâzımgelir. Benim bu müesseseye karşı duy
duğum 'hürmet son derecede büyüktür. Bunun 
için bu karar değiştiril inceye kadar milletvekili 
sıfatiyle o binadan içeri girmiyeeeğim. Hürmet
lerimle. (Soldan, alkışlar) 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (S/996) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo- . 
rum. 

Genci Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık, Divanının 9.11.1964 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 
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Sinop Milletvekili Hâşim. Tan, 20 gün has

talığına binaen, 2.11.1964 tarihinden itibaren. 
Sivas Milletvekili Ahmet Kangal, 20 gün, 

hastalığına binaen, 5.11.1964 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — İsimleri teker teker okutup oy

larınıza sunacağım. 

Sinop Milletvekili Hâşim Tan, 20 gün has
talığına binaen, 2.11.1964 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Elmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Ahmet Kangal, 20 gün. 
hastalığına binaen, 5.11.4964 tarihinden itibaren. 

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

/. — Diyarbakır Milletvekili Recai îskender-
oğlu'nun, Hükümetçe yapılması tasarlanan Top
rak Reformunun gerek fin an s kaynakları ve ge-
rekse teme! esasları üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/13) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde önergeyi 
okutmuş idik. Önergeyi veren arkadaşımıza, par
ti grup sözcülerine ve Hükümete söz verip oyu
nuza sunacağım. (Duyulmuyor sesleri) 

Efendim, Anayasanın 89 ncu maddesi hük
müne göre önerge sahibine, partiler grup sözcü
lerine ve Hükümete söz verdikten sonra önerge
yi oyunuza sunacağım. 

Sayın tskenderoğlu, konuşmak niyetinde mi
siniz? 

RECAİ fSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 

Yüksek huzurunuza getirmiş olduğum bu ko
nu, tarihî ilişikleri yönünden Avrupa'da 3 asır 
evvel gerçekleştirilmiş bukınıan Röne'saın's ve Re
form hareketlerinin, toplumumuza mal edilmesi
ne çalışılan 4830 faaliyetlerinin esprisine daya
nır. Bu yönüyle günümüzde toprak reformunu 
sadece tarımsal ve ekonomik açıdan mütalâa et
mek 'toplumumuzun iki asırdan beri ulaşmak is
tediği Batı uygarlık düzeni fikrine ve Atatürk 
inkılâpları kavramına aykırı bir davranış olur. 
Yurdumuzda 1830 da başlamış olan reformist 
düşünce ve hareketlerin en mühim halkalarından 
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birini teşkil eden toprak reformunun demokra
tik Parlömanter 'hayatımızda tesirli hüviyetini 
27 Mayıs 1960 tan sonra kazanmış olduğu her
kesçe kalbul edilmemektedir. 

Devletin sosyal zirai ve ekonomik yapısında 
'temel değişikliği ifade eden bu konunun ipham 
perdesi altında tutuluşu yüzünden çeşitli çevre
lerde değişik yorumlara tabi tutularak birtakım 
sosyal problemlere ve sosyal çatışmalara sebe-
bolduğunu her gün gazetelerdeki havadisler ara
sında görmekteyiz. 

Bu itibarla yukarda arz ettiğim gerçekleri 
şöyle özetliyebiliriz : 

1. Toprak üzerinde yaşıyan çiftçi ve köylü 
vatandaşla toprak sahibi arasındaki tasarruf ve 
hukuk ihtilâfları, 

2. Taraflar arasında mal ve can emniyetinin 
sağlanmasında Devleti temsil eden mahallî otori
telerin çekimser ve âciz tutumları, 

3. Bu mütereddit tutumun topraksız köy
lüyü temelli bir işe bağlamaktan alıkoyarak bü
yük 'bir işsiz sınıfın toplum içinde yaratılmış 
olması, 

4. Toprak sahiplerinin, ıbu tutumun ipham 
perdesi altında bırakılması yönünden mütered
dit durumlarından dolayı millî zirai gelirdeki 
artışı engelliyen davranış ve düşünceleri. 

5. Millî gelirin temelini teşkil eden zirai ya
tırımlardaki tereddütle 1963 ve 1964 program
larındaki ibirbirini ikmal etmiyen ve bilâkis 
nakzeden mütereddit ifadelerin plânlı kalkın
maya inatnmış entelektüeller arasında ciddî iti
matsızlıklar tovlidetmesi, 

6. Toprak reformunun gerçekleşmesi için ne 
gibi teknik ve malî kaynaklara sahibolunduğu 
veya hangi malî (kaynakların ne miktariyle temin 
edildiğinin açıkça ifade edilmesi. 

Bütün bu ehemmiyetli unsurlardan dolayı 
Hükümet Parlâmentoya ne düşündüğünü, ha
zırlanan tasarının mahiyet ve hüviyetini açıkla
malıdır ki, yukarda arz etmiş olduğum, toplulu
ğumuzda yaratılmış olan çelişik dtırumlar berta
raf edilebilsin. 

îşte programında en kısa zamanda gerçekleş-
(birümesinii vadedsn Sayın Hükümetin bu-hu
suslardaki düşünce ve tedbirlerinin Türk halk 
oyunda aydınlığa kavuşmasının sağlıyacağı sos
yal faydaları Yüksek Huzurunuza sermiş bulu
nuyorum. 
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Bu yönden Yüksek Mecliste bu konuda genel 

görüşme açılmasına karar vermenizi istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 

BALKAN — Partileri adına konuşeak arka
daşlarımız var mı efendim bu konuda? 

Buyurunuz Sayın İnal, Y. T. P. Grupu adına. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ŞEKlP İNAL (Ha

tay) — Sayın milletvekilleri; toprak reformu, 
senelerden beri gerek siyasi alanda, gerekse sos
yal alanda geniş tartışma konusu yapılmaktadır. 
Bilhassa basınımız zaman zaman bu konu üzerin
de geniş yayınlar yapmakta ve memleketin esaslı 
meselelerinden birisi olan toprak reformunun 
ne zaman ele alınacağını ve ne suretle halledile
ceğini yazılariyle efkârı umumiyeye duyurmakta 
ve sormaktadır. Kalkınma Plânımızda toprak 
reformu göz önünde tutulmuştur. Bunun dışın
da hükümetler ve bilhassa üçüncü İnönü Hükü
meti programında toprak reformunun kısa za
manda ele alınacağını ve bunun kanuni düzene 
konulacağını ve hal yoluna gidileceğini vadet-
mişlerdi. Aradan geçen uzun zamana rağmen 
Hükümet bu yönde ne bir tasarıyı, Yüksek Mec
lise getirmiş ve ne de ne yolda bu meseleyi hal
ledeceklerine dair her hangi bir beyanda bulun
muş ve hazırlıkları hakkında ne Yüksek Meclise, 
ne de Türk kamu oyuna kesin ve ciddî bilgiler 
vermemiştir. Bu itibarla toprak reformu, ben
den önce konuşan arkadaşlar bilhassa işaret et
tiler. son günlerde birtakım silâhlı çatışmalara 
kadar sebebiyet veren, memleketin her tarafın
da geniş mücadeleleri ve ihtilâfları sinesinde 
toplıyan bir mevzudur. O halde memleketin 
sosyal bünyesini ciddî surette ilgilendiren top
rak reformunu ve köylülerin biribirleri ile za
man zaman hayatî tehlikelere varacak kadar 
mücadelelere gitmesini önliyecek bir nizamın 
süratle kurulmasının ve memleketin artık bu 
meseleye kesin bir şekil hal vermiş olması zama
nının gelmiş ve geçmekte olduğuna şiddetle 
kaani bulunmaktayız. O halde toprak reformu 
üzerinde Hükümetimizin ne gibi tedbirler dü
şündüğünü ve bir hazırlıkları olup olmadığını 
ve bu hazırlıkların mahiyetinin nelerden ibaret 
olduğunu biran önce öğrenmek, hepimiz için 
hakikaten çekici bir mevzu haline gelmiştir. Bu 
itibarla Diyarbakır Milletvekili Recai îskender-
oğlu arkadaşımız tarafından verilmiş olan genel 

« 138 — 



M. Meclisi B : 4 
görüşme isteminin hakikaten günümüzün reali
telerine ve aktüel mevzuların a tamamen mutabık 
olduğuna kaaniiz. Bu itibarla, Y. T. P. olarak 
genel görüşmenin açılmasına taraftar bulundu
ğumuzu ve yüksek oylarınızla bu hususu tervicet-
menizi istirham eder hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Grupları adına başka konuşa
cak arkadaşımız var mı? 

Buyurunuz Sayın Ali Naili Erdem, Adalet 
Partisi Grupu adına Grup Başkanı. 

A. P. GRUPU ADINA ALt NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar; sayın önerge 
sahibi tarafından huzurumuza getirilen mesele, 
Türkiye'mizin ana problemlerinden birinin halli
ni, çözüm yollarını huzurunuzda tesbit etmeye 
mâruftur. İlk günden bugüne kadar memleketin 
ana meselelerinin halline matuf ve memleketin, 
milletin âli menf aatleriyle bağdaşan her türlü re
form hareketlerinin daima yanında olduğumuzu 
ve bunların biran evvel tahakkuk ettirilmesini 
iştiyakla beklediğimizi mükerreren dile getirmi
şizdir. Kanaatimiz odur ki; reformlar ancak ve 
ancak kuvvetini Anayasa nizamından aldığı müd
detçe ve çözüm yollarını demoktarik parlömanter 
rejim içerisinde bulduğu müddetçe hayatiyet ka
zanacak ve itibar görecektir. 

Meselenin Yüksek Huzurunuza getirilişinde, 
bir esprinin yanlış tefsir edildiği kanaati içinde
yiz. Kanaatimiz o dur ki; genel görüşme mües
sesesi bir denetleme müessesesidir. İşletilmesi 
her şeyden evvel bâzı tasarrufların ortada ol
masını icabettirir. Toprak reformu meselesinde 
henüz icra organının bir tasarrufunun ortada ol
mayışı aşikâr iken, bir denetlemenin yapılması 
katiyen düşünülemez kanaatindeyiz. Bu sebeple 
genel görüşme müessesesinin böyle bir mesele do-
layısiyle, hele icra organı tarafından bir tasarruf 
henüz yokken işletilmesine Anayasanın alâkalı 
maddesinin cevaz vermiyeceği kanaatindeyiz. 

Konuşmalarımızın başında bir hususu katiyet
le ifade ettik; bunu tekrarda fayda ve zaruret 
görüyoruz; biz genel görüşmenin böyle bir me
sele münasebetiyle işletilmesine kanunen imkân 
olmadığını ve bu sebeple reylerimizin müspet is
tikamette olamıyacağmı belirtirken bundan re
formist bir düşüncenin karşısında olduğumuz 
mânasının katiyen çıkarılmaması icabettiğini ve 
reformların ancak ve ancak kuvvetini Anayasa 
nizamından aldığı ve parlömanter demokratik re-
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jim içerisinde neticelerini bulduğun takdirde iti
bar göreceğini -tekrar belirtirim, hürmetlerimle. 
(Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Grup adına başka konuşucak ar
kadaşımız var mı? Yok. 

Hükümet adına Tanm Bakanı Sayın Turan 
Şahin, buyurunuz. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğla) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri Sayın Di
yarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu tarafın
dan huzurunuza getirilmiş olan, Toprak Reformu
nun bir genel görüşme yapılmasını istiyen 
önergesi, toprak reformunun bir an evvel Türk 
tarım hayatında yerini bulmasını arzu eden in
sanların yakm alâkasını göstermesi bakımından 
şayanı şükrandır. Ve Hükümet bu alâkayı biz
zat kendi heyecanına katmak ister. Ancak çok 
Sayın Adalet Partisi Grup Başkan vekili... (Sol
dan, Grup Başkanı sesleri) özür dilerim, çok Sa
yın Adalet Partisi Grup Başkanı arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi; Hükümet, toprak reformu 
kanun tasarısını hazırlamakta ve yakın bir za
manda Meclise getirmek gayreti içerisindedir. Kı
sa zaman sonra huzurunuza gelecek olan, komis
yonlarda ve Umumi Heyette büyük ölçüde tar
tışma imkânı bulacak olan bir kanun hakkında 
bugün temel meseleleri ve finans kaynakları ba
kımından Mecliste bir genel görüşme açılmasını 
pek faydalı mütalâa etmiyoruz. Aslında kanunun 
bünyesi içinde finans kaynakları ve nihayet te
mel unsurları bulunacaktır ve icranın bu tasar
rufu, kısa zamanda huzurunuza getirmek üzere 
bulunan Hükümetin gayreti içindedir. Bu ba
kımdan, Hükümet olarak bu genel görüşme öner
gesinin lehinde olmadığımızı ve kabul edilmeme
si lâzım geldiğini arz ederim. Saygılarımla... 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, önerge sahibi olarak bir hususu 
arz etmeme müsaade ediniz. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak ilk defa 
konuştunuz. Tekrar konuşmanıza İçtüzük müsa
it değildir. Hangi hususu açıklamak istiyorsu
nuz? 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Genel görüşme açılamaz dediler. Halbuki Hü
kümetin vadetmiş olduğu birtakım taşanların 
tahakkukunun gecikmesi yönünden ve genel gö
rüşmenin, Anayasanın koymuş olduğu bir mües-
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sese olması yönünden genel görüşme önergemin 
reddedilmemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buna rağmen konuşmalarında 
böyle söylediler gerek Hükümet, gerekse Adalet 
Partisi Grup Başkanı. 

Efendim, parti sözcüleri, önerge sahibi ve 
Hükümet konuştular, önergenin gündeme alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Genel görüşme önergesinin 
gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

5. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, üni
versitelerimizin konuları ve üniversite sistemimiz 
hakkında bilgi edinilmek ve Meclisimizin bundan 
sonraki hareket ve kararlarına yön vermek üze
re, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince, bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/16) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Özeti : Anayasamızın 88 nci madde
sine göre inceleme suretiyle üniversi
telimiz hakkında bilgi edinilmek üze
re Meclis araştırması Hk. 

Üniversitelerimizin yeni Akademik yıllarına gi
rişi vesilesiyle basınımızın ve kamu oyunun önem
le üzerinde olduğu üzücü bâzı olaylar cereyan 
etmiştir. 

İstanbul Üniversitesi; öğrenci temsilcisinin 
konuşturulmak istenmemesinden ötürü merasim
siz açılmış, bu hareket şiddetli tenkidi eri mucibol-
m ustur. 

2 Kasım 1964 gününde, yapılan Ankara Üni
versitesi açılışında ise, Türkiye Millî Talebe Fe
derasyonu İkinci Başkanı ve Ankara Üniversite
si Talebe Birliği Başkanı «Topyckûn Türk Yük
sek öğrenim gençliğini temsil etmenin görev ve 
sorumluluğu! ile» «teşhislerini teşmil ve katago-
rik ithamlarda bulunmak arzusunda olmadığını 
belirterek» ve fakat «kalıplaşmış, karşılıklı ilti
fat ve nezaket gösterilerinin yer aldığı» mûtat 
törenler anlayışının dışına çıkarak «kendi yuva
larından kamu oyuna» acı olduğu nisbette dik
kate şayan bir şekilde seslenmiştir. 

Maksadımıza geçmeden önce bir ciheti tesbit 
etmek lâzımdır. 

öğrenci temsilcisi «rejimimizin selâmeti ve 
memleketimizin geleceği yönünden; mutlaka iyi 
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işlemesi lâzımgelen demokratik sosyal kurumların 
en önemlisi ve belki de bir numaralısı üniversite
lerdir». «Bir toplumun fikrî yönünü ve demok
ratik kurumların kadrolarını tâyin bakımından, 
bir memleketin yönetimini ve geleceğini, o mem
leketin üniversiteleri hazırlar.» derken Ankara 
Üniversitesi Sayın Rektörü «Millî hayatı geleceğe 
bağlıyan üniversitedir. Millî hayatın geçmişe 
kök salan özelliklerini canlı tutan müesseselerin 
başında üniversite vardır. Gençlik bugün ne ise, 
vatan yarın o olacaktır.» 

Görülüyor ki her iki kanaat aynı hakikati ifa
de etmektedir. Üniversitelere, özellikle demok
ratik rejimde hoca ve öğrenci olarak müşterek an
layışın verdiği bu değer şüphesiz yerindedir, doğ
rudur. 

Buna karşılık, üniversitelerimizin ve hoca -
öğrenci münasebetlerinin, öğrenci temsilcisinin 
ileri sürdüğü şekliyle görüşü şöyledir : 

«Meclisin dahi denetlendiği demokratik nizam 
içinde üniversite muhtariyetini murakabesiz-
lik anlamına almaya imkân yoktur. Her çeşit 
murakabe sisteminden kendisini masun addetmek 
temayülünde bulunan bir eğitim kurumunun adı 
her halde üniversite olmamak lâzımgelir. Kendi 
kendini murakabe sisteminin bugünkü şartlar al
tında işlemesine ve iyi sonuçlar vermesine imkân 
görmemekteyiz.» «Muhtariyet sisteminin, ilmî 
zaıflarm ve tembelliğin gizlenmesi için kalkan 
yapılan bir idarî diktatorya olmaması lâzımdır.» 
«Memleketin geleceğine hâkim olacak binlerce, 
henüz şekil almamış genç, teslim edildikleri öğ
retim üyelerinden, meslekî bilgi, sağlam hayat 
görüşü, verimli bir çalışma metodu, aydın dü
şünceler, çağdaş insan olmanın başlıca şartların
dan olan devrimcilik felsefesi almak istemektedir. 
Bunu verecek öğretim sistemini kurmak öğretici 
ve eğitici kadronun en başta görevidir.» «Böyle 
biı* dönüş ancak özel dâva dosyalarının avukat
lık meslekini seçenlere terki, müşavirlik koltukla
rının boşaltılması, Devlet klinikl erindeki yatak
ların satıldığı muayenehanelerin kapatılması gi
bi gerçek reformlarla sağlanabilir.» «tşte o za
man zararlı cereyanlar üniversiteye sızmak için 
boşluk bulamıyacaklar ve işte o zaman Türk üni
versiteleri yan aydın yerine gerçek aydınların 
yetiştiği ilim yuvaları haline gelebilecektir. 
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«Fakültelerden büyük bir kısmını kitap tica

reti yapılan pazarlar halinden kurtarma gayreti 
hâlâ kesin sonuca ulaşmamıştır. Bir tarafta yıl
lardan beri değişmiyen hocanın hafız misali oku
duğu kitaplar, diğer yandan, her yıl farklı bir 
kapalda veya birkaç teferruat ilâvesiyle yeniden 
basılıp iki misli yüksek fiyata satılan kitaplar, 
kürsü profesörünün haricî meşgaleleri veya ha
zırlıksızlığı sebebiyle notlarının teksiri yıl sonuna 
ancak yetiştirilebilen dersler.» «Yarının mutlu 
Türkiye'si, tehlikeli fikir cereyanlarını söndür
müş, iyi yetişmiş, gerçek aydın, faziletli, yurt 
sever ve çalışkan Türk gençliğinin eseri olacak
tır.» «Bir yandan lise tahsilinin sağlam bir ha
yat görüşü ve düşünce yeterliği kazandıramama-
smdan, diğer taraftan yetiştikleri şehirlere ve 
aile 'muhitlerine nazaran çok farklı durumda bu
lunan büyük şehirlerin sosyal özelliklerine ve kar-
makarışıklığına aniden girmenin ve bu şartlara 
intibak edememenin şaşkınlığı ve tam bir sa
hipsizliği içinde bulunan gençlik yüksek tahsil 
hayatının karanlıklarına dalmaktadırlar.» 

Sayın öğrenci temsilcisinin naklettiğimiz son 
teşhislerine kısmen paralel olarak Ankara Üni
versitesi Sayın Rektörü de üniversite adayları 
için «Bir başka acı derdin gençlerimizin önemli 
bir kısmının ana dillerini doğru dürüst yazmak
taki yetersizliği» ifade etmektedir. 

Hâsılı ileri sürülen iddialar, 

1. Üniversite öğretim üyelerinin genel
likle muhtariyet perdecine sığınarak, keyfiyet 
murakabesiz bir idare ile bu perde arkasında 
ilgisizliğin, lâkaydinin, tembelliğin savunulmak 
istendiği, 

2. Üniversitelerde hocaların vazifelerine 
ilgisizlik gösterdikleri ve fakültelerin kitap ti
carethanesi olmaktan kurtarılamadığı, 

Şeklinde basitçe özetlenebilmekte ayrıca öğ
renci-hoca münasebetlerinin üzücü bir hal al
dığı anlaşılmaktadır. 

Böylesine önem taşıyan ve ağır iddiaların ya
pıldığı konu üzerine Yüksek Meclisin eğilme
sinde bir zaruret olduğu kanaatindeyim. Bu 
maksatla Meclisimizden seçilecek altı üyelik 
bir komisyon tarafından yukarıda belirtilen 
iddiaların incelenerek üniversitelerimizin konu
ları ve üniversite sistemimiz hakkında bilgi 
edinilmek ve Meclisimizin bundan sonraki ha-

9 . 1İ . 1964 Ö : 1 
1 reket ve kararlarına yön- vermek üzere araştı r-
I malar yaparak Meclisimize tavsiyelerde bulun -
I masını arz ve teklif ederim. 
I Saygılarımla. 
I Konya Milletvekili 
I Rüştü Özal 

I BAŞKAN — İçtmzaiğüm 171 ıiıei maddesi İıiik-
I mıüne ,g'öre Rüştü özal arkadaşajmılzım önergesini 
I •okuttuım. 

I ıSaıyunı MMlî Eğitim Bakanı, buıyııruTLUız. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konuna) — Bir a d a m a d a 

I ıbuılnınimak isi^yıorunii. Söz ha&kı (bendedir. 
I BAŞKAN — Önergemizi okıııttuım Arzu- edi-
| yorsamız meonmuıniyetlle, ibujyulrtuınîUiZ. 
I Bir dakikanızı rica ederim, Sayın Bakan. 

Buıymrummiz Rüştü Bey. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Fok Muhterem 
laifkadaşlanmı; şimdi lokumımıuiş olan önieııge mıaık-
sıadmm kâfi derecede aiçuklıikla arz Gitmişi bukı-
nutyor. Bıumım beraber konumum önlemi itiiba-
rıiıyle birkaç nldktaya tekrar dokumımak ihtiyacı
mı ıhiıssetınıelkteiyıiım. 

'Evvelâ tekliif; ünaiveraiteİJerinıizİMi kanumla-
I rra teminıa/tı altımda bulumam özcfrlıiikleri ile, 

ımu'htariyetJİ'eri ile çelişikliği, tedaihülü mak
sadım taımiamiyie dışımda imıttmıaikıtiadıjr. Ve tek* 
lif asl'a bir tahkikat ve bir soruşturma değildir. 

I Bu, atkiıımıızdaitf geçjmelmişltir, gıeçmuez. Teklif 
iadece biiügi almafe mıalksadiyie Amty\£i&mmm 

I 88 nici maddesinin ikinci faıkrtaısı gfeıieğinıee •bir 
I inceleme ve bilgi edinme isttegıimi getirmektedir. 

Çalbamuz ilse ümiversiteferimizi! lâyıik oiduıfeları 
I ıselviyiede ve lâyıfk oddulklıari ısayıgılı bir hareket-
I le üstlün, önemdeki tfmkısnıyo^ajrımJî iflaidia, Mec-
I liıs loiaralk üzerimize düşlem görevi yalpıma^ çja~ 
I iiişımaktaini ibarettir. Bu aiçıda/n biı/tüm aırtoadaş^ 

'laramım klomıuyıı ele atlactaıMıa-rınii ve boyitece de^ 
I ğ^rlemdirepekılerimi ümideitoeOatieyifrn. 

I Şimdi, huzurunuza getirdiğim. konuya ge-
I limce : Ambara Üniversitesinin! Slaym Rektörü, 
I igemç'lik ve ümatvemitto toonıuısumda som aıçılıış do-
I kıy isiyle şu sözleri söylemiş bükmüyor; Sayın 
I Rektörün ifadeleri şöyledir : 

I «Millî hayatı geleceğıe ıbağlıyıam; timdfr^rsite-
I (ferdir. Bulgum igenıçUk me üıse ytanım v^ıtam odur.»1 

I 'Talesbe teımısiılıeisü atytrn açilış tömnâmdıe, «Rejimin 
| «selâmetimde, demökralttilk rejimim seHiâımıetînde 
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ıbir num'arali! ımıüeıssose üniversitedir Bir top-
ıknarum fikrî yömıüınıü, (yönetimini ıkadınolarını, 
ıhâısjıh gelecıeği üniversiteler haızuriar.» dennek-
/tledir. Birbirini kuvveitlendirıeın, tamıaımılıyıani' ve
ya ayına haıkiilkaıtın ım.üJşt'erekön. ifadesinden iba
ret olan hu kanaat ve bu bükımıc iştirak: etime-
inrelk mümıkün değildir. Gençlik ve ünıiverüite: 

Ihakkıınida ,bu şieıkiilidıO 'kıuvv^eltli ve nılüşıtıeırek bir 
ihıüıkmıe varilimi^ olmıası>naı mıuıkıaıbiıl, komnişatn 
Itailelbıe t.emjsileiisinin çizımiş olduğu tıalblo ve is-
İtekler şöylece ifade edilebilir : Eğen açıllışlar 
fcallıpılaşımııış Mır nezaket gösterisi olmaktan; çıfca-
rıılırea Meclisim d adıl denetlendiği bir sistem* 
de her <çeşıiıt ımıuırıakalbedeını kendimi rrnasun ad-
detıni'elk tenııyülıünde builuıiııaın eğitirn kurııirnunuM! 
•adı üniversite değildir.» diyor., Muhtariyet il-
ımıî zarflarım ve t'eımheliiğiln giızlıemırneısi için kal-
ikan yapılanı bir diktaitıorya olımıa/malııdır, muin 
/tariyet devlet ilcinde devlet ımıasasımıa ıgclmez»' 
ıdiyor. Bize düşen iso bıu 'büküm'lerln mefhuımıuı-
mulhalifterini de beraiberce nazarı iltibasa almak-
•tiir. Eeıza ısayını temisilci ilâve eıdiyior, «Üniversite-' 
mim kemdi kendini nıorakaıbe 'sisteminin iyi işle
nmediği de ortadadır.» Şimdi, buı ıtıaıhlıonunı ya
nında yine sayın ıtaleibe ıtamisiicislniıij çizmiş 
olduğu diğer bir t'alblıo da şöyledir, «Onlbinlerco 
ıhemüz şekil aflımıaımınş genç lise tıaihsilinlin kendile
rine sağlam ıbir iha(y;alt ıgörüşü ve düşünme ye
terliği venmıeıdiği içlin,» ibuna sıayın rektör daha 
ıçdk .acı K r hakikati katıyor, o da liseden ve 
lortla öğretimıden ıgclen tale/heler özıdililerini doğ
ru dürüst yaKaımaımaıktıadıııiar, bu keyfiyeti 
lacıılıığı ille ilâve <ediyo>r. Denmek 'ki, İtee tahsili 
ite kendilerine sağlam bir hayat görüşü ve dü-
ışüınmıe yeterliği veriiemıediği, taleh'e temsilcisi ile 
ısaıyın rektör tarafımdan ifade cdild'ilktenr sonra, 
yine talebe temsilcisinin çizdiğn talblo içerisinde 
Şinnlarn göirüylonw. 

«Yeıtişltlikteri 'muhite ,göwe, büyıiik şehirlerini 
sosyal özellikleri ve karmakarışı'klığı içirude 
ıgemejlik şıaştkındık i^erİNİndiedir. öğremcilerinıe 
'gerekli şartları lıazırlamiamış olan üniversiteler 
koridorlarında sahipsizdir. Hâmli gençlik yüksek 
[tahsil hayatının karanlıklarına ısafhıipsiz olarak 
terk edilmiştir.» Diğer bir tablo üniversitelerdeki 
(başarı onanı ve belki de bundan çok daha önemli 
olarak sosyal ladaletsiklıifc çevresini uygun sayan 
teMikeli •aıkıımilıarın 'körpe dilniıa'ğılard'a yerleşme
si ıgayretid'iir. 
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Şimdi, kendileri iğin buı tobloyu çizdikten 

sonra sayın temsilei öğretim üyeleri hakkındaki 
görüşlerini de tesbit, teşjh'ife vo ifade etmektedir. 
Demektedir ki, «öğretim üyeleri muayyen saat
lerde muayyen kitap aaıyfallarımı ökuinüaktadır-
lar» Hatta bu ithamların hepsi kategorik değil
dir ve «toplumuna şâmil değildir, hususunu da 
temsildi d'ikfkaltle işalret etmiş bulunduktan sonra, 
«Ihalttâ bir kısmı hafız gifbi sadece ezfeerlediklerİK 
mi okum'alktadırlaır. öğrenci iso camı isttiersıe söy-
lıenenlei'fi, okunanları diniemefcte, canı İstemez
se dinlemelden imt'ihıana girmektıedOT», denü'mek-
tefdir. Kıltaplafrdan okuduğu ile tabialttiyte. 

Keza, «fakülteler hâlâ kitap -ticareti yapan 
müesseseler olmaktan kuıitulmaımıştır. Ya sade
ce kapak d^ğlişftirilmlştlir vey^ı çok baisüt deği-
^Milkıtedıc ve faikat kilt'apkffi/nı £iryıa«t;ı çak artırı-
laraJc taldbeye satışı sağlaaımaktadır» denilmek-
ıtedir. 

«Üni'vemiteyi }ji1irenloı,'in nneslekî \"e genel 
'biıl'g&i yetemizdir» dmllmektedir. «Ayrıca 
sağlık durumları zayıf, vellhasıl heder olan 
büyülk bir insan gücü ve heder otom 'bir millî ser
vet mevcuttur.» den'ilrnektedİr. 

Öğrenci temsilcisi ne istediğini açıikça belirt
mektedir. «Öğretim üyeleri, bizler nasıl isterse
niz öyle olacağız ve o çalışma ruhu ile memleket 
geleceğine hâkim olacağız.» diye bir sesleniş 
vardı, öğrenciler, «bize meslekî Ibilgi veriniz» 
diyorlar. «Sağlam hayat görüşü veriniz» diyor
lar. «Verimli çalışma metodu veriniz, memleket 
meseleleri hakkında aydın düşünceler veriniz. 
Çağdaş olmanın başlıca şartlarından olan dev
rimcilik felsefesini veriniz.» diyorlar. Bunun 
nasıl olabileceği haıkkındaki kanaatten, görüşle
ri de şöyle ifade edilmiştir, istediklerimiz iyi 
bir üniversite, bir öğretim ve öğrenim sistemi 
içinde mümkündür. Bu iyi sistemi ise ancak 
öğretici ve eğitici kadro getirebilir. Onların va
zifesidir. Onların yetkisidir, onlar yapa,büir, siz 
yapabilirsiniz.» diyor. Ne suretle yapılabilece
ğini de gözden geçirirsek, sayın temsilcinin ifa
desine göre, «öğretim kadrosu üniversiteye mes-< 
•tekine kendisini adarsa bu mümkündür. Yani 
öğretim ıkadrosu avukatlık dosyalarını 'kendile
rine meslek edenlere bırakırsa yani öğretim 
kadrosu Devlet hastanelerindeki yatakların sa
tıldığı, 'muayenehanelerin ikapatılmasına giderse 
yani öğretim kadrosu kendi içinde ciddî reform-
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lar yaparsa bu mümkündür.» diyor. «Ve bua-
lar tahakkuk ettiği takdirde öğrenci gençliğini 
zararlı cereyanların sarsamıyacağı ortam do
ğacaktır. Ve yarı aydın yerine aydınlar yeti
şecektir.» Hükmünü de verebilmektedir. «O 
/«•man üniversiteler hakikaten ilim yuvaları ve 
araştırma merkezleri olabilecektir» deniliyor. 
'Böylece gençliğimiz, «yalnız milletimize değil, 
aynı zamanda geri kalmış milletlerin gençliğine 
ve hattâ bütün dünya gençliğine örnek durum
da olacağız,» diyor ve bu haslet bizde vardır 
demenin kuvvet ve kudretini de gösterebiliyor. 

Ankara Üniversitesi adına konuşan Sayın 
Rektör'ün üniversitelerimiz için gösterdiği he
def de, aynı mânada, ayın mahiyettedir. Sayın 
Rektör, asraı üniversitesi olmak azmindeyiz, di
yor. O halde öğrenci temsilcisinin ifadeleriyle 
Sayın Rektörün ifadesi bu noktada yine biribi-
rine tanıamiylc mutabık ve aynı kuvvettedir. 
Yalnız ümversitelcrin fonksiyonları bakımın
dan varmak istedikleri, ulaşmak lüzumunu duy
dukları hedef bakımından bu derecede iştirak 
mevcudolduğu halde, öğrenci ve öğretici müna
sebetlerinin son derece gergin bir hal aldığını 
ve üniversite için, serd edilmiş olan ithamların 
hakikaten üniversitelerimiz için altından kalkıl-
ması lâzımgeldiğini, zannediyorum, bunu kabul 
etmemeye de imkân bulunmamaktadır. Meclisimiz 
için bütün bunlar hakkında bilgi almak, zannedi
yorum ki, yerinde bir hareket olacaktır. Eğer 
muhterem arkadaşlarım sadece konuşulanları nak
letmekle yetinmenin doğru olmıyacağını ve konu
şan arkadaşımızın şahsi görüşünün de neden 
ibaret olduğunu emreder, öğrenmek isterlerse bu
na da kısaca değinmeyi yerinde bir hareket telâk
ki ederim. Bendenizin kanaatime göre, olağanüstü 
hallerde üniversitelerimizin profesörlük unvan 
ve payesinin istirdadına kadar giden tedbirler 
üzerinde olabilmektedirler. Ancak, normal hal
lerde de üniversitelerimizin güven sağlıyan ve 
saygılarını artıracak çabaları gösterdiklerine 
muttali değiliz. Bendeniz Meclis olarak sade
ce tasarruflarımız, yapacağımız çalışmalar yö-
aıündan üniversitelerimiz hakkında bilgi edine
bilmenin yerinde olacağı inaneındavım. Bunu 
tekrar ifade ediyorum. 

Meclise getirilmekte olan bir üniversite ka
nunu vardır. Bunun üzerinde çalışmalarımız 
olacaktır; bunun aydınlık içerisinde olmasında 
fayda görmekteyim. Yeni açılacak' üniversitele-
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rimiz olacaktır. Meclis üniversite sistemimiz 
hakkında yapılacak bir çalışma ile daha köklü 
tasarruflarda bulunabilmek imkânına sahibola-
caktır. Üniversitelerimizin ibütçeleri vardır per
sonel kanunu tasarısı dolayısiyle üniversite 'öğ
retim üyelerinin maaşları, özlük hakları vesai-
resi vardır. Bunlar üzerinde de daha bilgili ol
mak, daha yerinde kararlar alabilmek lâzımdır, 

Bendeniz kendime göre iyi niyetle ve sadece 
üniversitelerimize faydalı olmak bakımından 
bir teklifi huzurunuza getirmekle vazifemi yap
tığım kanaatindeyim. Eğer müzakereler açılacak, 
teklifime iltifat göstermek suretiyle bu imkân 
sağlanacak olursa elbette ki arkadaşlarımızın 
getirebileceği (benim teklifimden çok daha fay
dalı görüşler ileri sürülmüş ve o yola yöınelin-
mesi de imkân dâhiline girmiş bulunacaktır. 
Bendeniz sadece kendi açımdan düşünebildik
lerimi getirmiş bulunuyorum. Ancak bu husus
ta son sözümü arz etmeden evvel konu ile birin
ci derecede ve yakinen alâkadar olan Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızın, bu mevzuu üzerindeki 
açıklamasının bu hususta vereceğimiz kararda 
cidden faydalı olacağıma inanmaktayım. Bu 
bakımdan Sayın Bakanımızın vereceğini ümidet-
tiğim bilgiye ve açıklamaya intizaren noktai
nazarımı ifade ile burada 'hepinizi hürmetle se-
lâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum efendim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim. 
Bakanı. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Konya Milletvekili Rüştü 
özal arkadaşımız, İstanbul Üniversitesi içinde ce
reyan eden son olaylar dolayısiyle üniversitemi
zin bugünü ve yarını hakkında Muhterem Mecli
sinizin aydınlanmasını hedef tutan bir önergeyi 
sunmuş bulunuyorlar ve bu önerge yolundan da 
bir Meclis araştırması ve incelemesi istemekte
dirler. Devlet hayatını, millet hayatını ilgilen
diren her önemli hâdisede Meclis araştırmasının 
son derece yerinde ve faydalı olduğu inancına sa
hip bulunuyorum. Bu bakımdan Rüştü Özal ar
kadaşımla prensipte ayrı değilim. Yalnız aziz ar
kadaşlarım, bâzı önemli hususlar vardır; muhte
rem Heyetinizin dikkatini bu önemli hususlar 
üzerine çekmek mecburiyetindeyim. Türkiye'de 
yedi üniversitemiz vardır. Bunlardan en sonuncu 
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açılmış bulunan Trabzon Üniversitesi henüz baş
langıç safhasındadır ve bu sene ikiyüz talebeye 
sahip bulunmaktadır. Ondan evvel açılmış bulu
nan Atatürk Üniversitesi 1 000 civarında talebe
ye sahiptir. Ege Üniversitesi 5 000 civarında ta
lebeye sahiptir. Ankara Üniversitesi 18 000 ci
varında talebeyi sinesinde toplamaktadır, istan
bul Üniversitesi 25 000 talebeyi sinesinde top
lamaktadır. Son zamanlarda talebe olayları, ta
lebe ile üniversite idaresi ve öğretim üyeleri ara
sındaki olaylar, daha ziyade istanbul'da cereyan 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer üniversiteleri
miz içerisinde bu nevi olaylar olmayışının kendi
sine göre sebepleri vardır. Ve yine istanbul'da 
bu nevi olayların cereyan etmesinin de kendisine 
göre sebepleri vardır. Onbeş aydan beri üniver
siteler ile son derece sıkı münasebetler kurmuş 
bulunuyorum. Ve dolayısı ile öğrenci teşekkülle
ri ile de bu münasebetimi devam ettirmiş bulunu
yorum. 

Bugün aşağı yukarı öğrencilerimizin reaksi
yonlarını ölçebilecek durumdayım. Bendeniz Pa
ris'te iken bu olayın cereyan ettiğini haber aldı
ğım zaman bu, benim için bir sürpriz olmadı. 
Dersler açılacağı zaman zaman böyle bir hikâye
nin yer alabileceğini, böyle bir hâdisenin yer ala
bileceğini beklemekteydim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, İstanbul Üniversite
sinin iki önemli hususiyeti vardır. Bunların bi
risi mâzisiyle ilgilidir. Dğeri de yakın zamana 
ait bir hâdiseden ileri gelmektedir. 

ilk Türk Üniversitesi olan İstanbul Üniversi
tesinin kendine göre bir geleneği vardır. Benim 
neslimden olan arkadaşlar iyi hatırlarlar, biz de 
tahsil hayatımızda dernekçilik yaptık, yöneticilik 
yaptık, talebe teşekküllerinde çalıştık, hocaların 
talebelerle olan münasebeti, idarecilerin talebeler
le münasebeti, bugünün üniversite anlayışına 
göre hoca ve talebe münasebeti, idareci ve talebe 
münasebeti olmamıştır. Ve bugün de maalesef bu 
eski geleneğin tesiri altında bulunmaktadır. Hu
susiyetin birisi budur, ikinci hususiyet; 27 Ma
yıs 1960 tan sonra çıkarılmış bulunan 114 sayılı 
Kanunla üniversitede bir olay cereyan etti. Üni
versite hocalarının birk ismi dışarıda kaldı. Bu 
114 sayılı Kanunun hazırlanışında, uygulanışın
da üniversite öğretim üyeleri biribirlcrini ağır 

9 . 11 . 1964 O : 1 
I şekilde itham etmişlerdir. Sonra da 147 1er adı 
I altında alınan bu grup, üniversitelere döndükleri 

zamanda hepinizin çok yakından bildiğiniz gibi, 
I birtakım olaylar olmuştur. Bu arada bilhassa 
I Tıp Fakültesinde hocalar biribirlerine girmişler

dir. Bu şayanı teessüf hâdiselerin dış görünüşü
dür. Bunun bir de iç görünüşü vardır. Hakika
ten istanbul Üniversitesi, 114 sayılı Kanun çık
tıktan sonra büyük bir huzursuzluğa düşmüştür. 
Bugün bu devam etmektedir. Bu neviden bünye-
vi bir rahatsızlığın zaten normal olmıyan ve bu
günün anlayışına pek uygun olmıyan idareci öğ
retim üyeleri ve talebe münasebetleri üzerinde 
de hiç şüphesiz tesirsiz kalamazdı, işte bu züm
re ve taraflılık ister istemez talebe ve idare, ho
ca münasebetlerini ağır şekilde zedelemiş bulun
maktadır. 

Türkiye'de talebe teşekküllerinden en kuvvet
li gelenekleri olan teşekküller İstanbul'dadır. 
Talebe teşekkülleri haklı olarak birtakım istek
lere sahiptirler. Haklı olarak bâzı ıslahatın ya-

! pılmasmı istemektedirler. Ama bunun yanma
sında 27 Mayıs olaylarının hiç şüphesiz cemiye
timize getirdiği birtakım reaksiyoner anlayışla
rın mevcudiyettim, talebe topluluğu içinde de 
bunun tesiri olabilceğini kabul etmek lâzımdır. 
Türkiye'de, her vesile ile anlatmaya çalışıyo
rum, takdir buyurursunuz, henüz istikrar
dan uzak bulunmaktayız, fikirler alabildiğine 
biribiri ile karşılaşmaktadır; kutuplaşma yavaş, 
yavaş olmaktadır ve bu kutuplaşma oldukça da 
hakikaten daha geniş Ibir aydınlığa ve meselele
ri daha rahat görmeye başlamaktayız. İstan
bul'daki (..iençlik Teşekkülleriyle çok yakından 
temas kurduğumu arz ettmiştim. Her fırsat
tan istifade» ederek bu gençlerle buluşmayı va
zifemin başında saydım. Bunların meşru istek
leri vardır. Bunları tervicettim. Bunların is
teklerinden bir kısmının günün şartları içinde 
mümkün olmadığını görerek kendilerine anlat
maya ('alıştım ve ikna ettim. Diğer taraftan İs
tanbul Üniversitesinde tutumunun, talebe ile 
münasebetlerinin daha da derin olması, daha 
dostane olması, talebe ve öğretmen münasebeti
nin gerekliliğini taşıması için elimden gelen bü
tün teşviki yaptım. Şayet hakikaten bir hüsnü-
tesadüf burada bulunabilseydim, öyle sanırım ki 
belki de İni olay cereyan etmeyebilirdi. Arz et
tiğim gibi geçen sene de İstanlbul Üniversitesinin 
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açılışı hâdiseli oldu yine. Geçen sene de tale
beler ayrı bir yerde İstanbul Üniversitesinin 
açılışını kutladılar. Demek ki aslında İstanbul 
Üniversitesinin talebe teşekkülleri ile üniversite 
öğretim üyeleri arasındaki bu soğukluk» G 
günden bugüne giderilememiştir. İki taraf da 
hislilik içine girdi. En haklı reaksiyon haksız bir 
reaksiyonla karşılandı. Ve bu son olaylara ka
dar getirdi. Yalnız ne var ki, bu olaylar üniver
sitenin şahsiyeti mâneviyesi bakımından olma
ması lâzımgelen bir hüviyet aldı. Talebeler bir 
kısım hocalarını alabildiğine itham etmektedir
ler; hocalar bir kısım talebelerini alabildiğine it
ham etmektedirler. Bu safhada üniversite bâ
zı olayları, bâzı hâdiseleri ihbar sayarak tahki
kata girişti. Bunun yanıbaşında savcılık da 
tahkikata girişti. Durumu Sayın Adliye Vekili 
arkadaşımdan sarahatle öğrenmek istedim, ken
dileri lûfettiler, telefon ettiler, şu dakikada İs
tanbul'da savcılık bu olaylar hakkında tahkikat 
açmış bulunmaktadır. 

Diğer talebe münasebetleri iyi olan üniver
sitelerimizi bütünü ile ele aldığımızda Türki-
yo'de üniversite rejiminin gözden geçirilmesi bel
ki faydalıdır. Bu, münakaşa edilebilir. Yahut 
lüzumsuzdur. Üniversite rejimimizin yenibaş-
tan ele alınması konusu başka bir şeydir. Ama, 
bir üniversitenin bünyesi içinde çıkmış bir hâ
diseyi idari tahkikata, adlî tahkikata yol açmış 
bir hâdiseyi Meclis araştırma komisyonu kura
rak bu ihtilaflı hâdisenin içine girilmesi iki ba
kımdan uygun değildir. 

Bir, Anayasamızın 132 nci maddesi gereğin
ce adliyeniz el koyduğu bir konuyu tartışmak, 
soruşturma açmak yetkimiz dışında bulunmak
tadır. 

İki, Böyle bir konu dahi olmasaydı yine böy
le bir hâdisenin cereyanı sırasında Meclisin her 
şeyin üstünde kalması gereken şahsiyeti mânevi-
yosini bir ihtilâfın ortasına atmak, bilmiyorum, 
onun şahsiyeti mâneviyesi bakımından, kuvvet 
ini getirirdi, zaıf mı getirirdi! Bunu hâdise gös
terirdi, ama (bendeniz daima endişe du-yatrım. 
Bu balkımdan arikadaşıun Rüştü ö'zal'dan, tama-
nıen haklı olarak ıbenimlseıdiğim, ıbu arzulunu 
skendilsinıden tehir eittoclcrini >rica edceteğim. 
Kendilerinin de söyl'ediikleri giıbi huzurlarınıza 
tkıısa ıhar zaıman sonra ünk-eıvsit elerimizi ilgilen-
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diren bâzı Kanunla*' gelecektir. Bizzat ünivjer-
siteleriımiz mcıısup'ları kondikıü de, kendi bün
yeleri içinde î'slahatın gerektiğine inanmak
ladırlar. Bunun için üniversıiîfceleraıram kurul 
bin' İkamın tasarısı hazırlamnşıtır. 

Balkanlığumi'za tevdi etmiştir. Bakanla ğnmız 
da 2,5 aydanibeni bunu üzerinde çakşımaikta ve 
görüşlerini tamamen tjesbit etmiş bulıııımafeta-
dır. Bu ikamın talsarısı IkiBa bir zamanda huzu
runuza gelecektir. Bu Ikanun tasarısı huzuru
nuza geldiği zaıman, üniversite rejiminin bütün 
ıhudutlarını içine alan v bir ciddî araştırmanın 
haikikatien son derece faydalı olacağına ve ımuh-
ıterdm meclisler üaıiverisitelcr kanununu gözden 
geçirirken, yeni rejimi tâyin ederken bu araştır-
iinasının kendisıine son derece faydalı olacağına 
inanmaktayım. Ama böyle bir hâdise içkide 
Anayasanın 132 nci ııııaddesinüın ımleşrıı kılanın-
yaeağı bir durumda Meclis araştııım'alsınıSn açnl-
maisının telhiri iliendeniızce zaruri göratadktedir. 
Arkadaşımdan rica eıttiım, takdir yülksdk Heye
tinizindir. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Usul hakkında 
mâruzâtta bulunmak ist iyonun. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul ıhaik-
kında. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarımı, Sayın Millî Eğitim Bakaıınnuzın 
genel olarak görüşlerimize iştirak halinde bu
lu nımuş olduğunun yülkisjelk ıhuzurunuzlda ifade
sinden son derece memnunum, bahtiyarım. Ben
denizin "kanaatine göre Anayasamın 132 nci 
tmaddıesi ile hâdiıstenin bir ilişiği olmaması lâ-
zıımgelımelklie beraber, Ikendilerinin göstermiş 
oldukları hususlara bendeniz de iştiralk etmeöv 
istiyorum. Ancak Anayasamızda da, içtüzüğü -
ıraüzdıe de bu mevzuun tehirine imkân olduğu 
kanılsmda dleğilim. Bu bakımdan ıhâsıl olaibileee-
ceği aşilkâr olan daha müsait zamanlarda (mev
zuun incelenebilmesini temin edebikndk, taik-
rirkııi o kanunlarda tekrar g^tireihllmldk üzere, 
şimdilik geri aldığımı. arz öderim. Sa|ygılaınimla. 
(Ortadan alikı§lau') 

BAŞKAN — Sayın Özal takrirlerini geri 
almış bulunuyorlar. Gündeme girdiği için tak
rirlerinin goriverilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir ve önergeleri geriverilmiştir. 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde 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 İmar ve İskân Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/697) 

BAŞKAN — Sayın Asımı Eren, buradalar 
im efendim? (Burada, slesled) 

Sayın İmar ve İskân Bakanı? Yak. Bakan 
•bulunmadığı için soru geleedk birleşiıme foaı-

ralkıdı. 

2. — İsparta Milletvekili Ali Ahsan Balım-' 
in, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

BAŞKAN — İsparta Milletvekili Sayın Ba
lım? Buradalar. İçişleri Bakanı bulunmadığı için 
soru gelecek birleşime bırakıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Soyer? Buradalar. Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bulunmadıkları 
için soru gelecek birleşime bırakıldı. 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Malik Yolaç'ın sözlü cevabı (6/720) 

BAŞKAN — Sayın Osma buradalar. Başba
kan?... Başbakan adına cevap verecek Bakan var 
mı? Sayın Malik Yolaç cevap verecekle?. 

Soruyu okutuyorum. 

13 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun BaşibaJkan adına ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
İzmir Milletvekili 

Şinasi Osma 

1. Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak 
yapılan maçlarda, yardıma muhtaç kulüplerimi
zin hisselerine düşen hasılatın '% 25 ni teberru 
namı altında, Beşiktaş Kulübünden almaya 
kalkan bir siyasi partinin bu tutumu Türk Genç
liğine hizmet midir? Siyasi teşekküller gençlik 
spor teşekküllerini bu suretle istismar edebilir
ler mi? 

2. Taşkınlıkları tahammül edilmez bir hale 
gelen spor sahalarındaki seyircilerin durumu 
yüre'kler acısıdır, örfi İdare yasaklarımı rağ
men, Devlet (büyüklerinin huzurunda dahi, 
sarfedilen ağza almmıyacak bu çeşit sözleri ön
lemek için neden zecri tedbirler alınmamakta
dır? 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
MALİK YOLAÇ (İstanbul) — Sayın Başkan,. 
muhterem arkadaşlarım. 

Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 8 nci mad
desi resmî müsabakaların mahiyetini tesbit et
miş 've 10 ncu maddesi de, teşkilâtına bağlı ve 
futbol ile uğraşan kulüp, yurt ve askerî spor 
klüpleri dışında hiçbir teşekkül yararına müsa
bakalar tertibedilemiyeceği hükmünü koymuş
tur. 

Buna istinaden kulüpler kendi yararına ol
mak üzere bir turnuva tertibedebilirler ve tur
nuva için de münasip isimle bir kupa koyabilir
ler. Neticede maçların hasılatı ise turnuvaya 
katılan kulüpler arasında taksim olunur. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, kulüpleri
miz, Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş tüzel 
kişilerdir. Bu sıfatları ile 'tüzüklerinde belirti-
tilen kaynaklardan (teberru, üye 'aidatı, maç-
hasılatı v. s. gibi) intikal eden paralara, tüzük
leri hükümleri içerisinde kalmak kaydiyle, di
ledikleri gibi tasarruf edebilmektedirler. 

Atatürk Kupası da kulüplere hasılat temin 
etmek için tertibedilmiş özel bir turnuvadır, ha
sılatı da bu kulüpler arasında imzalanan proto
kole uyularak, bunların tasarrufuna intikal et
miştir. 

Kesin olarak ifade edeyim ki biz sporumuza 
ve onun ünitelerine, mahiyeti ne olursa olsun, 
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siyaset sızmasına karşıyız. Kulüplerimizin iböy-
le cereyan ve istismar hareketlerinden uzak tu-* 
tulması için âzami dikkat içindeyiz. Arkadaş
larımızın bundan şüphe etmemelerini rica ede
rim. 

Arkadaşımızın ikinci sorularına cevaben de; 
Spor sahalarımızda, bilhassa iddialı maçlar

da seyirci davranışlarının nezahat ölçüsünü aş
tığı kimsenin gözünden kaçmamakta ve bu du
rum sorumlu teşkilât olarak bizi, herkesten faz
la üzmekte ve düşündürmekte olduğunu arz ede
rim. Hâdise sebepleri ve neticeleri ile karşımız
dadır. Ve tedbir (beklemektedir. 

Spor sahalarımızda görünen bu taşkın tep
kinin, bizimle ilgili sebeplerini şöyle sıralıyabi-
liriz: 

a) Bâzı hâkemlerin haksız ve bilgisiz ka
rarları, 

b) Teşkilât ve kulüp idare kademelerinde 
vazife alanların bir kısmının spor 'anlayışına 
uymıyan tutumları, 

c) Oyuncuların oyun kaideleri dışında ka
sıtlı hareketleri, 

d) Seyircinin kaideler hakkında yeteri ka
dar bilgiye sahibolmamaları, hakem kararlarını 
ve oyuncu davranışlarını hislerine göre dillen
dirmeleri. 

Bunun dışında taraf tutmada ölçüsüzlük, 
tribünlerde gizli kumar ve biribirini kışkırtmak 
gibi unsurlar da bu saydığımız sebeplerin etkisi
ni artırmaktadır. Şimdi, kendi sahamızda al
mak yolunda bulunduğumuz tedbirlerimizi arz 
ediyorum. 

Hakemlerimizin bilgilerini artırmak için de-
\ amlı kurslar tesis ettik. 

Adalet ölçüsünden ayrılanları, şerefli bir 
müessese olan hakemlikten uzaklaştı nyoruz. 
tdarecileri uyarıyoruz. Oyuncuların dürüst 
sporculuk kaideleri dışındaki davranışlarına 
asla müsamaha etmiyor ve müeyyideleri hiç ge
cikmeden tatbik ediyoruz. 

Gençlerimizde dürüst sporculuk itiyadının 
yerleşmesine çalışıyoruz. Spor seyircisini oyun 
kaidelerine hakem, oyuncu ve idareci yetkileri 
hakkında bilgi sahibi kılmak, onlarda dürüst 
ve müsamahalı davranma alışkanlığını kökleş
tirmek için yayınların faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 
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Arkadaşlarım müsaade etmişlerdir; bu ted

birlerden bâzılarını son günlerde tatbik ettik 
ve iyi neticeler aldık. 

İdarecilerimizi zamanında uyarmak faydalı 
oldu. Maçlar süresince seyircilere telkinlerde 
bulunduk. Bu da iyi sonuç verdi. 

Tribünlere şişeli meşrubat sokmamağa ça
lışıyoruz. Bâzı maçlarda satışını dahi yasak et
tik. Seyircinin maçların huzur içinde devamına 
imkân (bırakmıyacak şekilde davranışları olur
sa, Ira sebeple yarıda kalacak maçları başka sa
halarda oynatmak için karar aldık. 

Bunlar bizim yapabildiklerimiz ve yapabile-
ceklerimizdir. Bunun ötesinde aileden, okul
dan başlamak üzere basın ve radyolarımıza dü
şen ciddî vazifelerimiz vardır. 

Sayın soru sahibine, bana bu açıklama fır
satını verdikleri için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Osma. 
ŞlNASÎ OSMA (tamir) — Sayın Balkan 

ve beni dinlemek lûtfunıda bulunan arkadaşlarım; 
13 Eylül 1963 tarihinde verdiğim, ancak 14 ay 
gibi uzun bir zaman sonra konuşabildiği'miz söz
lü soruma, Başbakan adına cevap veren Sayın 
Devlet Bakanına huzurunuzda teşekkürü bir borç 
sayarım. 

Yalnız o günün hal ve şartları içinde olduk
ça ehemmiyetli bir mevzu olan sözlü sorum bu
gün, Kıbrıs ve Moskova teması gibi harici, top
rak reforımu ve Partiler kanunu gibi dâhili poli
tikada büyük birer kıymet ve ehemmiyet taşıyan 
mevzular yanında konuşulması belki de sizleri 
yeknazarda tatmin etımiyecektir. Fakat ne olur
sa olsun konuşulmasında memleket menfaatleri 
ibakımından zaruret gördüğüm bu mevzua par
mak başmaldan geçemiyeoeğimd arz ile sözlerime 
ibaşlryacağım. 

'Kıymetli arkadaşlarım; 'biran için her tür
lü parti mülâhazalarından teeerrüdederek mese
lenin üzerine eğilelim. 

Para kazanmak yolunda Büyük Ata'nın ismi
ni kullanmak hem ölümsüz kurtarıcının ruhunu 
tazibeder ve hem de Büyük Ata'ya saygısızlık 
olur. Hele partilerini kurduğunu ileri sürerek ve 
Büyük Ata'ya herkesten yakın ve herkesten faz
la bağlı olduklarını iddia edenlerin bu tutum ve 
davranışlarını ben Atatürkçülükle kalb'ili telif 
görmüyorum. 
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Yardıma muhtaç gençlik teşekkülleri, siyasi 

partiler tarafından himaye beklerken, spor te
şekküllerin i istismara kalkmak, onların sırtından 
para kazanmaya çalışmak, gençliğe hizmet değil, 
fenalık olur. 

Kanaat'imce. Büyük Ata'nm mübarek isminin 
konulduğu bir yerde kazanç değil memleket men
faatlerine hizmet ve bu hizmetlerden memleket 
hayrına neticeler beklemek 1 âz rmıgel irken aksine 
hareketi nasıl izah edebilinsiniz? 

Evet, Büyük Ata'nm sağlığında, kendi mü
saadesi alınmak suretiyle ihdas olunan Atatürk 
koşuları, memlekette atçılık ve sporu geliştirmek 
için tertiplenmiş hayra matuf birer faaliyettin.'. 
Bunlarda bir memleket menfaati bahis mevzuu
dur. Yoksa muayyen bir kulübün veya. bir siya
si partinin menfaati değil. 

Arkadaşlarım; ben bir .memleket çocuğu ve 
Büyük Ata ya samimî hürmet hisleriyle bağlı bir 
Türk olarak ikaz ve tenkid vazifemi yaptığım 
için vicdan huzuru içindeyim. x 

Atatürk, Türk Milletlinin bütününün sembo
lüdür. Büyük Ata'yi inhisarına hic kimse ala
maz. 

Küçük maddi bir menfaat temini için büyük 
kurtarıcının ismini istismar, kim ne söylerse söy
lesin, büyük ve affedilmez bir haftadır. 

Kıymetli, kardeşlerim; sözlü sorumun ikinci 
kısmına geçmeden evvel bir parça da bölgelerin 
kulüp idareci İleriyle ve hattâ tertip komiteleri 
m arif etiyle düzenledikleri bu turnuvanın üç bü
yük şehrimi/deki cereyan şekline bir göz atalım, 

Malûmunuz olduğu veçhile İstanbul, İzmir 
ve Aıiıkara."da, tertibedıüen bu lurnuvad'a şöyle 
hareket edilmiştıir. 

Birincisi; İstanbul'da: Elde edilen hasılatın 
%25 ini (İ.HİatdiS'.ainıy, % 25 ini ' Eenerüahçe, 
('/f 50 sini Beşiktaş almıştır. % 50 hisse alan Be
şiktaş bu paranın % 25 ini teberru namı altın
da, (\ II. I\ ye vermeyi taahhüdetmiştir. Nitekim 
ilk n nisaba kal ardan (ialat'aısaray 42 000 lira, 
tVneılbaüçe 42 000 lira, Beşiktaş 84 00 lira 
almış ve 42 000 lirasını C. İT. 1\ ye devretmiş
tir. 

İkinci müsabakalardan kulüpler 1.7 şer bin 
lira almışlar, U. H. P. de 17 bin lira almıştır. 

İzmir'de; Tertip Komitesinin karar defterine 
geçmiş olan bu müsabakalarda durum İstan'bul'a 
nazaran farklıdır. Oiinkü elde edilen hasılatın 
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% 1.1 ini Altay, % 11 imi Altmordu, % 11 ini 
(iöztepe % 11 ini Karşıyakta, % 6 sini İzmirspor 
almış eem'an c/c 50 kulüp hisselerine karşılık (<. 
i l . 1*. c/r 50, yani aslan payı alma yoluna git-
ımiştir. 

Ankara'da; burada protokol başka türlüdür, 
müsabakalara katılan kulüpler hasılatın 2/3 ni 
aralarında böl üşürlerken O. H. 1\ hasılatın 1/3 
ini kendisine ayırmıştır. Tabiî her üç şehirde bu 
•işleri tedvire birer kulüp memur edilmiştir. 
Şöyle ki; 

İstanbul'da Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbir-
liği, İzmir ide Altay. 

Arkadaşlarım, sözlü sorumun birinci kısmını 
bitirirken evvelâ yardıma muhtaç gençlik teşek
külleriyle spor kulüplerimizi istismarın Türk 
gençliğine hizmet olmayacağını belirtmek isterim. 

Saniyen Büyük ve, Ölümsüz Ata nm isminin 
konulduğu bir yerden bir siyasi parti için ka
zanç değil, memleket gençliği için hiztııdt beklen
melidir. 

•Salisen, bu turnuvadan asgari yüz bin lira 
almış olan (<. II. I \ , bu para ile ne büyür ve ne 
de küçülür. Ama, yardıma muhtaç kulüplerimiz 
için bu para büyük bir kıymet ve mâna taşır. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Sevgili arkadaşlarım; şimdi de sözlü sorumun 
ikinci kısmına geçiyorum. 

Tezahüratı tecavüz mertebesine varan spor 
sahalarındaki taşkın seyircilerin durumu hakika
ten yürekler acısıdır. Niortnal zamanlardan baş
ka, Örfi İdare yasakları sırasında da, Örfi İda
re yasaklarını hiçe sayan, tutum ve davranışla
rında bir selâh olacağına taşkınlıklarını gün geç
tikçe artıran bu insanlara karşı zecri tedbirler 
alınmazsa, spor sahalarımız birer küfür meşheri 
ve muharebe meydanı olmaktan kıırtulamıyacak-
tır. Bu idraksiz insanların hareket tarzları spor 
sevenlerimizin bir çoğunu spor sahalarından so
ğutmakla kalmıyarak, bilhassa kadın ve kızları
nı iz ı. spor sahalarımıza götürmemize imkân ver-
m'cmeieri çok acı ve çok üzücüdür. Hele, maçları 
kabiliyetleri nisbotinde idare etmeye çalışan ha
kemlere karşı reva görülen muameleler, yapılan 
ağza alınamıyacak küfürler memleketin bütün 
münevverlerini düşündürmektedir. 

Yabancı takımlarla yapılan tomaskrda bu 
hal, millî menfaat ve itibarımızı da sarması ba
kımından daha da eh'emmiyetilidir. 
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Devlet büyüklerinin, mesul idare âmirlerinin 

gözleri önünde cereyan eden bu hâdiselere karşı 
bigâne veya âciz kalmanın sebebini anUyanlı
yorum. 

Bu işlen Dahiliye Vekâleti kadar spor işleri
ni tedvire memur Devlet Bakanı da sorumlu
dur. 

Ancak Dahiliye Balkanının Devlet Bakanlığı
na müzahir olarak bu işi önlemesi lâzımdır. 

Uer vesile ile AvrupaTı olduğumuzu iddia 
edenken bu mevzu da. Avrupalı gibi düşünıneye, 
lun'ekot etmeye ve gerekli tedbirleri almaya mec
buruz. 

Hele biraz evvel arz elliğim büyük ve ölüm
süz Ajta'um. isminin konulduğu bir müsabakada 
kulaikları çınlatan, küfürleri bir türlü hazmede
miyorum. O gün o müsabakada bulunanların be
nim gibi teessürden içlerinin sızladığını ve göz
lerinin yaşardığını Sayın Devlet Bakanı Malik 
Yol aç da wk iyi hatırlıyacakl ardır. 

Ankadaşlar; sözlerimi tamamlarken birisi ol
dukça taze, .üzüntü verici iki misali huzurunuza 
sermeden geçemiyeceğim. 

Bir çoklarınızın hatırladığı gibi, bundan bir 
süre önce Ankara'da oynanan izmir Spor - Ha
cettepe maçının akıbeti spor tarihimize bir leke 
olarak geçecektir. Haklı veya haksız hakemin 
verdiği kararı çeşit M küfürler ve kötü sözlerle 
protesto eden seyircilerin bununla yetininiverek 
sahaya, oyunculara ve hakemlere karşı takındık
ları tecavüzkâr hareketleri, benim gibi bütün 
memlc'kctseveıieri üzmüştür. Ankara Valisinin, 
salahiyetli Örfi İdare mensuplarının huzurunda, 
gözler önünde cereyan eden bu acıklı olaya em
niyet kuvvetlerinin acz içinde mâni olmamaları 
nasıl izah. -edilir. 

Hakemlere ve oyunculara atılan taşlar, gazoz 
şişeleri ve hattâ portakal sandıkları, oyunun de
vamına imkân bırakmamış, hakemin mesul şahıs
lara müracaatı bir netice vermemiş ve göz göre 
ixl')vc zapdedilmiyen taşkın seyirciler yüzünden 

-mac yarıda kalarak misafir Izınıir takımının ka
zanmak üzere bulunduğu bir müsabaka, bil âhara 
masa başında İzmir Spor'un alehine bir hükme 
bağla inmiştir. 

Bu hal daha ne zamana, kadar devam edecek, 
buna bir çare aranı]) buluıımıyaeakıtır? 

İkinci misalimi 20-21 Eylül 1903 gecesi 
H) Mayıs Stadında yapılan bir gösteriden alaca
ğını, 

Memleketimizde misafir bulunan genç Alman 
kızlarının yapltılkları zarif hareketleri seyreder
ken bâzı seyircilerin alkışlıyacak yerde çıkardık
ları acayip sesleri duymamak için kulalklarıanı 
tıkadım. 

Ankara Valisinin huzurunda cereyan eden 
bu olayı, şeref tribününden, kalabalık bir kadro 
ile seyreden Alman Sefiri ve Alman Sefaretti Er
kânının üzüntülerini anlatacak keliane bulamıyo
rum. 

Ben şuna kaani 'bulunuyorum ki, son gün
lerde alınan bâzı tedbirler göz önünde tutulur
sa, uyarıcı konuşmalar yapılırsa, zecri hareket 
edilirse bu iş önlenebilir, Sayın Devlet Bakanı ile 
Sayın Dahiliye Bakanı elelo verirlerse buna bir 
çare bulabilirler. Fakat nedense kimse bununla 
meşgul olmuyor veya olmak istemiyor. 

İstirhamım, Hükümetin bu işe lâyık olduğu 
ehemmiyeti vererek gereken tedbirleri almasıdır. 
Takdir sizlerindir. Hepinizi hürmetle selâmla-
rmı. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. '—• İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapıları ]SOUTHEX - 63 \NATO tat
bikatına muhalefet partileri ileri gelenleri ile 
Milli Savunma Komisyonu {üyelerinin \neden .da
vet olunmadıklarına dair soru .önergesi ve Milli 
Savunma Bakanı İlhamı Sanear'ın sözlü eevahı 
(6/731) 

BAŞKAN — Sayın Osma burada. Sayın Millî 
Savunma Bakam burada. Soruyu okutuyorum. 

30 . î) . 1963 
MİJlut Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun Millî Savunma Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadele
rini arz ederim. 

tamir 
Şinasi Osma 

Mili eltimizin güvenci ve bölünmez bir parçası 
olan Şanlı Ordumuzun dost ve müttefik ordular
la yaptığı müşterek tatbikatlarda bulunarak ifti-
Ihar etmeyi ve kahraman Türk subay ve erleri
nin başarılarını görerek gururlanmayı her Türk 
vatandaşının arzulamakta olduğunda kimsenin 
şüphesi yoktur. Ancak, buna imkân olmadığın
dan, bütün yabancı memleketlerde olduğu gibi, 
millet temsilcilerinin (bâzı Senatör ve milletve
killerinin), eski Millî Müdafaa Vekilleri ile Er-
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kânı Harbiye Reislerinin ve bir kısım emekli or
du kumandanlarının bu gibi tatbikatlara davet 
olunmaları bir teamül olduğu halde : 

1. 1963 Eylülünün son haftasında, Trakya'
da yapılan SODTHEX - 63 NATO tatbikatına 
iktidar kanatlarının ileri gelenleri davet olun
duğu halde, muhalefet partilerinin ileri gelen
leri neden davet olunmamışlardır? 

2. Millî Savunma Bakanlığı ve Ordumuzu 
ilgilendiren konularda Meclise ait işlerle meşgul 
olan Parlâmentonun Millî Savunma Komkyonu 
üyeleri, birçok tatlbikat ve merasimlere çağrıldık
ları halde, bu tatbikata neden çağrılmam ıslar
dır? 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 
Sayın Sancar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, gerek Silâhlı Kuvvdtlerâmizce ya
pılan tatbikat ve manevralara, gerekse NATO ve 
CENTO tarafından müştereken tertiplenen tat
bikatlara doğrudan doğruya veya dolayıslyle as
ker ve sivil, görevli makamlar ve Millet Meclisi 
sayın üyelerinden bâzıları, bilindiği gilbi zaman 
zaman, davet edilmektedir. 

Türk SilâJhJta Kuvvettoiaıin yalnız olarak ve
yahut NATO ve CENTO ile birlikte yaptıkları 
tatbikata ve çalışmalara, görevli ve sorumlu olan
ların dışında sayın milletvekili ve senatörlerin, 
emekli asker vo vatandaşların davet edilmeleri 
her bakımdan arzu edilmekte ve düşünülmekte
dir. imkân oldukça bu hususlar alâkalılara tel
kin edilecektir, edilmektedir. Son defa Trakya'
da yapılan NATO tatbikatına iktidar partisin
den bir davot diye bir mesele mevzuulbahis de
ğildir. Yalnız bu davet tarafımızdan da yapıl
mamıştır. NATO yetkilileri tarafından yapılmış 
ve tertibedilmiş bir tatlbikalttır. Hattâ Hükümet 
azaları dahi tamamiyle iştirak edememiştir. Mü
nakale, iskân ve barındırma imkânsızlıkları dü
şünülürse, bu çapta bir davetin olamıyacağı tak
dir buyurulur. Ancak bundan sonraki tatbikat
lara Millet Meclisi üyelerinin ve emekli askerle
rin imkân nisbetinde davet edilmeleri için eli
mizden geldiği kadar çalışmaktayız ve çalışaca
ğız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Osma, buyurunuz. 
ŞÎNASÎ OSMA (izmir) — Sayın Başkan ve 
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ı beni dinlemek lûtfunda bulunan sayın arkadaş

larını; 30 Eylül 1963 tarihinde verdiğim, aradan 
13 ay gibi çok uzun bir zaman geçtikten sonra 
görüşülmeye başlanan, sözlü soruma Sayın Millî 
Müdafaa Vekilinin erdikler i cevaptan ötürü 
kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

Yalnız, bu cevap benim gibi Sayın Bakanı 
dinlemek lûltfuıuda bulunan siz arkadaşlarımı da 

• tatmin etmediğini söylersem hakikati ifade etmiş 
olurum. 

Şöyle ki; kadier birliği yaptığıımız, çeşitli itti
faklarla bağlı bulunduğumuz müttefiklerimizle 
yapılan tatbikat ve manevralara, davot olunan
ların gitmesinin lâzım geldiği, bu davetin de tat
bikat ve manevrayı idare eden makam tarafından 
düzenlendiği bir vakıadır. 

Ancak, birçok misallerini yabancı memleket
lerde gördüğümüz hattâ davot olunarak izlediği
miz bu gibi tatbikatlarda, bâzı davet hataları
nın da yapıldığı bir gerçektir. 

I Bu sebeple bu gibi hataları önlemek, maksatlı 
yapılmış ise, gereken nazik dersi venmıek, mak
satlı yapılmamış ise ikazda bulunmak Millî Mü
dafaa Vekâletimizle Erkânıharflbiye Riyasetinin 
vazifesidir. 

Milletimizin güvenci ve bölünmez bir parçası 
olan şanlı ordumuzun dost vo müttefik ordularla 
yapmakta olduğu müşterek tatbikatlarda bulu
narak iftihar ötmeyi ve kahraman Tüık subay ve 
erlerinin başarılarını görerek gururlanmayı, lıor 
Tüık vatandaşının arzulamakta olduğundan, kim
senin şüphesi yoktur. 

Nitekim, dünyanın birçok medeni memleket
lerinde olduğu gibi, bu tatıbikat ve manevralara, 
millî müdafaa mevzuu ile ilgili senatör ve millet
vekillerinin, eski millî müdafaa vekillerinin, es
ki Erkânı Harbiye Reislerinin, hattâ bâzı eski or
du kumandanlarının davet edilmesi bir anane ha
line gelmiştir. Aynı zamanda bu hal bir kadir şi-
naslık olarak mütalâa edilmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; NATO nun memle
ketimizde tertibettiği bu gibi tatbikat ve manev
ralara (Nekadar mahrem olursa olsun) Hükü
met mensupları ve Hükümet kanadından bâzı 
(milletvekilleri iştirak ederlerken aynı maksat vo 
gaye için çalışan insanların (muhalefet millötve-
killerinin) davet olunmaması, eğer tatbikatı ha~ 
zırlıyanlar tarafından unutulmuş ise, ikaz olun
maması hiçbir şekilde tevil olunamaz. 
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Donanma günlerinde, Ankara ve civarında 

yapılan müşterek tatbikatlarda Millî Müdafaa 
Komisyonu üyeleri ile bâzı e^ki 'kumandanlar 
çağrılırken, İzmir'i ziyarete gelen Atom Denizal-
tısınn C. H. P. ve Y. T. P. li milletvekili ve se
natörler çağrılırken, (SOUTHEX - 63 NATO) 
tatbikatında muhalefet kanadından kimsenin 
bulunmaması, eski kumandanların davet olun
maması üzüntümüzü mucibolm ustur. Acaba alâ
kalılara, NATO mümessillerine bu husus söylen-
seydi onlar hayır mı diyeceklerdi'? Kanaatimce 
Millî Müdafaa Vekâletimizle Genelkurmay Baş
kanlığımızın bu samimî arzu ve temenni istika
metinde elele vererek çalışmaları müsbot bir ne-
tico almaları için kâfidir. 

Bu vesile ile bir hususu yüksek huzurunuz
da arz edeceğim. 

Geçen sene Askerî Şûranın Ankara'da top
lanması vesilesi ile eski erkânıharbiye reislerinin 
özel bir toplantıya (yemek şeklinde dahi olsa) 
davet edilmeleri çok müspet bir tesir yaratmış
tır. Bu hususu düşünen ordumuzun ileri gelen
lerine teşekkürü de bir borç sayarım. 

Arkadaşlaran; bu giıbi toplantılar ve münase
betlerle bir araya gelmelerin her balkımdan fay
dalı olacağına inanan bir arkadaşınız olarak bu 
konu üzerinde ısrarla durmaktayım. 

Sözlerimi bitirirken çok samimî olan bu dilek 
temennilerimin dikkat navara alınacağını duydu
ğumdan dolayı huzur hissetmekteyim. Tekrar 
Millî Savunma Bakanına teşekkür eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

• BAŞKAN —* Soru cevaplandırılmıştır. 

6'. •— Edirne Milletvekili ıllhami Ertem'iri, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip edil
mediğine dair soru 'önergesi w e Devlet Bakanı 
Malik Yolaç'ın sözlü cevabı \(6/740) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Malik Yol-
aç?... Burada. Sayın soru sahibi de burada. So
ruyu okutuyorum. 7 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Devlet Bakanınca sözlü 

olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu arz 
'ederim. 

Edirne 
İlhamı Ertem 
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Birinci Beş Yıllık Kalkın/nıa Plânı 1963 yılı 

programının IX eğitim bölümünde Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünce Edirne Kırkpınar er 
meydanının onarımı için 500 000; Edirne stad 
tribün inşaatı için 500 000 liralık yatırım yapı
lacağı belirtilmiştir. 

1963 malî yılının yarıisı geçildiği, inşaat mev
siminin sonuna yaklaşıldığı halde hiçbir hareket 
görülmemekte, aksine tahsisatın iptal edildiğine, 
yalnız tribün inşaatı için pazarlık neticesi lûtfu 
atıfet kabilinden bir miktar tahsisat verilebile
ceğine dair rivayetler dolaşmaktadır. 

Hükümetin her fırsatita bablsetltiiği plânlı kal
kınma ile bu keyfilik ve plânın gerçekleştirilmek
te olduğu nasıl bağdaştırılmakttajdır? 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, milletler
arası yarışmalarda ve olimpiyatlarda, diğer şu
belerin turistik geziler yapmalarına mukabil mil
letimize birincilikler ve altın madalyalar alarak 
şeref getiren güreşe, onun iki kaynağından biri 
olan Kırkpınar er meydanına yapılacak yatırım
ları tenkis etmekle mi ilgi ve himmet göstermek
tedir? 

BAŞKAN - - Devlet Bakanı Sayın Yolaç, 

DEVLET BAKANI MALÎK YOLAÇ (İs
tanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Edirne Milletvekili Sayın Ilhami Eıtem'in soru
larına cevabımı arz ediyorum. 

1. Edirne tarihî Kırkpınar Er Meydanına 
tahsisat ayrılırken mevcut tesisin inkişaf etti
rilmesi düşünülmüştür. Ancak Meriç ıslah pro
jelerinde «Er Meydanı» sahasının sel güzergâhı 
içinde kaldığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce şedde yapılması mümkün olmadığı bildi
rildiğinden mevcut tesise ilâve yatırım yapıl
ması uygun görülmemiştir. 

2. Sarayiçi mevkiinde selden masun yeni 
yer seçimi için mahallen tetkikat yapılmış yeni 
tesisin burada yapılması kararlaştırılmıştır. 

3. Seçilen bu yerin ihakiki ihtiyaca yetecek 
kadarının istimlâkine geçilerek tapusunun alın
ması, kanunen şart olduğu gibi aynı zamanda 
Devlet Plânlama prensipleri icaplarından bulun
maktadır. Bu durum muvacehesinde bahis konu
su arazinin intifa hakkı tapu senedi ile Genel 
Müdürlüğe intikal edinceye kadar bir proje ha-
zırlattırılmasına ve mezkûr projeye bir bedel 
ödemeye imkân görülememektedir. 
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Diğer taraftan; tatbikat projeleri, kesin met

raj ve keşifleri hazırlanmış olan işlerin yatırım 
programına almamıyacağı yine kararname ile 
tâyin edilmiş bulunduğundan, 1963 programın
da Devlet Plânlama ile müştereken yapılan ye
ni çalışmalar sırasında yukarda izah olunan se
beplerle programdan çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu cevap plândan neden çıkarıldığına dair
dir. Ancak Umum Müdürlüğümüz bugüne ka
dar yine 'bu işi ihmal etmemiştir. Edirne Kırkpı-
nar güreşlerini rahatlıkla seyredebilmek için bir 
tesis yapmayı düşünmüştür. Ve bu 'hususta bir
çok faaliyeti primiz vardır. Son olarak Kırkpı-
nar'm şimdiki durumda güreşlerin yapıldığı ye
re bir tesis yapılması tekrar ele alındı. Devlet 
Su İşleri ile 'tekrar görüşüldü ve bir derlvasyon 
ve bir istinat duvarı yapıldığı takdirde buraya 
bir tesis yapılabileceğine dair rapor alındı. Bu, 
doğrudan doğruya 'bizim teşebbüsümüz ile yapıl
mıştır. Ancak bu raporun bâzı karanlık yerleri 
vardır. Bunları hallettiğimiz takdirde, tahmin 
ediyorum yakın bir zamanda Edirne'ye bu te
sisi kavuşturma iv şerefine nail olacağız. Bu ça
balarımızın karşılığı olarak da E'dirne Valisi Sa
yın Ferit Kibat'ın bir teşekkür mektubu vardır. 
Arzu ederseniz bu mektubu burada okuyayım, 
belki malûmatınız yoktur. 

«Edirne'de bir spor tesisi ile Kırkpmar güreş 
sahasının ıslahı mevzuunda Ankara'da yaptığı
nız temasların müspet bir yola gi'rmiş olduğunu 
görmek bütün Edirnelileri yürekten sevindirmiş
tir. Oenel Müdürlüğünüz Tesisler Dairesi Mü
dürü Tevfik Artım Beyin Edirne'ye gelişini pro
jenin tahakkuk yoluna girmiş oluşunu, müspet 
bir başlangıç olarak görmekteyiz. Bu hususta 
göstermiş olduğunuz geniş anlayış ve alâkadan 
dolayı Edirneliler adına şükranlarımı sunarken 
bu yapıcı alâkanızın devamım saygılarımla is
tirham ederim» demektedir. 

Efendim, bu izahatı verdirmek fırsatını lüt
fettikleri için Sayın Ertem'e teşekkür ederim. 
TTiirm ellerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, 'Sayın Malik Yolaç'ın verdikleri 
cevaplara teşekkür ederim. Fakat konuşmaları 
beni asla tatmin etmemiştir. 

Plândan anlaşılan şey, her türlü tetkikatı ya
pıldıktan sonra Hükümetin 'bunu tahakkuk et-
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[ tirmeyi taaıhlıüdetmiş mânasına gelir. Bu, 196-1 

yılı icraat plânı içine alınmıştır. Binaenaleyh 
Sayın Bakanın birtakım, sebepler ileriye süre
rek şu sebepler olmadıkça bu iş yapılamaz deme
si meselenin üzerine kâfi miktarda eğildiğinin 
ifadesi olamaz. 

Mademki plân; çalışana!arı tanzim eden ve 
I mutlaka icrası gereken bir vesikadır, bu vesika 

ile Devlet Bakanına mademki bir vazife veril-
j iniştir, o halde bütün 'teşkilâtının harekete geçe

rek, gerekirse vilâyet ile, belediye ile is; birliği 
yaparak, direktif vererek, mutlak surette bu 
engelleri aşarak plânı tatbik etmesi lâzımgelir-
di. Aksi takdirde !biz plâna geçmiş bir meselenin 
tatibik edilip edilemiyeceğinden her zaman şüp
heye düşeceğiz. O zaman burada plân hakkında 
yapılan' uzun münakaşaların tekrar içine gele
ceğiz ve bunların doğrudan doğruya bir edebi
yat için oı'faya atıldığı, ama netice vermediği 
kanaatine varacağız. Bu sebeple Edirne Kırkpı-
nar güreşleri ve diğer spor tesisleri için iki fas
la konan beşer yüzbin liradan bir milyon liranın 
sarf edilmemesi katiyen makûl ve mantıkî bulma
maktayım, bu bir. Bu, 1963 yılı içindir. Ben sua
limi o zaman, sormuştum. Bu sene 1964 yılı da 
bitmiştir. Bu mesele kapanmıştır. 

Şimdi ileri sürdükleri ve valiye ait okudukla
rı mektup da bendenizi yine hiç. tatmin etmemiş
tir. Bu bir nezaket, Devlet Bakanlığını bu husu
sa eğilen Ibir mektuptur. Oan ve gönülden, bir 
Edirne Milletvekili olarak Sayın Yol aç'a ben de 
teşekkür etmek isterdim. Ama isterdim ki, bu
rada Yol aç, takır takır yapılacak işleri saysın, 
bunların yapılacağına ıbeni inandırsın. Ama öy
le olmadı. Efendim derivasyon kanalı yapılırsa, 
bunun üzerine eğilinmiştir, bu olmuştur, şu ol
muştur. Demediler ki bu mesele T965 programına 
alınmıştır. Şu tarzda olacaktır, şunun üzerine 
şu tarzda eğilmek lâzımdır. Hayır. 

Binaenaleyh, iben üzülerek arz etmek mec
buriyetindeyim. ki, verdikleri cevaplan memnun 
olmadım. 

Muhterem arkadaşlarım, Kırkpmar güreşle
ri iki (bakımdan ehemmiyet arz eder; 

Birisi, spor bakımından. Bugün modern ce
miyetlerde spor temasları büyük ehemmiyet arz 
etmektedir. Cemiyetin sportif hareketleri bunun 
çok önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Millî 
hudutları aşarak, milletlerarası yarışmalar hali-
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he mkılâbetmektedir. Son Tokyo olimpiyatları 
da bir defa daha .gösterdi ki, biz bu yarışmalara 
katılmaktayız ve büyük masraflar yapmaktayız. 
Fakat maalesef çok aeı neticelerle dönmekteyiz. 
Şubeler içinde yine de 'bütün ihmale rağmen bi
ze bir parça göğsümüzü kabartacak imkân veren 
güreşlerdir. Binaenaleyh, Kırkpmarlarm güreş
ler bakımından, spor bakımından ele alınması 
zaruridir. Güreşlerde son olimpiyatlar ne kadar 
gerilediğimizi göstermiştir. Güreşlerin iki 'kay
nağı vardır; biri Kırkpmar cayırı, diğeri de Ka
rakucak güreşleri. Bu ikisinin üzerine eğilmedik-
ec, bunlar üzeninde gerekli himaye (gösterilme
dikçe Türk güreşi bugün gördüğümüz gibi geri
lemekte devanı edecektir. Spor yarışmalarında 
milletimize şeref veren Türk güreşi de böylelikle 
ihmal edilecektir. Binaenaleyh sporumuzun kal
kınması, Türk güreşinin kalkınması bakımından 
Kırkpmar güreşleri üzerine, Sayın Bakanımızın, 
enerjik olduğuna, kanaat getirdiğimiz Sayın Ba
kanımızın büyük bir heyecanla bu dâva üzerine 
eğilmesi lâzımdır. 

İkincisi; Kırkpmar güreşleri bizim fütuhat', 
şeref ve şan devirlerimizin bir hâtırasıdır. Biz, 
koyu yemyeşil çimenler üzerinde, ulu ağaçlar al
tında davul ve zurnaların serhat havaları ve peh
livanlarımızın coşturucu naraları arasında ya
pılan bu güreşler o muhteşem manzarası ile o 
haşmetli devirlerin bize ;gelmiş bir son halkasıdır. 
Milletler tarihleri ve ananeleri ile yaşarlar ve 
ululaşırlar. Binaenaleyh Beden Terbiyesinin ve 
Sayın Devlet Bakanının bu meseleye bu tarihî 
yönden eğilmesi lâzımdır. Kırkpmairı, o şanlı ta
rihimizin bize kadar gelmiş hâtırasını aynı dekor 
içinde, aynı heyecan içinde yaşatmak için gayret 
sarf etmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh sözlerimi şu tarzda bağlamak is
tiyorum; bu işlerin geri kalmasının plâna, aykı
rı olduğu ve plân tatbikatının samimiyetsizlik 
içinde bulunduğu kanaatim devam etmektedir. 
Yalnız Sayın Bakanımızın, burada yavaş da ko
nuşsalar, çok büyük imanlı tarzda bana bu işleri 
yapacağı va'dini vermemiş gibi gelmelerinde 
yanılmış olmamı tercih ediyorum. İnşallah Sa
yın Bakan, burada bu meseleyi ele aldığını ifa
de ettikleri mütevazi cümleler içinde, 1965 yı
lında hakiki icraata geçerler. Kırkpmar güreşle
rini hem tarihî imkânları, hem de güreşimizin 
kalkınması bakımından gerektiği seviyeye ve ye-
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re ulaştırırlar. Yalnız ikinci bir 500 bin liranın 
tenkisi daha vardır. O da; spor tesislerinin ten
kisidir. 1965 yılı icraat programında bunun da 
yer almasını, her ikisinin ele alınarak tatbik 
edilmesini can ve gönülden arzu ederim. Ancak, 
o zaman plânın ciddiyetine, samimiyetine inanı
rım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yolaç. 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAO (İs
tanbul) —• Sayın arkadaşlar, demin her halde 
söylediklerimi yanlış izah etmiş olacağım. Bu te
sisin yapılmıyacağma Veya sürüncemede kalaca
ğına dair her hangi bir şey söylemiş değilim. 
Katî olarak söylüyorum; bütün muameleleri ta
mamlandıktan sonra bu tesisi yapacağız. Ancak 
takdir edersiniz ki bu muamelelerin tamamının 
yapılması bize ait değildir. Vilâyet ve belediyeye 
ait bâzı meseleler vardır. Plânın bu meselede ön
gördüğü hususlarda vilâyet ve belediyeye ken
disine düşen vazifeleri yapmamış is-e bizim yapa
cağımız hiçbir şey yoktur ve otoma!iknum bura
ya yatırılacak parayı başka yerlere hazırlamış 
olan vilâyetlere bütün muamelelerini hazırlamış 
olan. vilâyetlere tahsis ederiz. 

Bu bakımdan bizi bu kadar suçlamanız doğ
ru değildir. Şayet bu yerin bütün formalitesi 
tamamlanmış olsaydı bugün karşınıza bu tesis 
bitmiş olarak çıkabilirdi. Zatıâlinizden de ricam, 
Edirne Milletvekili olarak, muamelelerin biran 
evvel bitmesini temin ederseniz, söz veriyorum, 
en kısa zamanda tesise başlatacağım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bu sözlerini

ze çok teşekkür ederim. Bunu hakiki bir vaid ve 
tahakkuk ettirilecek bir mesele olarak ben de 
kabul ediyorum ve bir Edirne Milletvekili ola
rak teşekkür ediyorum. Belediye ve vilâyet en 
kısa zamanda bunları tamamlıyacaktır ve /ah
âlinize bu mesele arz edilecektir. Eğer ona rağ
men gecikirse o zaman tekrar söz hakkımız yeni 
bir sözlü soru ile tekrarlanmak üzere şimdi bu 
sözlerinize, en va'dinize teşekkürlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7, — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye smırlan dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
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gayrimenkullerden ne kadar gelir sağland'uğına I 
dair Devlet Bakanından sözlü soınısu (6/747) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Buradalar. Dev
let Bakanı?.. Yoklar. Bulunmadıkları için soru
ları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — İzmir Milletvekili Şükrü Akhan'tn, Sı
kıyönetim komutanlıklamnca, sıkıyönetimin tat
bik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç gazete 
ve dergi kapatıldığına dair soru önergesi ve 
Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'm sözlü 
cevabı (6/749) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan?.. Burada
lar. Sayın Millî Savunma Bakanı?.. Buradalar. 

Sorularını okutuyorum. 
21 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na müsaade ve tavassutunuzu saygıyla arz ede
rim. 

izmir 
Şükrü Akkan 

Sorular : 
1. 21 Mayıs 1963 ayaklanması sebebiyle 

ilân edilen sıkıyönetimin tatbik edilmekte bu
lunduğu bölgelerde bugüne kadar, Sıkıyönetim I 
Komutanlığınca 3832 sayılı Kanunun 3 ncii mad
desinin 4 ncii fıkrasının tatbiki suretiyle kaç ga
zete ve dergi kapatılmıştır? Bu gazete ve der,?;i- . 
ler hangileridir? Kapatılma sebepleri ve sürele
ri nelerdir? Halen kapalı gazete ve dergiler var j 
mıdır? 

2. 1961 Anayasasının 22 nci maddesinin I 
son fıkrası (Türkiye'de yayınlanan ıgazdte ve 
(dergiler, ancak 57 nci madldede belirtilen fiil- I 
lerden mahkûm olma Ihalinde mahkeme karan ile I 
kapatılabilir) kural iyi e basın hürriyetini teminat I 
altına aldığına, 11 jıci maddesinin son fıkrası da I 
(Kanun kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, 
sosyal adalet ve millî güvenlik, gibi sebeplerle de 
olsa, bir (hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz) I 
dediğine, geçtei 7 noi mıadde^i gereğince de, I 
124 ncü maddesinin son fıkrası ile konulması I 
emrolunan yeni Sıkıyönetim Kanunu, en geç I 
25 Ekim 1963 gününde çıkarılması icabedeceğin- I 
den ve balen Hükümetçe tasarı hazırlanarak I 
Meclise sevk edilmediğine, geçici 8 nci madde ile I 
tanınan aski hükümlerin taıtıbifcı da en geniş mâ- l 
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| nada, otomatikman 25 Ekim 1963 te «ortadan kal-
I kaçağına göre, 3832 sayılı Kanuna dayanılarak 

verilen kapatma emirleri 25 Ekim 1963 ten son
ra (hüküm ifade edecek midir? 

Ettirilmek istenildiği takdirde yukarda sayı
lan Anayasa hükümleri ihlâl edilmiyeee'k midir? 

Anayasanın 8 nci maddesi (Kanunlar Anaya
sa'ya aykırı olamaz) dediğine ve örfi idareyi de 
bu temel hukuk kuralına bağlı tuttuğuna gö-

j re, halen 3832 sayılı Kanun gereğince kapalı 
bulunan gazete ve dergilerin açılması hususunda 
Bakanlığınızca ne gibi tedbirler düşünülmektcr 
dir? 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Sancar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 

I arkadaşlarım, izmir Milletvekili Sayın Akkan'-
I m suallerine cevaplarımı arz ediyorum. 

1. 21 Mayıs 1963 ayaklanması sebebiyle 
ilân edilen Sıkıyönetimin tatbik edildiği bölge
lerde bugüne kadar, Sıkıyönetim komutanlıkla-
rmca 3832 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

I 4 ncü fıkrasının tatbiki suretiyle 16 gazete, 18 
dergi kapatılmıştır. 

Bu gazete ve dergilerin isimleri, kapatılma se
bepleri ve süreleri aşağıdadır. Ankara'da: 

1. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 14 
numaralı tebliğine aykırı olarak 20-21 Mayıs 
olayları ile ilgili yayın yapan Akis dergisi 8 gün 
süre ile, 

2. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 14 
I numaralı tebliğine aykırı olarak 20 - 21 Mayıs 
I olayları ile ilgili yayın yapan Adalet gazetesi 

5 gün süre ile, 

I 3. 23 . 5 . 1963 günlü nüshasında «Kim so
rumlu» ve 5 . 6 . 1963 günlü nüshasında da «Kar-

I şı ihtilâl akımı» başlıklı yazılarla, ihtilâl hareketi-
I nin hemen akabinde umumi efkârı tehyiç, tatbi

kat makamı ve mahkemeler üzerinde tesir icra 
I edici ve keza sabık Demokrat Parti iktidarı öz-
I leminin çekildiği propagandası ile münfesih De-
I mokrat Parti sempatizanlarını Hükümet aleyhi-
I ne kışkırtıcı neşriyatta bulunan haftalık Yön ga-
I zetesi Mesul Müdürü evvelâ ikaz edilmiş olması-
I na rağmen bu ikazlara, ehemmiyet verilmiyerek 
I aynı şekilde yayınlarına devam ettiği müşahede 
l edilmekle mezkûr gazetenin 10 . 6 . 1963 günü 
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Ankara ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlıkla-
rmca müştereken kapatılmasına karar verilmiş
tir. 

4. 20/21 Mayıs olaylariyle ilgili olarak, «İh
tilâl», «Ordudaki kımıldanmaların gerçek sebebi 
ne imiş», «İhtilâli yapanlar suçlu da hazırlı-
yanlar değil mi?», başlıklı yazılarla, tahkikat ma
kamı ve mahkemeler üzerinde tesir icra edici ma
hiyet taşıması ve Komutanlığın 14 nolu tebliği
ne aykırı bulunması ve yeni bir ihtilâli lüzumlu 
göstermesi sebebiyle Barış Dünyası dergisinin 
10 . 6 . 1963 tarihinde Ankara ve İstanbul Sıkı
yönetim Komutanlıklarınca müştereken kapatıl
masına karar verilmiş, Eylül ayı içerisinde ye
niden neşriyatına müsaade edilmiştir. 

5. «Pehlivanlar Irkı», «önce siz buyurun 
beyler» başlıklı yazılarla, Ankara'da münteşir 
günlük Zafer Gazetesinin gençliği tezyif ve tah
kir edip, ırkçılık propagandası yaptığı, asayişin 
ihlâline müncer olarak yayında bulunduğu ve 14 
numaralı tebliğe aykırı hareket ettiği müşahede 
edilerek 10 . 6 . 1963 günü süresiz olarak neşrin
den men edilmiş ise de, 17 . 7 . 1963 tarihinden 
itibaren yeniden neşrine müsaade edilmiştir. 

6. Ankara'da münteşir Resimli Posta isimli 
günlük akşam gazetesi 27 . 8 . 1963 günü nüsha
sının 1 nci sayfasında beş sütun üzerine yazmış 
olduğu «Sıhhiye'de büyük yangın, can kurtaran
lar hastanelere durmaksızın yaralı taşıyor.» baş
lıklı yazı tamamen hakikate aykırı olup halkı he
yecana düşürdüğünden 28 . 8 . 1963 gününden 
itibaren dört gün süre ile neşrinden menine ka
rar verilmiştir. 

Yine aynı gazetenin 16 . 9 . 1963 günlü nüs
hasının 1 nci sayfasında intişar eden «Zabıta me
murları bir üniversite talebesini dövmüş» ve 
«öğretmenler son kanun teklifi ile ilgili bir top
lantı yaptılar gerekirse greve de baş vuracaklar.» 
başlıklı hilafı hakikat yazılar muayyen zümreleri 
tahrik ve dolayısiyle emniyet ve asayişin ihlâline 
sebebiyet verici mahiyette mütalâa edilerek mez
kûr gazete 16 . 9 . 1963 tarihinden itibaren 15 
gün süre ile neşrinden menine karar verilmiş
tir. 

7. Ankara'da münteşir Zafer Gazetesi 
16 . 9 . 1963 günü nüshasının 1 nci sayfasında 
intişar eden «Zabıta memurları bir üniversite 
talebesini dövmüş» başlıklı yazı hilafı hakikat bu
lunduğu gibi aynı zamanda da Üniversite gençli-
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ğini tahrik eder mahiyette görüldüğünden 
16 . 9 . 1963 gününden itibaren 5 gün süre ile 
neşrinden men edilmiştir. 

İstanbul'da : 
1. 23 Mayıs 1963 günü yasaklara aykırı ola

rak 21 Mayıs olayları ile ilgili haber ve resimler 
yayınlamak yüzünden Hürriyet, Milliyet, Akşam 
ve Tercüman gazeteleri 3 er gün neşirden mene-
dilmiştir. 

2. Parklı baskılar yapıp 600 muzır şah
sın tevkif edileceği tarzında halkın telâş ve 
heyecnma sebep olacak maksatlı haberler ver
mek yüzünden 27 Haziran 1963 tarihinden iti
baren 7 gün süre ile Tercüman Gazetesinin neş
ri yasak edilmiştir. 

3. 25 Mayıs 1963 tarihinde Sıkıyönetim ya
saklarına aykırı haber ve resim yayınlamaktan 
üç gün, 10 Ağustos 1963 gününden itibaren 
8 . 8 . 1963 tarihli nüshasının 1 nci sahifesindeki 
«bugünü düşünmüşlerdi» «kime yakıştırır si
niz?» başlığındaki yazılar ve şiirlerle huzuru 
bozmak ve bu suretle Sıkıyönetim yasaklarını ih
lâl etmekten 7 gün, 14 - 15 . 10 . 1963 tarihli nüs-
halarındaki «dünden bugüne» sütunundaki ya
zılarla memleket menfaatlerini ve 38 sayılı Kanu
nu ihlâlden süresiz olarak kapatılan Yeni İstanbul 
Gazetesinin neşrine 1 Kasım 1963 gününden iti
baren müsaade edilmiştir. 

4. 25 Mayıs 1963 tarihinde Sıkıyönetim ya
saklarına aykırı olarak haber ve resim yayınla
maktan Son Havadis Gazetesi 3 gün süre ile ka
patılmıştır. 

5. Muhtelif nüshalarında Hükümet otoritesi
ni sarsacak millî birliği bozacak tarzda, askerlik 
disiplini ile telif olunamıyacak şekilde yazılar ve 
Necip Fazıl tarafından yazılan «Kumandan» ad
lı piyesi yayınlıyan Yeni Istaklâl Gazetesi 30 Ma
yıs 1963 den itibaren iki hafta müddetle neşirden 
men edilmiş ve 10 Temmuz 1963 tarihli nühasın-
da lâyikliğe aybn, gerici, tecavüzkar yayın 
yaptığından dolayı süresiz olarak kapatılmış 
sonradan neşrine müsaade olunmuştur. 

6. 14 Haziran 1963 günü neşri yasak basın 
bülteni yayımladığından dolayı İşçi Postası Gaze
tesi 5 gün süre ile neşirden men edilmiştir. 

7. 20 Haziran 1963 günü asılsız ve maksatlı 
haber verdiğinden Gece Postası Gazetesi 5 gün 
süre ile neşirden men edilmiştir. 

— ıw — 
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8. 8 Teinimi/ 1963 günü siyasi havayı bulan

dırıcı. mahiyette, askerî ve adlî heyet ile 'Hükü
metin mânevi şahsiyetine hareket eder mahiyet
teki muhtelif yazılar dolayısiyle Dünya Gazetesi 
süresi/ olarak neşri yasaklanmış bilâhara neşrine 
müsaade edilmiştir. 

9. 13 Temmuz 1963 tarihinde memleket men
faatleri ile telil'i mümkün olmıyan fikirlerin pro-
pogandasını yapmak, millî birliği bozmaya ma
tuf yazılar yayınlamaktan dolayı aylık Den»' Der
gisi süresiz olarak kapatılmıştır. 

10. millî gururu kıracak yazılar yayınladı
ğından Sosyal Adalet Dergisi 17 Temmuz 1963 
de süresiz olarak kapatılmış bilâhara yayınma 
müsaade edilmiştir. 

11. Huzur bozucu yayınlar yaptığından Ye
ni Halk Gazetesi 10 Ağustos 1963 tarihinden iti
baren 10 gün süre ile kapatılmıştır. 

izmir'de : 
1. Sıkıyönetim. Komutanlığının 5 numaralı 

tebliğine aykırı olarak 20 - 21 Mayıs'Ia ilgili re
sim ve ya/ı neşrettiğinden Sabah Postası O a/et esi 
25 . 5 . 1963 tarihinden itibaren iki gün süre ile 
kapatılmıştır. 

2. 20 - 21 Mayıs olaylarına ait haberler neş
rettiğinden ve 1 nolu Adlî Amirliğin kararname
sinin yayınlanması yasak olduğu halde neşretti
ğinden 5 Haziran 1963) gününden itibaren Ege 
Telgraf Gazetesi 10 gün süre ile kapatılmıştır. 

3. Sıkıyönetim Komutanlığının yasaklarını 
ihlâl ettiğinden Haftalık İş Dünyası Gazetesi 
15 Haziran 1963 gününden itibaren süresi/ ola
rak kapatılmıştır. 

4. Komünizm propogandası yaptığından 
18 Haziran 1963 tarihinden itibaren Haftalık İsti
kamet Gazetesi süresi/ olarak kapatılmıştır. 

5. Sıkı Yönetim yasaklarını mükerrer suret
te ihlâl ettiğinden 7 Ekim. 1963 tarihinde itiba
ren Haftalık liiiryol Gazetesi süresiz olarak kapa
tılmıştır. 

Halen İzmir'de Örfi İdare kalktığından ka
palı gazete yoktur. "İstanbul'da kapatılmış olan 
Deng aylık degisi mesulleri mahkemede olduk
larından kapanma kararı devam etmektedir. An
kara'da kapatılan Yön dergisi kapatma işlemi 
hakkında Danıştay nezdinde idari dâva açmış 
olup mezkûr gazeteye ait kapatma kararı kal
dırılmıştır. 

11. Sözlü sorunun 2 nci maddesindeki Ana-

yasa'ya aykırılık iddiaları ve hu konudaki so
ruya, gelince1: 

Bu konu Örfi İdarenin temditleri .Büyük 
Mecliste görüşülürken defaatle ileri sürülmüş; 
Anayasa'ya aykırılık hususları tartışılmış ve1 

3832 sayılı Kanunun Anayasa'ya aykırı olmadı
ğı fikri kabul ve tasvip görmüş bulunduğuna 
göre artık Akademik veya politik bir münakaşa 
zemini, zamanı ve mevzuu kalmadığı kanaatin
deyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKA N— Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem Mil

letvekilleri, bu önergem 1 . 1 1 . 1.963 gününde 
verilmiştir. Görüşülebilmesi ancak bir sene sekiz 
gün sonra mümkün olabilmiştir. Bu suretle Ana
yasanın Milletvekillerine tanıdığı denetim yol
larından biri olan sözlü soru müessesesinin çok 
Ağır aksak işlediğine işaret etmek mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. 

Önergemde i/ah ettiğim kanuni sebepler mu
vacehesinde Sıkı Yönetim Komutanlıklarının 
Anayasanın 124, 22, 51, 11 ve 8 nci maddeleri 
önünde mahkeme kararı olmadan bilhassa, 
25 bikini 1963 gününden sonra Anayasanın 
âmir hükümleri karsısında hayatiyetini kaybet
miş bulunan 3838 sayılı Örfi İdare Kanununun 
3 nci i maddesinin 4 ncü fıkrasındaki (Gazete, 
kitap vosair matbuaların tab ve neşrini veya ha
riçten ithâlini menetmek ve matbaaları kapat
mak ve matbuat ve -mektup üzerine sansür koy
mak.) Hükmüne istinaden gazete ve dergi ka
patmak ve Sıkı Yönetim bölgelerine dışarıdan 
girmelerine mâni olmak yoluna gidilemez. 

Ankara ve İstanbul'da ise tatbikat, Anayasa 
hükümleri ve bu kuralara dayanılarak muhale
fetin bu kürsüden her vesile ile, tekrarladığı 
ve talep ve tenkidlerine rağmen tamamen Ana
yasa dışı ıbulunan 3832 sayılı Kanunun adı ge
cen hükmü ile gazete ve dergilerin 25 Ekim 
1963 gününden sonra da kapatılmalarına de
vam edilegelmiştir. 

Hem de, bu tarihten sonra, -kapatılan gazete
lerin tamamı muhaleti tutan gazetelerdir. O ta
rihten sonra, hatırımda kaldığına göre, Yeni 
İstanbul, Adalet, Zafer ve Sonhavadis gazete
leri süreli ve süresiz kapatılmıştır. 

Zaman zaman kapatılan bu gazetelerin me
sulleri kapatma sebepleri dolayısiyle Savcılık
larda takibata mâruz kalmışlar ve neticede malı-
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kemeye ilahi sevk edilmelerine lüzum görülmi-
yerck takipsizlik kararları almışlardır. Maddi 
zararları ımbinler, yiizbinterle ifade edilmek
ten ı\ 

2 ve 3 ncü Koalisyon Hükümetlerinin prog
ramlarında Anayasanın 124 ncü maddesinin em
rettiği örfi İdare Kanunun değişikliğini sağlı-
yacak olan kanun tasarısı hazırlanarak T. B. 
.Millet Meclisine sevedileceği hususu yer alması
na rağmen, bu tasarı hâlâ, hazırlanarak Meclise 
Sevk edilmemiştir. 

Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert hu
zuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasi, iktisa
di ve sosyal bütün engelleri kaldırmak, insanın 
maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlamak mecburiyetinde olan 
Hükümet bu konuda, 1am bir ihmal içindedir. 

Hükümetin, 10(il Anayasasına aykırı hüküm
ler taşıyan 3832 sayılı Kanunu, Anayasa hü
kümlerine uygun bir hale getirmesi için tasa
rıyı biran evvel bazı ılıyarak Meclise sevetmesi 
zaruri olduğu gibi, 1OG1 Anayasasının ruh ve 
ınânasııuı açık bir aykırılık taşıyan 3832 sayılı 
Kamımın 3 ncü. maddesinin -1- ne il fıkrasının ba
sın hürriyeti aleyhini1 ve hem de sudan sebepler
le 25 Kldm 10(13 gününden sonra muhalefeti 
tutan gazeteler aleyhine tatbik edilmemesini 
sağlaması ve bu suretle bir hakkın ve hürriye
tin özüne dokunulmamasmın yerine getirilmesi 
hususunda ilgilileri ikaz etmesi zamanı gelmiş 
ve çoktan geçmişken bu yapılmamışı ir. 

On yıl müddetle muhalefette bulunduğu 
yıllar içinde basın hürriyetinin bir numaralı 
müdafii olan, bugünkü iktidarın Tedbirler Ka
nunu peşi sıra bir de Anayasa karşısında haya
tiyetini kaylbetmiş bulunan 3832 sayılı Ka
nunun sözü edilen hükmünü tatbik ettirmek su
retiyle basın hürriyetine ne dereceye kadar 
saygılı olduğu sabit olmuştur. 

Hür metler 

BAŞKAM — Buyurun Sayın Satıcar. 
MÎLLÎ. SAVUNMA BAKANI. İLIIAMt 

SANOAİİ (İstanbul) — Muhterin arkadaşlarını, 
suale arzı cevap etme imkânını henüz bulmuş
tum. Bir sene sekiz gün gecikmiş olmasında 
bendenizin taksiratını yoktur. Onun için ar
kadaşımın sitemine kendimi lâyık görmemek
teyim. 
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3832 sayılı. Kanunun üçüncü maddesinin ve 

dördüncü fıkrasının. Anayasaya aykırılığı her 
temdit do saatlerce, günlerce bu kürsüde görül
müş ve Meclis 'ekseriyetince Anayasaya aykırı 
olmadığı tesbit edilmiştir. Artık bu görüşe iti
bar etmek mi gerekir, yoksa, buna aykırı bir 
ekalliyetin görüşüne mi? Anayasanın 127 nci 
maddesinin emrettiği, çıkarılmasını emrettiği 
kanunların, neler olacağı Riyaset Dâvanı tara
fından tesbit edilmiş ve öncelikle o kanunlar 
getirilmiş, görüşülmüş ve çıkarılmıştır. O lis
tede Örfi İdare Kanunundan hiçbir bahis yok
tur. Binaenaleyh, Anayasanın 124 ncü maddesi
nin müddetle nıükayyedolarak çıkarılmasını 
emrettiği kanunlar meyanında Örfi İdare Ka
nunu mcvzuubahsolmamıştır. Örfi İdare tat
bikatı Yüksek. Meclisin. ımıraka'besinde cereyan 
etmiştir. Örfi İdare tatbikatı aleyhine mahke
melere, Daıııştaya, Anayasa Mahkemesin;* ka
dar her türlü kazai mahkemelere müracaat 
imkânı da mevcudohluğuna göre, bunu büs
bütün keyfî bir muamele gibi göstermesinin doğ
ru olmadığı kanısındayım. Örfi İdare Kanunu
nun yenidvn tanzimi keyfiyetine gelince : 

Bu hususta hazırlıkta olduğumuzu da, ıııü-
kvrreren arz etmiştim. Bu hazırlaıklar bütün 
bakanlıkların ııoktai nazarı alındıktan sonra 
tamamlanmıştır. Bu hafta içinde Hükümete ve
rilecek. Oradan da. en çok üç. - beş gün sonra 
Meclise intikal, edeceğini tahmin, etmekteyim. 
Bu yeni tasarı, Anayasaya, aykırılığından değil, 
yeni zihniyet ve yeni ihtiyaç ve icaplara, göre 
tanzim zaruretinden doğmaktadır. Hürmetle
rimle. 

BAS.KAN' -^ Sayın Akkan. 

ŞÜKKÜ AKKAN' (İzmir) — Muhterem. 
Vekilin üzerinde, durdukları bir sene seki/ 
^ün gibi bir müddet önergenin cevaplandırıl
masının, konuşulmasının gecikmesinde «Benim. 
bir vebalim, yoktur» sözü doğrudur. Ve fakat 
biz 'birkaç, defa burada bulunduğumuz halde, 
Muhterem Bakan burada, bulunmadığı için 
buna bir parçacık da, olsa iştirak etmişlerdir. 
Meselâ, geçen celsede burada bulunmuyorlardı. 

Arkadaşlar, Anayasanın 124, 22 ve 8 nci 
madikleri varken 3832 sayılı Kanunun Anaya
saya aykırı olup olmadığı hususu Meclislerde 
daha evvelki örfi idarelerin temdidi zamanın
da görüşülerek reddedilmiştir, defi asla mâkul 
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bir defi olamaz. Çünkü Anayasa değişmedikçe 
3832 sayılı Kanun Anayasanın 22 nci madde
sine aykırıdır ve açıkça aykırıdır. Anayasa
nın 22 nci maddesinde mahkeme kararı olma
dıkça ve Anayasanın 57 nci maddesindeki, se
beplerden dolayı kapatmak kararı bulunmadık
ça bir gazete ve dergi süreli veya süresiz asla 
kapatılamaz. Bu insan haklarının, temel hak
ların başlıca kurallarındandır. Binaenaleyh, 
Vekilin burada temdit görüşmelerinde Mecli
sin ekseriyeti bu kanunun 3 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrasının Anayasaya aykırı olmadığını 
kabul ettiği hakkındaki, iddiası asla varidola-
maz. Zaten Yüksek Meclisin verdiği 'böyle 
bir karar da yoktur. Kaldı ki, Anayasa değiş
medikçe, Anayasanın değişmesi mümkün ola-
mıyacağma göre bu karar, Anayasa değişme
dikçe Vekil bu esasa istinadedemez. Biz bu 
kaanatteyiz ve ısrar ediyoruz. 3862 sayılı Ka
nun insan haklarına ve Anayasanın 22 nci mad
desine açıkça aykırıdır. 

Kanun tasarısı Hükümete verilecektir, bu
yurdular. Yalnız Anayasaya aykırı olduğu için 
değil, bugünün şartlarına uygun yeni esaslar 
getireceği için verilecektir, dediler. Geç kal
mışlardır. Anayasanın geçici yedinci maddesi 
bunu tasrih etmektedir. Anayasanın 124 ncü 
maddesinin son fikrasınca Sıkıyönetim Kanu
nunun en geç iki sene içerisinde Yüksek 
Meclise sevk edilmesi icabediyordu. Bu husus, 
bugün Vekilin buradaki, beyanı gibi, ikinci, 
üçüncü 'hükümetlerin programlarında da be
lirttikleri veçhile, bu kanun Anayasanın em
rettiği kanunlardandır şeklindeki, görüşlerine 
de aykırı bir ifadedir. Bu suretle Vekil Bey bu
rada bunu ifade ile mensubu olduğu Hükü
metin ve ondan evvelki Hükümetin beyanlarını, 
programlarındaki, beyanını cerhetmek yoluna 
gitmiştir. Bu sebeple bundan da haksızdır. Ka
nun Anayasaya aykırıdır, değiştirilmesi lâ
zımıdır. Sevk edilecek kanunun müzakeresi 
esnasında bunu Yüksek Meclisler enine, boyu
na inceliyecek, komisyonlar inceliyecek ve bü
yük açıklıkla bu kanunun Anayasaya aykırı 
olduğu, bu maddesinin Anayasaya aykırı oldu
ğu sabit olacaktır. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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I 9. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, bi

lim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı İbra
him Öktem'in, sözlü cevabı (6/757) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan burada
lar. Başbakan adına cevap verecek Millî Eği
tim Bakanı buradalar : 

Soruyu okutuyorum. 
1 . 11 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımızın sözlü olarak 

Başbakan tarafından cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi arz ederim. 

I İzmir 
Şükrü Akkan 

1. — Anayasa'nm 21 nci maddesi (Herkes, 
bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, 
açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araş
tırma hakkına sahiptir) demektedir. Bu bilim 
ve sanat hürriyeti karşısında Türkiye Cumhu
riyeti Devletinde lise mezunu her vatandaşın 
üniversite tahsili yapmak temel hak ve hürri
yetlerinden midir? 

2. — Anayasanın 120 nci maddesine göre 
(Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla 
kurulmaktadır.) 

Devletin tekelinde bulunan üniversitelerin 
geçen senelerin kararları hilâfına üniversitele
re girmek hakkını imtihana tâbi tutup netice
sinde binlerce lise mezununu bilim hürriyetin
den mahrum etmek hakları var mıdır? Bilim
sel ve idarî özekliğe sahip bulunan üniversite 
yetkili organlarının bu hattı hareketleri bin
lerce gencin bilim hak ve hürriyetlerine teca-

I viiz manâsına gelmez mi? 

3. — Türkiye'mizde özel teşebbüse üniversi
te kurmak hakkı Anayasaca tanınmadığına gö
re, bu işi tekelinde bulunduran Devletin oku
mak. istiyen lise mezunlarını bu haklarından 
mahrum etmeye kanunî hakkı var mıdır? 

Kişinin temel hak ve hürriyetlerinden olan 
bilim ve san'at hürriyetinin sağlanması için 
yukarıda sayılı engelleri kaldırmakla yüküm
lü bulunan Devletin bir unsuru olarak Hükü-

I met ne gibi tedbirler düşünmektedir? 
Olayda eşitlik hakkının ihlâli mevzuubahis 

J değil midir ? 
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BAŞKAN — Başbakan adına Millî Eğitim 

Bakanı İbrahim öktem. 
BAŞBAKAN ADINA MÎLLÎ EĞİTÎM BA

KANI İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın 
izmir Milletvekili Şükrü Akkan arkadaşımızın 
1 . 11 . 1963 tarihinde verdiği ve cevabı hemen 
onu takip eden günlerde hazırlanmış bulunan 
sorularına, gecikmiş olarak cevap vermek du
rumunda olduğum için üzüntümü peşinen arz 
etmek isterim. Bunun kusuru daha ziyade Mec
lis prosüdürü ile ilgili bir husustur, çünkü bu 
konuda haklı olarak arkadaşımızın söyliyecck-
lerini Önceden cevaplandırmayı yerinde bul
dum. 

Muhterem arkadaşımız, sorularında üç ko
nu tesbit etmişlerdir, sırasiyle cevaplarımı 
arz ediyorum, şüphesiz Başbakan adına. 

1. — Anayasamızın 14 ncü maddesinde her
kesin, maddî ve manevî varlığını geliştirme, 
21 nei maddesinde bilim ve sanatı serbestçe 
öğrenme ve öğretme haklarına sahip olduğu be
lirtilmekte ve 50 nci maddeye göre de halkın 
öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarının sağlanması 
Devletin başta gelen ödevlerinden sayılmakta 
ise de, 53 ncü maddede Devletin, iktisadî ve 
sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini ancak ikti
sadi gelişme ve malî kaynakların yeterliği öl
çüsünde yerine getireceği belirtilmektedir. Ay
nı zamanda fiilî zaruretlerin icabını ifade eden 
bu hükme uygun olarak, Devletin her lise me
zununa üniversitelerimizde öğrenim imkânı 
hazırlama görevini de, ancak malî kaynakları
nın yeterliği ölçüsünde yerine getireceği tabii
dir. 

2. — Üniversitelerimizi bir giriş imtihanı 
yapmaya zorlayan husus, öğrenci alma kapa
sitelerinin sınırlı olmasıdır. Devletin eliyle ku
rulan üniversitelerin öğrenci kapasitelerinin 
genişletilmesi ise birinci maddede de açıklandı
ğı üzere, Devletin malî imkânlarına bağlı bu
lunmaktadır. Bu bakımdan üniversite giriş im
tihanları, lise mezunu gençlerin okuma hak ve 
hürriyetine bir tecavüz manâsı taşıyamaz. 

3. — Bir yandan üniversitelerimizin mevcut 
kapasitelerinden en geniş ölçüde faydalanma 
yolları araştırılırken, diğer yandan da birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uyarınca mevcut 
kapasitenin genişletilmesi ve üniversiteler açıl
ması imkânları hazırlanmaktadır. 
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Bu çalışmaların bir sonucu olarak son iki 

yıl içinde üniversiteye devam imkânı bulamı-
yan öğrenci sayısı çok azalmıştır. 

Üniversite giriş imtihanları ile eşitlik hak
kının ihlâli söz konusu olmamalıdır. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar; bu önergem de 1 Kasım 1963 gü
nünde sunulmuştur. Verilme tarihinde günün 
aktüel meseleleri arasında bulunan bu konu 
ancak bugün görüşülebilmektedir. Her ne ka
dar aktüalitesini kaybetmiş manzarasını arz et
mekte ise de her zaman için memleketimizin en 
önemli problemlerinden birisidir, önergemde 
izah edildiği gibi, bilim ve sanat hürriyetine 
sahip bulunan lise mezunu vatandaşlarımızın 
devletin tekelinde olan üniversitelerimize devam 
etmek hakkını kısıtlaması sebebiyle bu ders 
yılında da yine ön plânı alan bir mevzu olmuş
tur. Bu sebebple üzerinde hassasiyetle durul
ması zaruridir. 

Bu gün üniversitelere giriş imtihanları yarış
ma şeklinde değil, sıra almak şeklinde yapıl
maktadır. Ayrılan kontenjanı doldurmak üzere 
en yüksek puandan başlanılarak aşağıya doğ
ru inilmektedir. Asgari puan sınırlandırılması 
yoktur. Yarışma mahiyetindeki normal imti
hanlarda yarıdan fazla puan tutturmak arandı
ğı halde, giriş imtihanlarında kontenjan dol
madığı halde en düşük puvan almış olanlar bile 
kabul edilmektedir. Böylece meselâ 400 puvan 
üzerinden 15 puvan alanlar bile üniversitelere 
girebilmişlerdir. Görülüyor ki, imtihan sadece 
giriş kontenjanında sıra almağa matuftur. 

1963 - 1964 ders yılı döneminde ise, eski 
yıllara nazaran üniversitelerin karar organla
rınca kontenjan dar ölçülerle tesbit edilmek su
retiyle okumak arzusunda bulunan lise mezunu 
binlerce gencin bilim ve sanat hürriyetinden 
faydalanmalarına mani olunmuştur. Bu yıl da 
durum aynıdır. Kontenjanla nıûarif liselerin
den ve muadili okullardan yetişen gençlerin 
hakkına taarruz edildiği şimdi arz edeceğim 
olaylarla sabittir. 

20 - 21 Mayıs ayaklanması sebebiyle Harp 
Okulundan çıkan 1500 kadar genç için üniversite 
sitelerin karar organları yeniden kontenjan tanı
mış ve yapılan giriş imtihanları neticesinde bu 
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gençler üniversitelere tamamen girmişi erdir. El
bette ki, hıı husus memnuniyet vericidir. Ancak 
evvelce kontenjan dolmuşlur mülâhazasiyle sivil 
lise mezunlarının .yüzüne kapanan kapıların son-
î'adan İni suretle hîv/.\ vatandaşlara açılmış olma
sı da eşitsizliğin açıık bir örneğidir. Bu suretle 
Anayasanın 21 ve 12 nci maddelerinin espri ve 
mânasına karşı gelinmiştir. Kişinin Anayasadan 
doğan temel hak ve ana hürriyetlerini sınıı i ıyan 
engelleri kaldırmakla görevli İnil iman Hükümetin 
ünivcrsileyo giremiyen gençler için de gerekli 
tedbirleri alması lazım idi. 'Hu tedbirler yeni üni
versite ve faküllelcr açmak, yeni öğretim üyele
ri bulmak ve kontenjanın genişletilmesi zımnın
da, diğer her tür lü tedbire baş vurmak şeklinde 
olmalı idi. Bu itibarla Hükümet bu konuda göre
vini bihakkın yapamamışı ir. Önümüzdeki yıllar 
içinde Anayasanın 21 nci maddesinde ifadesini 
bulan bilim ve sanat hürriyetinin 'tahakkuku için 
şimdiden hassasiyetle çalışılması lâzımdır. Kaldı 
ki, altında, Türkiye Cumhuriyeti Devlelinin im
zasını da, taşıyan insan Hakları Uvrensel Beyan
namesinin 22 nci maddesi de, yüksek öğretim li-
yakat lar ına göre herkese tam şekilde açık olmalı
dır, hükmünü taşımaktadır. Anayasanın ve bu 
Beyannamenin ana kural lar ından olan bu insan 
hak ve hürr iyet inin nıemlekelimizdo tam bir eşit
likle uygulanmasını istemek de elbette ki, hakkı
mızdır. I lürmetler. 

B A Ş K A N -— Sayın Bakan, buyurunuz. 

B A Ş B A K A N ADINA MİLLÎ E (IIT İM BA
KANI İBIIAIIİM OKTUM (Bursa) Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Akkan ar
kadaşımızın temennilerine iştirak etmemek müm
kün değildir. Keşke yüksek (»grenim yapmak is-
tiyen her gencimize bu imkânı verebilecek bir ta
katimiz olsa, bundan özellikle Millî Uğitim Baka
nı unvanını laşıyan insan memnun kalacaktır. 
Faka t bu, yalnız Türkiye için böyle değil, bize 
nazaran çok daha zengin olan, bize nazaran üni
versite kuruluşları yarım asra yaklaşmış bulu
nan ve devamlı surette gelişme halinde bulunan 
memleketlerde dahi bu imkânlar bugün için ge
niş ölçüde sınırlı bulunmaktadır . İngiltere 'sinde 
l)iı böyledir; hYansa'sında bu böyledir. Oralarda 
da, ancak giriş imtihanlariyle talebeler alınmakta
dır. Son yı l larda alman tedbirler her memlekette 
olduğu gibi bizde de yüksek öğrenim imkânları
nı mümkün olduğu kadar genişletmeyi hedef tut-
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maktadır . Türkiye 'de de bu yolda çalışma mev
cut tur . Ama itiraf edelim ki; bugün mevcut olan 
yedi üniversitemizden yalnız Ankara ve is tanbul 
Üniversitesini istisna, edersek diğer üniversitele
rimizde öğretim üyesi bulmak sıkıntısı fazlasiyle 
mevcuttur. B u n u n çeşitli nedenleri vardır. Bu 
nedenlerin giderilmesi yalnız irükiimctlerin yet
kisi içinde değil; bunun şartları henüz sağlana
mamıştır . Malî takatimiz, yeni açtığımız üniver
siteler, Urzurıını ve Trabzon, hattâ yeni açmak 
du rumunda bulunduğumuz üniversitelerimizi bes-
1 ivecek imkânlardan mahrum bulunmaktayız. 
Bundan dolayıdır ki, yüksek öğrenim kapasite
sini, bilhassa, üniversite öğrenci kapasitesini ar
t ıracak imkânları geniş ölçüde elde tutamamak-
tayız. Bütün meseleleri bu ışık. altında mütalâa 
edersek, tabiî bir hak olan yüksek öğretimde is
tediği branşta tahsil yapmak, hakkı daha uzun 
yıllar Türkiye'nin imkânları dışında kalacaktır. 
Hıı imkânları ele alan her iktidar bu hususta se
ferber olsa da uzun yıllar bunda muvaffak ola-
ınıyacaklır. Bize nazaran çok d a h a ileri durum
da, olan memleketler dahi bu imkânlara sahip ola
mamaktadır lar . 

Arkadaşımız, üniversitelerin imtihan usulle
rini tenkid et inektedirler. Arkadaşımız yerden gö
ğe kadar haklı olarak konuşlular. Ama biliyorsu
nuz, Hakanlığımın üniversitelerin üzerindeki yet
kisi son derece sınırlıdır. Bunlar muhta r mües
seselerdir; kendi organları yolu ile aldıkları ka
rarları uygularlar. Millî Uğitım Bakanlığının mü
nasebetleri, daha ziyade Bakanlığın umumi poli
tikası içerisinde, kendilerine telkin etme, bâzı hu
susları rica etmek sureliyledir. Bunun dışında, 
Bakanlığımızın yetkisi son derece dardır . Hunun-
la beraber bilhassa bu yıl uygulanan imtihan usu
lü yetkililerce ve ilgililerce çok iyi bir netice ver
diği kanısını uyandıracak mahiyet arz etmekle
dir. Her ne kadar sıralama gibi görünüyorsa da, 
aslında, lise mezununun gerçek kapasitesini orta
ya koyacak', bir mahiyet taşımaktadır , fieçen yıl 
ve bilhassa, bu yıl lise mezunu olup da üniversi
telere girememiş talebe sayısı son derece mahdut
tur . Hu. yıl ;>!> 000 talebenin üniversitelere 'müra
caat. etliği ilân edildi. Aslında bu talep Xi 000 
lise mezunu değildir, yeni mezunu değildir. Bun
ların </<, (>() ı üniversitelerde, diğer fakültelerde, 
okumakta, iken ya, burada başarı göstereıniycn ve
yahut da vaktiyle gönül rızası olmadan girdiği 
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bir fakülteyi terk ederek diğer bir fakülteye ger;- I 
mek istiyen gençlerimizin talepleri teşkil etmek
tedir. Bundan dolayıdır ki; 10 000 - 11 000 ci
var ında olan lise mezunlarımızın hepsini alabile
cek bir kapasite mevcuttur . 

Nitekim, bu yıl bü tün üniversitelerimizin ye
ni talebe kontenjanı 12 bin olarak tesbit edilmiş
tir. Yüksek okullarımızın yani, (iazi Eği t im Ens
ti tüsü de dâhil olmak üzere yüksek okullarımı
zın yeni kontenjanı 4 G00 civarındadır, ({ecen yıl 
lise mezunları, eskiden dışarıda kalanlar da dalı il 
olmak üzere1 üniversite1 ve yüksek okullarımıza 
cirimlerin sayısı 17 bin. civarında olmuştur. Bu 
yıl kati rakamlara, henüz sahip değilim, ama tali
min ediyorum ki, bu nisbet yüksek okul ve üni
versitelerimizde bu y 1 da. bu civardadır, ({ecen 
yıl nasıl büyük sıkıntımız olmadıysa bu yıl da İm 
sıkıntı gözükmemektedir. •Şu dakikaya kadar bir 
müracaat la karşılaşmış .değilim. (İeçeıı sene tek 
tiik müracaatlar la karşılaştım ama, bu yıl böy
le bir müracaatla karşılaşmış değilim. O halde bu 
yıl alman tedbirler ik art ır ı lmış bulunan konten-
jan sayısı aslında gerçek ihtiyacı karşılıyacak 
durumdadır . Urzurum Üniversitemizin kapasi
tesi gelişmiştir; Trabzon Üniversitemizin kapa
sitesi gelişmektedir. Flor yıl bir sınıf ekleniyor. 
(ieçeıı yıl 100 talebe almıştık; bu yıl oraya yeniden 
200 talebe aldık. Bu şekilde yüksek okullarımızın 
ve üniversitelerimizin talebe kapasitesi geliştiril
mektedir. Onun için ortada zan ve talimim edil
diği kadar bir hâdise yoktur. Dışarıda kalan ta
lebe sayısı mahdut tur . Zaten belli bir kontenjan 
içinde yürünmektedir . Liselere alacağımız talebe 
miktarı bellidir. Üst tarafı teknik okullarımıza 
tevcih edilmiştir. Teknik okullarımızda önümüz
deki yıl çeşitli olgunluk imtihanını uygulamaya 
çalışacağız. O zaman teknik okullarımızdan da 
üniversitelerimize1 geçiş imkânları tanzim edilmiş 
olunacaktır. 

Muhterem arkadaşımın bu konudaki şikâyet
leri aslında hepimizin benimsiyeceği şikâyetlerdir, 
tamamen yerinde şikâyetlerdir. Tler Hükümet 
bu neviden isteklerin ve şikâyetlerin tesiri altında 
kalmaya mecburdur. (Jünkü, bundan daha ye
rinde ve daha asil bir istek ve şikâyet olamaz. 
Kendisine yürekten teşekkül' ederim. 

B A Ş K A N — Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ A K K A N (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, Muhterem Bakan bu meselenin m em- j 
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I leketin en büyük, en. mühim problemlerinden birisi 

olduğunu ve bu sene kontenjan muhtar üniversite 
karar organları tarafından genişletilmek suretiy
le dışarıda bırakılan lise mezunu, yüksek tahsil 
yapmak ist iyen öğrenci sayısının asgari derecede 
a/aldığını buradan bir vekâletin başı olarak ifade 
buyurdular . F̂ u elbette ki memnuniyet bahş bir 
husustur. Kendilerim1 bu gayretlerinden ötürü 
teşekkür ederim. 

Ayrıca yine rica ettiğim bir husus vardır. Bu 
sene kontenjan geçen, senenin Harb Okulu mezunla
rına yapıldığı gibi; bilhassa, onun üzerinde dur
madılar; yine biraz daha. genişletilmeli; karar or
ganların bu yola, imale edilmesine çalışılmalı 
ve dışarıda lise mezunu bir gem; bı rakı lmamal ı 
dır. Bu, Dünyanın bütün devlet lerinde böyledir, 
bizden medeni ülkelerde de bu durum vardır , 
iddiası yersizdir. Çünkü arkadaşlar , diğer dev
let lerde üniversi te Devletin tekelinde, Devletin 
inhisarında değildir. Özel teşebbüs üniversi te 
kurmak, işletmek hakkına, sahip bu lunmakta
dır. Bu sebeple Türkiye 'mizde bulunan bu sı
kıntı zannederim, İngiltere 'de yoktur. İşte ar
kadaş la r ; ya. Anayasa değişt i r i lecekt ir ; ya Ana
yasanın getirdiği insan hak ve hürr iye t ler in in 
bütün lise mezunlarına teşmil edilebilmesi için, 
kendilerinin de kabul ettikleri veçhile, büyük 
bir gayret in içerisine girilecektir. Bu sene kon
tenjan genişletildi, Erzurum Üniversitesinin 
kontenjanı büyüdü demektedir ler . E v e t ; ha
kikaten bu sene kendilerinin de ifade el l ikleri 
gibi, dışarıda, büyük sesler duyulmamaktad ı r . 
Bunun aksi büyük olmamaktadır . Fakat yine 
bir vakıadır k i ; bu kontenjan imtihanlar ında 
Jâyi-kı veçhile puan alamadığı ve sıraya gire
mediği için lise mezunları üniversi telerde oku
mak haklar ını mı kaybetmişler ve askerliğini 
yapmak üzere1 silâh altına çağrılmış bulunmak
tadır lar . Bu suretle yüksek öğretini yapmak hak
kı birçok lise mezunu vatandaşlardan, her ne se
beple1 ise, alınmış bulunmaktadır . Bilhassa üzeM-in-
ele du rduğum husus, gee;en seneki eşitsizliktir. 
I »ir sürü, affedersiniz, bir ce>k lise1 'mezunu va
tandaşlar ımız dışarıda. kalmış iken, yeniden 
kontenjan genişletilmiş ve onlara teşmil edilme
miş ve ancak, llaı-bokuluııdan çıkarılmış -vatan
daş lara teşmil edilmiştir. Bu husus, sözlerimin 
başında, ela. söylediğim gibi, memnuniyetbahşt i r , 
ama, hepsine birden tatbik edilmesi ve eşitliğin 
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sağlanması lâzımdır. Onu da hatırlatır, huzuru
nuzdan hürmetlerimle ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BAŞBAKAN ADINA MİLLÎ EĞİTÎM BA
KANI İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) Muhterem 
arkadaşımızın konuşmalarına eksik cevap ver
diğim için özür dilerim. Bir konu hakikaten 
önemlidir ve aydınlığa muhtaçtır. 

Arkadaşımız eski Harbiye talebelerine ta
nınmış bulunan hakkın diğerlerinin 'haklarının 
elinden alındığı şeklinde tefsir ettiler. Aslında 
hâdise böyle değildir. Hepinizin çok iyi bildiği 
gibi, cereyan etmiş olay neticesinde mektep dı
şında kalan bu çocuklarımızı, memleketin sü
kûn ve istikrarını sağlamak bakımından özellik
le ele alınması gereken bir konu saydı ve bunun 
için hakikaten üstün gayeler sarfederek, üstün 
imkânlar yaratmak yoluna girdik ve o sayede 
bu çocuklarımızı hayatı kazanmak gibi bir ne
ticeyi sağladık. Bu, aslında diğer çocuklarımı
zın haklarının elinden alınması mahiyetinde ol
madı. Bu çocuklarımızı, eski Harbiye talebele
rinin yüzde 90 mı Millî Eğitim Bakanlığının ken
di okullarına aldık. Yani imtihan dışında, doğ
rudan doğruya lise mezunlarının rağbet etme
dikleri okullar olarak, oralara yerleştirdik, 
eğitim enstitülerine yerleştirdik. Erzurum Üni
versitesine gönderdik. Faraza Erzurum Üni
versitesi kontenjanı aslında dolmamış idi, ora
ya Ankara'dan, İstanbul'dan ve diğer civar 
vilâyetlerden lise mezunları talip olmuyordu, 
buraya yerleştirdik. Sonra bir de yeni açılmış 
bulunan sağlık okullarına yerleştirdik. Sağlık 
idareciliği müessesesine; oraya da talip olma
dı. Binaenaleyh, normal olarak üniversitelere 
giren talebe sayısı heyeti umumiye&iyle 900 
harbiyeliden 27 adcd olmuştur ve bunlar da nor
mal olarak imtihanlara giren gençlerimiz olmuş
tur. Bunların içinde bir kısmı Teknik Üniver
siteye girmiştir, imtihanlara tabi olarak, girmiş
lerdir. istanbul Üniversitesine girenler normal 
imtihanlara lise mezunlariyle beraber girmiş
lerdir. Ankara Ünivresitesinde de böyledir. 
Bunun dışında lise mezunlarının talibolmadık-
ları yerlere yerleştirilmişlerdir. Bunun için ar
kadaşımızın ; 'bilhassa bu konuda diğer arkadaş
larımızın, hakları yenmiştir gibi bir fikri var
sa tashihini rica ederim. 
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I İkinci önemli konu da; Anayasa değilmi ki, 

vatandaşa yüksek öğrenim hakkını tanımış, 'bi
naenaleyh, bu, Devletin vazifesidir, bu yerine 
getirilmelidir yahut Anayasada bir değişikli
ğe gidilmelidir. Arkadaşımız eksik mütalâa 
ediyorlar zannederim Anayasayı... Çünkü Ana
yasa, 53 ncü maddesiyle bu hakta bir sınırlama 
yapmıştır. «Devlet imkânları 'olcusunda bu hak
ları gözetir» demiştir. Inşaallah 15 - 20 sene 

I gibi hir zaman içinde Devlet, bugünkünün kat 
kat üstünde ımaddi imkânlara sahibolur ve o 
zaman bu haklar en geniş ölçüde kullanılmış 
olur. 

Anayasayı değiştirme kanusuna gelince: 
Muhterem Milletvekili benden daha yetkili ola-

I raik, eğer lüzum görülürse gerekli prosedüre 
başvurmak suretiyle Anayasayı değiştrimek yo
luna başvururlar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN Otznıir) — Ben, Anaya

sanın 22 nci maddesini değiştirelim demedim. 
IBen Anayasanın 120 nci maddesi değiştirilımeM-
dir, dedim. Oünlkü Anayasanın 120 nci maddesi, 
üniversite açmayı Türkiye'de Devittin tekelinle 
veranişıtir. Eğer üniversite açmak Devletin te
kelinde olmasa, üzrinde hassasiyetle durduğu
muz ımtevzıuda ıbürçok lise mezunu üniversite tah
sili yapmaktan mahram olmayacaktır. Bu se-
ibeple Anayasamın 22 nci maddesi temel haklar-

I dandır, değiştliırilımıeısinle asla taraftar olunamaz. 
Ama 120 nci madde pekâla değiştirilelMlir. Ün'i 
versite kunmalk, işletmek Devletin 'tekelimden 
pekâlâ çıkarılabilir. 

155 nci madde Anayasaların değiştirilımıeısi 
haiklkmda preisedürü koymuştur. Evet ibenlim. de 
haMaım vardır. Ama, ıbu ilki ımecliısin üçite bir 
idksleriyetiiKİ 'bulup teklif etmek ve her ilki Mec 
lisin ayrı ayrı, üejte ülkü dkseriyetlıeriylle değiştir-
ımelkle (mümkündür. IBuna da parti olarak bu
gün mülktedir değiliz. 

Ben ısrar 'ediyorum. Gteçen «ene Harp Okulu, 
21 Mayıs samlkla,Tiından olan Harp Okullular 
normal imtihanların dışında hir imtihana tâibi 
tutulmuşlar ve noıimal kontenjanın dışında özel 
kontenjan tahsisi suretiyle Üniversitelere yer
leştirilmişlerdir. Bu, ibirçok vatandaşlara kur
tarmak, Harp Okulunudan tard edilmiş olan 

I vatandaşları kurt anmak ibalkıımından takdire 
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şayan ıbir mevzudur. Fakaıt ibâzı vatandaşlara 
kuntariirikien; 'bâzı vatandaşları çok arzu ettik
leri halde üniversitelerde okutmamak kaderle
riyle başbaşa bırakmak suretiyle bir eşitsizlik 
yaratılmıştır ilddiaısmıdayıtm ve ıbu iddiada mu-
sıırnım. Saygılar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 

hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

BAŞKAN — Sayın Eılbelk buradalar mıı? 
Yoklar. îki defa bulunmadıkları için Sanayi Ba
kamından olan soruları dıüşmıüştür. 

11. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru I Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair, Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

IBAŞIKAN — Sayın Akçal, yurd dışmdalar. 
Soruları .gidecek birleşim© kaildi. 

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

(BAŞKAN — iSayıın Ülker buradalar mı? 
Yoklar. îlkii defa ıbıılunımaıdılkliari! için Tanını 
Balkanından olan soruları .düşmüştür. 

13. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili tnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

BAŞKAN — Sayım iBimay? Buradalar. îç-
işjlıeri Bakanı ıbulunımadıtğı üçün gelecek bir
leşimle (bırakıldı. 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonunda-
hi kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada ol
duğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usulsüz tu
tumu hakkında ne işlem yapıldığına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin, 
sözlü cevabı (6/782) 
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; I3AŞKAN — Sayım İhsan Ataöv.. Burada

lar. Ticaret Balkanı.. Buradalar. 
Soruları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
\ Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Baka-
1 nınca sözlü olarak cevaplandırılmasının temi

nini saygı ile arz ederim. 
Antalya 

l İhsan Ataöv 
I 
t 

I 1. — Türkiye Esnaf Dernekleri Konfede-
i rasyonunda tevzi edilen kotalarda yolsuzluk 
I yapıldığı konusunda verdiğim sözlü sorunun 

müzakeresinde o zamanın bakanı sayın Muhlis 
Ete yolsuzluğu teyit etmiş ve işi müfettişlere 
havale ettiğini neticeden Meclise bilgi vereceği
ni arz etmişti. Aradan birbuçuk yıl geçmiş ol
masına rağmen hâlâ bir sonuç alınamamıştır. 
Bu teşekküldeki kota yolsuzluğunun tahkikatı 
ne safhadadır? Şimdiye kadar ne sonuç alın
mıştır ? 

2. — Ziraat Bankası Genel Müdürü Adnan 
Uysal'ın, kanunsuz ve usulsüz tutumu ve kredi 
tevzii konusunda geçen yıl verdiğim sözlü so
runun müzakeresinde zamanın Ticaret Bakanı 
konulara yeni muttali olduğunu ihbar telâkki 
ettiğini gerekli takibatı yapacağını ve yüksek 
Meclise bilgi vereceğini arz etmişti. Aradan bir 
yıl geçmiş olduğu halde bir sonuç alınamamış
tır. Eski Genel Müdürün Bankalar Kanununun 
41 nci maddesi muvacehesinde ve sair usulsüz 
tutumu hakkında ne muamele yaılmıştır? 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı sayın Fennî ts-
limyeli, buyurunuz. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 
(Balıkesir) — Muhterem Milletvekilleri, muh
telif .tarihlerde efkârı umumiye'ye de intikâl 
etmiş olan bu iki konu hakkında bana açıklama 
yapmak fırsatını veren muhterem İhsan Ata
öv'e teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 

Suallerden birinsici; esnaf dernekleri tara
fından yapılan ithalâtla alâkalı bulunmaktadır. 

Esnaf Dernekleri ve Birlikleri Konfederasyo
nu : Esnaf Demekleri ve Esnaf Dernekleri Birlik
leri hakkındaki 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve 
Birlikleri Kanunu hükümleri dışında görülen ih
tiyaç. ve zaruretlerin saikiyle dernek ve birlik
lerin üstünde bir esnaf teşekkülü olarak kurul-
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muş ve faaliyete geçirilmiştir. Müfettişlerin ra
poruna ve bakanlık hukuk müşavirliği mütalâa
sına göre; 

Konfederasyon, tatbikatta en yüksek esnaf ve 
küçük sanatkârlar teşkilâtı olarak faaliyette bu
lunduğu cihetle, esnafın ve küçük sanatkârların 
ihtiyacı olan ithal mallarının tahsisinde, diğer 
teşekküllerde olduğu gibi, konfederasyona da 1958 
yılından beri vazifeler verilmişti ı\ 

Konfederasyon tarafından bu işler için Es
naf Dernekleri Birlikleri tavzif olunmuştur. Bu 
birlikler de münasebete girdiği ithalâtçı mute
met firmalar vasıtasiyle ve mutemetlerle yaptık
ları anlaşmalar dairesinde ithalât işlerini yürüt
müşlerdir. Yapılan tetkikat ve tahkikattan an
laşıldığı veçhile aralarında yapılan protokol esas
ları dairesinde mutemetler tarafından ithalât ya
pıldıktan sonra 45 günlük müddet (vo icabında 
1.5 günlük munzam müddet) içinde mutemet 
ithalâtçının malı dernek mutemetlerine teslimi 
şart koşulmaktadır. 

Bu suretle ithalât ve ihtiyaç sahiplerine1 inti
kal işi iki kademeli mutemet eliyle yürütülmek 
istenmiştir. 

Esnaf ihtiyacı için getirilen ithal mallarının 
mutemetler elinde kalması ve ihtiyaç sahiplerine 
intikal etmiyerek serbest piyasaya sürülmesi 
mevzuundaki şikâyetler dolayısiyle yapılan tah
kikatta bu malların tamam iyi e ithalâtçı mutemet
ler tarafından, açıklanan şekilde getirilerek ikin
ci mutemetlerin müracaatlarına intizaren bekle
tildiği ve çeşitli sebeplerle ikinci mutemetlerin 
müracaat etmemelerinde malların ithalâtçı mu
temet elinde kaldığı, bu malların dernek ve birlik
lerin mülkiyetine intikal etmediği, muayyen müd
detin mürurundan sonra ithalâtçı mutemetler ta
rafından yapılan anlaşma ve verilen talimatlar 
dairesinde malın teslim alınmaması karşısında, it
halâtçı mutemetlerin elinde serbest kalan malları 
elden çıkardıkları anlaşılmaktadır. Tamamen 
mutemetlere cari olan bu durumda, 5373 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesi karşısında esnaf teşki
lâtı organlarına dâhil bulunan üyelerle memur 
ve hizmetlilerinin tecziyesini mucip bir suç ma
hiyeti görülemediği gibi, Türk Ceza Kanunu ve 
diğer cezalı bir kanun şümulüne de girmediği ci
hetle her hangi bir şahıs hakkında cezai takibata 
geçilmesine imkân görülememiştir. Ancak mute-
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metlerle yapılan anlaşmanın açıklığından istifa
de ederek mutemetler tarafından yaratılan bu 
durum karşısında Konfederasyona gerekli tebli
gat yapılarak, dikkati çekilmiş ve gerekli tedbir
lerin alınması istenmiştir. 

Diğer yandan yapılan şikâyetler ve inceleme
ler neticesi nazara alınarak ithalât ve tevziatın 
daha salim esaslar dairesinde yürütülmesini temi-
nen esnaf ve küçük sanatkârların ihtiyaçları için 
doğrudan doğruya Konfederasyona tahsisten vaz
geçilmiştir. Bu tahsisler 10 ncu Kotadan itiba
ren Küçük Sanatlar Dairesinin dâhil bulunduğu 
Sanayi Bakanlığı emrine bırakılmıştır. 1964 yı
lında esnaf ve küçük sanatkârlar ihtiyacı için, 
münhasıran Sanayi Bakanlığı emrine tahsis ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşımın ikinci suali; Ziraat 
Bankası ile alâkalı muhtelif hususları ihtiva, et
mektedir. Sayın Ataöv 7 . 1 . 1964 tarihli sözlü 
soru önergesinin ikinci maddesinde: 

«Ziraat Bankası Genel Müdürü Adnan Uy
sal'm kanunsuz ve usulsüz tutumu ve kredi tev
zii konusunda geçen yıl verdiğim sözlü sorunun 
müzakeresinde zamanın Ticaret Bakanı konulara 
yeni muttali olduğunu ihbar telâkki ettiğini ge
rekli takibatı yapacağını ve Yüksek Meclise bil
gi vereceğini arz etmişti. Aradan bir yıl geçmiş 
olduğu halde bir sonuç alınamamıştır. Eski Ge
nel Müdürün Bankalar Kanununun 41 nci mad
desi muvacehesinde vesair usulsüz tutumu hak
kında ne yapılmıştır?» denilmektedir. 

Filhakika Antalya Milletvekilinin 29.12.1962 
tarihinde verdiği ve T. C. Ziraat Bankasının 
1950 - 1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarları, 
personel politikası ve Antalya ilindeki kredi da
ğıtımına dair soru önergesinin Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında, o zamanki Genel Müdür 
Adnan UysaFm; 

1. İzmir Şubesi Müdürü iken ve bilâhara 
usulsüz olarak İzmir'de bir firmaya 30 milyon 
lira, bir firmaya 20 milyon lira, diğer bir firma
ya 10 milyon lira olmak üzere ceman 60 milyon 
lira kredi açtığı ve açtırdığı, 

2. 27 Mayıs 1960 Devrim harekâtından sonra 
bir yıl içinde yakınları vasıtasiyle 3 aded şirket 
kurduğu, 

3. izmir'de Uysal Kollektif Şirketini, An
talya'da Uysal Kollektif Şirketini kurmak sure
tiyle 200 bin lira sermayeli bir şirkete 400 bin 
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lira uzun vâde ve düşük faizle kredi açtırdığı, 

4. Milletvekili Kemali Bayazıt'a Finike Şu
besinden 70 bin liralık karşılıksız zirai kredi aç
tırdığı ve bu krediyi vâdesinde mezkûr Şube Mü
dürüne emir vermek suretiyle tahsil ettirmediği, 

5. izmir Şubesinden ayrılırken yerine bir or
taokul mezunu getirdiği, hususlarını ihtiva eden 
sualler sormuş bulunmakta idiler. 

Bu konularla ilgili hususlar, muhtelif tarih
lerde Bakanlık ve banka müfettişleri tarafından 
tetkik edilmiş bulunmaktadır. 

Bu tetkiklere munzam olarak Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunu 
dikkate alarak neticeleri sırasiyle arz ediyorum. 

1. izmir Şubesinde kendilerine 20 - 30 milyon 
lira gibi yüksek limitli kredi açılan firmalar mev
cut değildir. Açılan krediler içinde en yüksek kre
di 16 milyon lira olup, bu kredinin de 12 milyon 
liralık kısmı, ihracat finansmanında kullanılmak 
ve ihracat dönemiyle hudutlandırılmak kaydiyle 
Banka Geçici Müdürler Kurulunun kararına 
müstenit bulunmaktadır. Yine bir firmaya Geçici 
Müdürler Kurulu karariyle 10 milyon liralık kre
di açılmış ve bunun 2,5 milyon liralık kısmı ih
racat finansmanında kullanılmıştır. 

Ziraat Bankası izmir Şubesince, çok eski ta
rihlerde başlı yan ve halen piyasa ihtiyacı, kredi 
durumu dikkate alınarak ve piyasayı tazyik et
meksizin tasfiye haline getirilen ticari kredi mua
melelerinde, diğer şubelerde ve Bankalarda gö
rüldüğü gibi, zaman zaman kredi limitleri üstüne 
çıkıldığı vâkıdır. Ancak bu kredilerin büyük kıs
mının Merkez Bankası reeskont kaynaklarından 
sağlandığını ve Merkez Bankasınca firmalara tes-
bit edilen reeskont limitleri dâhilinde kaldığını 
bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 

Diğer taraftan bu hususta bir hükme varmak 
için mevzua biraz daha eğilmek lâzımdır. 

Şöyle ki; kredileri aşılan müşterilerle yapı
lan işlemler, ihraç edilecek mahsul rehnine veya 
sair teminata istinadetmekte ve ihraç mevsimi so
nunda tahsil edilmektedir. Bilindeği üzere, iz
mir bellibaşlı memleket mahsullerinin yetiştiği, 
işlendiği ve ihracedildiği büyük bir liman şehri
dir ve izmir bölgesindeki ihracata hazırlık kre
dilerinin memleket ekonomisi içinde önemli bir 
yeri vardır. Bu sebeple memleket mahsullerinin 
işlenmesinde ve ihraç safhalarının kredilenmesin- | 
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de Ziraat Bankasının izmir Şubesine de büyük 
işler düşmektedir. Müstahsilin elindeki malı de
ğer fiyatla satabilmesi, bu mahsullerin işlenerek 
ihraca hazır vaziyete getirilmiş ve nihayet ihrac-
edilmesi için, bu piyasada çalışan diğer bankalar 
gibi T. C. Ziraat Bankası da, bu safhaları ayrı 
ayrı kredilendirmek durumundadır ve mecburi
yetindedir. 

T. C. Ziraat Bankasınca ihracat kredilerine 
henüz genişlik verilmediği tarihlerde memleket 
mahsulünün ortada kalmaması için şube inisiyati
fiyle ve fakat yukarıda da belirtildiği gibi karşı
lığında mahsul rehni veya sair teminat alınarak 
müşteri kredilerinde zaman zaman aşmalar ya
pıldığı ve sonraki aylarda ihracatın tahakkuk et
mesiyle bu kredilerin tasfiyesi yoluna gidildiği 
görülmüştür ve tesbit edilmiştir. 

Bu arada, T. C. Merkez Bankasının da ihra
cat kredilerinde müşteri kredileri ile mukayyet 
kalmadığını, rehnedilen mahsul kadar reeskont 
kredisi verdiğini belirtmek isterim. 

Adnan Uysal izmir Şubesi Müdürlüğünde 
1960 yılma kadar vazife görmüştür. Fakat söz
lü soru konusu olan bu muameleler yukarıda be
lirtilen şartlar dairesinde kendisinden şube mü
dürlüğünden evvelki tarihlerde de zaman zaman 
yapılagelmiştir. Ancak şu hususu tebarüz ettir
mek isterim ki, bu şekildeki muameleler münha
sıran bir, iki firma ile değil banka müşterisi di
ğer ihracatçı firmalarla da yapılmış olup, muhte
lif tarihlerde gerek banka, gerekse Bakanlık mü
fettişlerine yaptırılan teftişlerde ve hususi ola
rak yaptırılan tetkikatta bu muamelelerde bir 
menfaat sağlanması veya sair şekilde bir suiisti
mal bulunmadığı anlaşılmıştır. Mumaileyh, vâki 
talebi üzerine 1963 yılı Mart ayında emekli ol
muştur. 

Bankanın yeni Genel Müdürü 26 . 3 . 1963 ve 
yeni izmir Şubesi Müdürü de 30 . 1 . 1964 tari
hinde vazifeye başlamışlardır. Gerek ihracat kre
dilerinin piyasa ihtiyacına göre ayarlanması ve 
gerekse diğer şekilde alman tedbirlerle taşkınlık
lar hemen hemen giderilmiştir. Hâlen 250 civa
rındaki müşteri ile yapılan 125 milyonluk mua
melede 4 milyon lira kredi taşkınlığı kalmıştır. 
Muamele hacmma ve memleketimizdeki bankacı
lık tatbikatına göre normal sayılan bu bakiyenin 
de piyasaya menfi tesir icra etmiyecek şekilde 
ihracedilen mal bedellerinin tahsiliyle giderilece
ği anlaşılmaktadır. 
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2. 27 Mayıs Devrim harekâtından sonra mu

maileyhin bizzat şirket kurduğu tesbit edilmemiş
tir. 

3. İzmir'de Uysal Kollektif Şirketi adında 
bir firmaya Ziraat Bankasınca kredi açılmamış
tır. 

Antalya'da krediye esas teşkil eden ve serbest 
varlığı bankalarca tesbit edilen kıymetlere göre 
(564 209 lira ) müsait bulunan Uysal Şirketine 
200 bin liralık birk redi tesbit edilmiştir. Ayrıca 
ihracat mevsiminde ihracat finansmanında kulla
nılmak üzere diğer firmalar meyanmda muvak
katen 180 bin liralık bir kredi açılmıştır. Bu Kol
lektif Şirketin ortakları Arslan Uysal ve Hulusi 
Türeli adındaki şahıslardır. Bununla ilgili Geçi
ci Müdürler Kurulu kararına eski Genel Müdür 
Adnan Uysal iştirak etmemiştir. Hâdisede men
faat rabıtasının mevcudolmaması sebebiyle Ban
kalar Kanununun 41 nci maddesine aykırı bir 
durum mevcut değildir. 

4. Doktor Kemali Bayazıt ve ortaklarına Fi
nike'de yaptıkları çeltik ziraatleri için 3202 sayılı 
Kanun hükümlerine ve Bankanın diğer mevzua
tına uygun olarak zirai kredi açılmış bulunmak
tadır. Bu kredinin küşadmda ve tahsili için ya
pılan takipte her hangi bir usulsüzlük görülme
miştir. 

5. Adnan Uysal İzmir Şubesinden ayrılır
ken, münhal müdürlüğe başlangıçta vekâleten, 
bilâhara asaleten Geçici Müdürler Kurulu kararı 
ile şube müdür muavini tâyin edilmiştir. İlgili 
31 . 7 . 1963 tarihinde yaş haddine tabi tutula
rak emekliye sevk edilmiştir. Mumaileyh uzun 
müddet bankanın muhtelif kademelerinde çalış
mış ve değişik sicil âmirlerinden şube müdürlü
ğü yapabileceğine dair tezkiye almıştır. Banka
nın mevzuatında şube müdürlüğü için tahsil esa
sı vaz'edilmemiş olup, meslekinde temayüz eden
lerden bu seviyeye gelen emsaller vardır. Bu iti
barla müdür muavinliğini ifa ettiği şubenin mua
melelerine vâkıf personelin tâyininde her hangi 
bir isabetsizlik mevcut değildir. 

Kaldı ki, 31 . 7 . 1963 tarihinden beri şube, 
yüksek tahsil yapmış ve Banka Teftiş Heyetinde 
yetişmiş kimseler tarafından idare edilmektedir. 

Mâruzâtım bu kadar. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir konu iki yıl sonra tekrar Mec-
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liste huzurunuza geliyor. Gönül isterdi ki, 
Muhterem Bakan iki yıl geçtikten sonra bu ko
nuyu böyle gerçeklere tam uygun olarak bura
da ifade etsinler ve biz de tatmin edilmiş ola
lım, Ibu camia içerisinde bulunanlar da tatmin 
edilmiş olsun. 

Yaş haddine tâbi tutulduğunu iddia ederek 
emekli olan umum müdürün sözlü sorumuzun 
konuşulduğu celsenin ertesi günü sabahleyin 
Meclis zabıtlarını okuduktan sonra emekli ol
duğunu da dikkatinize arz ederim. Yaş haddi 
sözlü sorunun konuşulduğu güne tesadüf etmiş 
demektir. 

> Şimdi, önce birinci konuya geliyorum. Aziz 
arkadaşlarım, hukukan Esnaf Dernekleri Kon
federasyonu diye bir teşekkül yoktur. Bunun 
bulunmadığı Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Ka
nunu müzakere edilirken de bu kürsüden dile 
getirilmişti. Hukukan mevcudolmayan bu te
şekkül, fiiliyatta Hasan Tez isminde bir arka
daşın Başkanlığını yaptığını ve 27 Mayıs ih
tilâlinden sonra ibütün memleketi idare eder ha
vası içerisinde hükümetlerden şakır, şakır es
naf kotasından dolar temin ettiğini ve bu do
larları da mutemetler eliyle esnaftan uzaklaştı
rarak bâzı kimseleri nimetdide ettiğini bu kür
süden dile getirmiştik. O zamanın Ticaret Baka
nı bu kürsüye çıkıp aynen şöyle söylemişti: 

«Arkadaşımız çok haklıdır. Ben de şu ana 
kadar bizzat içinde bulunduğum üçer kişilik 
komiteler halinde bu ihbarları tetkik ediyorum. 
Uç dosyayı bitirdim, üçünde de suistimal var
dır, adlî mercilere tevdi ediyorum.» Sayın Pro
fesör Muhlis Ete, ki bugün o Profesör Muhlis 
Ete yine iktidar partisinin bir milletvekilidir, 
beyanları bu idi. Ondan sonra esnafa tahsis 'edi
len kotalarla meselâ, lokantacılara lokanta mal
zemesi getirmek için para ayrıldığı, bunun lo
kantadaki halk tipi malzemeden getirilmeyip, Ja
ponya'dan lüks lokanta malzemesinin getirile
rek vitrinlerde depo edildiği, çanta kilidi adı 
altında asma kilit getirildiği, kına getirildiği 
gibi konular bu kürsüde dile getirilmiştir. El 
bette ki, çanta kilidi bekliyen esnafın asma kili
di almıyacağı, halk tipi lokata malzeme bekli
yen lokantacıların da Japonya'dan gelmiş lüks 
ithal mallarını kullanamıyacağı için bahsettik
leri 45 günde ıbu malları çekemedikleri, ondan 
sonra da serbest piyasaya bunların intikal etti-
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rilmesi suretiyle de bâzı ithalâtçıların esnafın 
sırtından geçindiği, buna da konfederasyonun 
alet olduğunu bu kürsüde iddia etmiştik. 

Zamanın Ticaret Bakanı muhterem profesör 
de bunu kabul buyurmuştu. Ve o günün ertesi 
günü de Cumhuriyet Gazetesinde bu konu man
şet halinde ortaya atılmıştı. Bir müddet sonra 
İstanbul'a müfettişler gönderildi. Müfettişler 
mahalline giderek bu işle meşgul, bu işte parmağı 
olan insanların yazıhanesinde oturduklarını ve bu 
şekilde tahkikat yaptıklarını bütçe müzakereleri 
sırasında, Ticaret Bakanlığı bütçesi konuşulur
ken buradan iddia etmiştim. Şurada otu
ran Ticaret Bakanına, teftiş heyeti reisine-
de bizzat Reis'in bu işle vazifelendiril
mesi ve bu işe bir el konarak neticenin alınmasını 
istirham etmiştim. Yeni bütçe zamanına geliyo
ruz. Hâlâ muhterem bakanlık bizim bu ikazları
mıza rağmen, halefleri, selefleri hakkında kabul 
buyurdukları bu yolsuzluklar hakkında hiçbir şey 
olmadığını beyan ediyorlar ve o zamanın bakanı 
esnafa tahsis edilen kredilerden ancak 13 bin 
doların intikal ettiğini rakam olarak söylediği 
halde üst tarafının ne olduğu henüz meçhulümüz-
dür. Bu bakımdan ben hükümetlerin gelen şa
hıslarının buradaki beyanlarından çok bu hükü
metlerin zihniyeti üzerinde durmak, suiistimalle
rin üzerine eğilecek zihniyetlerin, şahıslarda de
ğil hükümetlerde mevcudolmasmı istemekteyim. 
Muhterem ve çok kıymetli, hürmet ettiğim 
Sayın Ticaret Vekilimiz tslimyeli'yi tenzih edi
yorum. Elbette ki, kendileri de ilgili dairelerin 
verdiği kâğıdı burada okumaktadırlar. Kendile
rini tekrar ikâz ediyorum, bu sözlü sorumun ko
nuşulduğu celsede muhterem eski Ticaret Vekili
nin beyanlarını okusunlar. O beyanlarda kabul 
ettikleri ve bizzat içerisinde bulundukları komi
telerin üç dosyayı tetkik ettiğini, üç dosyada da 
yolsuzluk olduğunu tesbit ettiklerini, bunların 
savcılıklara verileceğini tetkik buyursunlar ve 
verilip verilmediğinin cevabını bana getirsinler. 
Eğer bu arkadaşlarımız suçsuz ise bu kürsüden 
ben de efkân umumiye huzurunda kendilerinden 
özür diliyeyim. Suçlu ise, bu milletin yedisinden 
yetmişine kadar hakkı bulunan bu büyük dolar
ların nereye gittiğinin hesabını soralım, biz de 
millet de müsterih olsun, hırsızlar da, varsa bu
nun cezasını çeksin. Bu küsüye gelip de ilgili 
olup olmıyanı Parlâmento hayatında bulunduğu 
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müddetler içerisinde itham eden, söven ve sayan 
insanların ne şekilde töhmet altında bulundukla
rını ve ebediyen bunun devam edemiyeceğini an
latmış olalım. Bu bakımdan birinci konu maale
sef meçhulümüzdür. Bakanların görüşleri ara
sında fark vardır. Halk Partisi Hükümetlerinin 
her değiştikçe zihniyetleri de değişmektedir. Bu
na çok üzgünüm. 

İkinci konuya gelince. Muhterem arkadaşla
rım, bu konu oldukça enteresandır. Türkiye Zi
raat Bankası, Türkiye'nin zirai kalkınmasında 
sırtım dayadığı, ümit bağladığı yegâne müessese
sidir. Bugün Ziraat Bankasında müspet bir is
tikamet görüyorsak geçen sözlü sorumdan sonra, 
o zamanın umum müdürünün tasfiyesi ve yeri
ne müspet anlayışlı bir insanın gelmiş olmasın
dan dır. O zatın gelmesinde de rolü olan biz
zat o zamanın milletvekili olan Sayın Fennî îs-
liyeli'dir. Bu bakımdan da takdire değer. Şimdi 
Ziraat Bankası müspet bir yoldadır. Fakat, 
Ziraat Bankası geçmiş hâdiselerin üstünün kül
lü bırakmak dâvasmdadır. Bunu atmak lâzım
dır. Nasıl o bankanın ihtilâlden evvelki bütün 
hesabı teker teker ele alınmış, bütün verilen 
kredilerin hesapları sorulmuş ve bütün mesul
leri Divanların huzuruna çıkarılmış ve oralar
dan beraat zimmeti almış veyahut da mahkûm 
olmuşlarsa; ihtilâlden sonra yeni fazilet rejimi
ni getirdiğini iddia eden Hükümetler o ihtilâl
den evvelki hataları mesnedolarak hareketle
rinde kabul etmemelidirler. 27 Mayıs İhtilâlin
den evvel Adnan Uysal'm daha evvelki müdür
ler nezdinde plasman dışı krediler ayırmış olma
sı, ondan sonra yapmış olduğu hareketlere mes
net teşil etmemelidir. Hatalı hareket mutlak 
surette bırakılmalı ve müsbet yola girilmelidir. 
Şimdi, bu muhterem Umum Müdür İzmir'de 20 
milyon vermemiş de, 16 milyon lira kredi ver
miş. Benim için milyonların arasında büyük 
fark yoktur. Kanunların tahdidettiği nisbeti bir 
kuruş geçiyorsa suiistimal başlamış demektir. 

Bir kuruş ile bir milyar lira arasında fark 
yoktur. Hırsızlık, adı üstünde hırsızlıktır, suiis
timal, suiistimaldir. Bunu yapmış demek var
dır, yapmamış demek vardır. Onun için kuruş
ları tetkik etmiyelim, hareketleri ve zihniyetleri 
ele alalım. Şimdi, işin en enteresan tarafı, sa
yın Adnan Uysal'in, bizzat kendisinin, sayın 
bakan tarafından böyle şirketler kurmadığı id-



M. Meclisi B : 4 
dia edilir. Banka Müdürleri bizzat şirket kur
maz, bunu ben de biliyorum. Ama, Adnan Uy-
saFın, Aslan Uysal kardeşi midir, Hulusi Tirel-
li Halazadesi midir? Kardeşi ile Halazadesinin 
kurduğu Uysal Kollektif ve Uysal Komandit 
Şirketleri bizzat Adnan Uysal tarafından ku
rulmamıştır. Ama ihtilâlden sonra kardeşi ve 
halazadesi tarafından kurulmuştur. Gerek İz
mir'deki Ticâret Odasında, gerek Antalya'daki 
Ticaret Odasında bu arkadaşlarımızın firmala
rının 200 bin lira sermayesi gösterilmektedir. 
Ticaret Odasında kayıtlı olan arkadaşlarımız 
bilirler, 200 bin lira sermaye gösteren ticaret
hanelerin 200 lira nakit parası zaten yoktur. 
O, 200 bin lira sermayesi olan bir şirket 564 bin 
lira sermaye göstererek 200 bin lira bir, 180 bin 
lira bir kredi almıştır. 
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ceye bağlanır. Adlî Mercilerce neticeye bağ
lanmamış olan sııisl imal lor banka müfettişi eri 
tarafından 'beraet raporu almışlarsa bu suisti-
mal kapatılmış demek değildir, mutlak surette 
suiistimal vardır. Bankalar Kanununun 41 nci 
maddesine göre Adnan Uysal savcılığa teslim 
edilmelidir. 

Gelelim muhterem arkadaşımız Kemali Ba-
yazit'in durumuna: Çok aziz akadaşlarmı, gön
lüm istemezdi ki, tekrar bu meseleye dokuna
yım. ITatırlar mısınız, ben konuştuktan sonra, 
Kemali Bey buraya ertesi gün gelmiş ve aynen 
şöyle demişti: «İhsan Ataöv gibi müfterileri 
bu kümede konuşturmayın arkadaşlar.» İşte, 
döndü dolaştı geldi, gene bana bu meseleyi açtırdı. 
Şimdi bakın izah edeceğim bu konuyu. Kemali Ba-
ye, Adnan Uysal Bey, Finike şubesinden 70 bin 
lira karşılıksız zirai kredi vermiştir. O zamanki 
müzakerede, «Bu kredi müteselsil kefaletle ve
rilmiştir..» dediler. Bankalarda, Sayın Bakan 
bankacıdır çok iyi bilir, 10 bin liradan yukarısı 
için müteselsil kefalet yoktur. 70 bin lira para 
almıştır, Kemali Bey. Çeltik ekmiştir, Finike de. 
480 ton çeltik kaldırmıştır. 480 bin lira para 
eder. Müracaat etmiş tecil edilsin bu, diye. Ora
daki memur, teciline «peki» demiştir. Çünki 
karşısında bir Büyük vardır. Buradaki namus
lu memur, diğer çeltikçiler tecil istemiyor. Ku
raklık olmamış, âfet olmamıştı, «demiştir, tecili 
reddetmiştir. Bunun üzerine, Finike Şubesi mah
kemeye verip mahkemeden haciz kararı çıkart
mıştır. Ama Kemali bey, çeltiklerini Antalya'-
daki bir depoya nakletmiştir. Antalya İcrasına, 
Finike îcrasmca bir yazı yazılmıştır.» Kemali 
Bayazıt, Nazım Bayazıt, Hüseyin Bayazıfm 
çeltiklerinden 70 bin liralığına haciz konulsun. 
«denmiştir. Antalya'daki depoları mühürlenmiş
tir, 70 bin liraya haciz konmuştur. Kemali Bey 
buraya gemiştir. Ziraat Bankasından bir yıldı
rım. telgraf çekilmiştir, belki dosyanızda mevcut
tur. «Kemali Bayazıt ve arkadaşlarının çeltikle
rine ikoniTİaın haczim IkaMıırıtoaistı. - Stop ıbilgi 
veril ınesıi - Zerhaınk - Ankara'da.» 

Şimdi aziz arkadaşlarım, yıldırım telle bir 
milletvekilinin malına haciz Ziraat Banka'sın -
ca kaldırılırsa bu eşit muamele sayılır mı? Han
gi vatandaşımızın çeltikte, bunun onda, biri, yüz
de biri, milyonda biri olan borçları tecil edili 
yor? Hangi vatandaşımızın yıldırım tellerle böy-

Aziz arkadaşlarım, bir banka umum müdürü, 
o bankanın şubesinden veya merkezinden kar
deşi ve halazadesine böyle krediler verirse; bu 
da «Geçici Müdürler Kurulu'nun, Umum Mü
dürün bulunmadığı bir celsesinde imzalanmış
tır», denirse, bu suiistimali örtmez. Umum Mü
dür odada oturmuş, bunu plânlamış ve demiş
tir ki, «Arkadaşlar, benim halazademle karde-
şimindir bu firma. Ben dışarıya çıkıyorum, siz 
imzalayın» demiştir. Zaten Geçici Kurullar bi
lirsiniz, Umum Müdür Muavini ve muhasebeci
den. ibarettir. Şimdi, yani yapılan suiistimali 
lâfla kapatmak mümkün değildir. Ama vicda
nında bu suiistimaldir. Umum Müdür, emek
li olduğu günden itibaren o firma bu
gün iflâs etmiş ve perişan haldedir. Kim
se alacağını alamamaktadır. İste Antalya'
da durmaktadır. Bu, buz gibi Bankalar Kanu
nunun 41 nci maddesine girer ve Umum Müdür 
hakkında kovuşturma yapılır. Savcılar ve 
Yüksek Mahkemeler beraati çekmedikçe âmme 
vicdanında mahkûmdur. Nasıl ki, Yüce Divan
lar insanları beraat ettirdiği halde hâla o in
sanlar bugün nasılki, bir Mithat Dülge, bu ban
kanın senelerce Umum Müdürlüğünü yapmış 
insan, töhmet altında tutuluyor, Yüce Divan 
huzuruna çıkmadan müfettişlerin bcraatiyle in
sanlar bu Ikürsıüde iberaalt letit'inılıeımez. Bu dâ
vanın üzerinde durmak lâzımdır. Resmen ihbar 
ettim, geçen sefer. Ticaret Vekilli, ihbar telâk
ki ediyorum dedi. İhbarlar, bankanın müfettiş
leriyle değil, suiistimaller adli mercilerce neti-
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İe hacizleri kaldırılıyor? îşte bizim üzerinde 
durduğumuz, fazilet mücadelesi yapan insanla
rın, faziletli hareketlerini görmek arzusudur. 
Faziletli hareketleri gördüğümüz zaman biz sus
masını biliriz. Ama, bu tip hareketler devam et
tiği müddetçe, Devlet Hazinesine gayrimeşru 
eller atıldığı müddetçe, tarihte geçmiş bütün ha
reketlerin suç olarak dile getirildiği günlerden 
sonra, onlardan çok daha büyüklerine tevessül 
edildiği müddetçe biz bu sıralarda susmıyacağız 
ve suçluların yakalarına yapışmaya devam ede
ceğiz. Ama müfettişler kararı ile, müfettişler ra
poru ile bu suçlular beraat ettirilecektir. Fakat 
Türk âmme efkârına suçluları tescil edeceğiz, ta
rihin zabıtlarına tescil edeceğiz. Ve günü gel
diği zaman vicdan huzuru içerisinde ahirete göç 
edeceğiz. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Kemali Beyin 
durumu biraz daha geniş, ama istemiyorum o ta
rafa gitmek. Ben sözlü soruyu verdikten sonra 
karşılıksız olarak Maraş'tan 70 bin lira alındı. 
Finike'deki para kapatlıdı, bu sefer Maraş açık 
kaldı. Ondan sonra kalktı, burada dedi ki : 
«Efendim, ben bu bankaya karşı namusumu te
mizlemek için kooperatife yaptırdığım evi sat
tım,» Tetkik ettim, eski 1958 de 85 bin lira bu 
bankadan kredi almış, ödiyememiş, mallarına 
haciz konmuş, onları şuraya, buraya devretmiş 
ve kooperatife bir ev yaptırmış, doğru. Ama, 
onu da Adanalı Doktor Hilmi Güçlü'yc muva
zaa ile devir etmiş. Ondan sonra da elinde mal 
görünmemiş ve bugün bankada tahsil edilemi-
yen alacaklar arasındaki kitapta da 85 bin lira 
borçlu görünüyor. 

Şimdi, mesele derin. Mesele bir milletvekili
nin himayesi, mesele bir bankanın arkadaşa peş
keş çekilmesi, mesele kardeş kayrılması, mesele, 
bâzı firmalara plasman dışı tahsisat ayrılması, 
mesele, doğrudan doğruya salâhiyetler, mesuli
yetler düşünülmiyerek suiistimal yapılmasıdır. 

Şimdi, Ibu çerçeve içerisinde (bir umum mıü-
dürÜn, «efendim, kredi vermelinde yolsuzluk 
görülmemiştir, Adnan tfysal 'bizzat şirket kur
mamıştır. Kemali Baya>zı't'a vermiş olduğu 
kredilerde bir yolsuzluk yioktur.» denilmesi ile 
bu davalar kapatılmamalıdır. Bu dâvaların 
üzerine eğilelim arkadaşlar, hepimiz hassasi
yetle duralım. Siz de mü'him konular »buldu
ğunuz zaman getirin Ibu kürsüye. Particilik 
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hislerimizi içimizden atalım. Eğer ihtilâlden' 
slonra Ibu memlekette yeni bir fazilet rejimi ku
racağımızı iddia ediyorsak, eğer 'bu nı cinle-
kette 'geçmiş hataların tekrarına yönelin iyecek-
sek, eğer (bu 'memlekette 'bizler ettiğimiz ye
mine sadık kalacak isek, grup başkanıımız ol
sa da, genel 'başkanımız 'olsa da, ö<z kardeşimiz 
'olsa da, hallalan kabul edip, (bunları dile (geti
relim. Bunları ancak ve ancak büyük Türk 
Adliyesinin çeşitli kademelerinden geçip en 
ıslan temyizden (beraieti ılıdıktan,' sanıra1 gelip, ken
disinin elini öpelim, özür dileyelim ve kusur 
bizdedir diyelinu. Bıunılıa,r o'lımadııkçıa, ânımıe 
huzurunda un akimim, kalanları Meclis kürsü
sünde bakanlar beraat ettiremezler. Çünkü, 
tarih »onları öyle tescil etmiştir. Ve Ibenim te-
menim, çok itimat ettiğim, hakikaten parti
zan olmadığına inandığıîm, bu 'bankanın içe
risinde yetişmiş olması 'bakımından da banka 
konusunda kendisinden ümîtl'er beklediğimiz. 
mulhtereım ve pek kıymetli arkadaşvmi'zm (bu 
konu üzerine bizzat eğilmesi ive kendisine ge
len yazıları, okulmaktan dallı a çok derinlere in
mesidir. Derinlere indiği 'zaman 'benim bileme
diğim Ibirçok şeylere daha yapışacaktır. O za
man Ib'ana Ibu müessesenin kurtuluşu yolunda 
teşekkür edeceklerdir. Bakın umum 'müdürün 
ıgidip yerine bir umum müdürün gelmesi İz
mir'deki şu'be müdürlüğünün Ibaşından orta
okul mezununun alınıp, (bir yüksek okul mezu
nunun verilişi, nmrakalbe vazifemizin sonuç
larıdır. Bulgun o bankada kredi verilirken, ge
çen seneki sözlü sorumun (burada konuşulması, 
üıaltırlanmak'tadır. Ondan s'onra eğer bu .işler 
bir de adliyeye intikal edeydi, 'bugün yalnız 
ıo 'bankada değil, yalnız o umum müdürlükto 
dleiğil, suiistimaller silsilesinin matlbuat sütun
larında 'gördüğümüz Ibütün Devlet teşekkül! e-
rinde'ki suiistimaller yapılmaz ve Ihepsinin. .gö
zünde ıbir kelepçe, hepsinin gözünde 'bir sav
cılık, hepsinin 'gözünde Ibir adalet, Ihepsinin 
gözünde fo'ir büyük parlâmentonun bulunduPTI-
naıı düşümerdk herkös haddini de bilir, seviye
sini de (bilir ve 'bu milletlin meteliklerine de say
gı göstermesini bilirdi. Maalesef bunlar olamı
yor arkadaşlar. Ben mulhtereım Ibakandan. Ibuıı-
larm olmasını, ihiç olmazsa, bundan s'onra is
tiyorum ve 'huzurlarınızda kendilerini 'hürmet
le selâmlıyarak ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Rayın Bakan, 
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TİÖABET BAKANI FENNÎ İ8LİMYEİLI 

(Balıkesir) — 'Muihlterem. arkadaşlar, Sayın 
ihsan Ataöv'ün sualleri dolayısiyle verdiği iza-
Ihat, şüphesiz üzerinde durulmaya değer (bazı 
cilhetler i'httiVa etmektedir. Bu cihetler mese
lesinin bir ''bakıma 'Türkiye'de suiistimal ya
taklarının kurultulması ve bunun için lüzuimlu 
teşelblblüslere hep beraber geçmemiz noktasında 
toplanmaktadır. Yalnız şunu ifade edeyim ki, 
İbir (hukuk rejiminde (meseleleri hukuk dışında 
heyecanlarla ve salbiit görüşlerle (halletmeye 
imkân yoktur. Meselenin biraz evvel arz et
tiğim nizam ve çerçeve içinde mültalâası ve lü
zumlu prJosedürün talhkika't ve takibatla teslbiti 
ve .ondan sonra ancak suiistimalleri tesbllt edi
lenlerin adlî makamlara tevdi meselesi meıvzu-
!ba!hsıolalbilir.ı Yoksa şu veya Ibu şekilde aldığı
mız malûmata müsteniden ve şalhsımızdan, içi
mizden gelen heyecanların tesiri altında şu ve
ya bu Devlet ımemurunu yarın şu malhkenıeye, 
cbürgün bir başka mafhkemeye sevk edecek 
'olursak bu memleketle nizamı, bu meimleket-
tte iktisadın veyaüıut içtimai hayatımızın icab-
ettirdiği nizamı temin etmemize imkân kalmı-
yacaktır, Asıl mesele şudur; asıl mesele bir 
.muamelede usulsüzlükle, suiistimali tefrik ede
bilmektedir. Bir Usulsüz muamele vardır, Ibu 
usulsüz imuamele 'zamanın şartları içinde ıslah 
edilir ve noksanlıkları ikmal edilir. Bu, bir 
suiistimal değildir. Bu, ceza maihkemesinin. 
vceza Ihüikümlerinin, ceza ile takyit ettiği veya 
doğrudan doğruya adlî maka'mlar «tarafından 
konuşulması icalbeden ibir suç unsuru olmaktan 
çok uzaktır. Bu iki 'meseleyi bir arada müita-
'Ma etmek suiistimal ile ıslahı mümkün muame
leleri Ibir'birine karıştırmak, şüphesiz (biraz ev
vel burada ifade edilen (bâzı (heyecanlı konuş
maların yapılmasına sebep teşkil edebilir. O 
zalman tabiî şüphesiz 'bunun reaksiyonları ce
miye/timizin nizamında anarşi yaratacak ve 
'Türkiye cemiyetini çlok telhlikieli istikametlere 
götürecek bir yolun açılmasına sebep teşkil 
edebilir. Şimdi- arkadaşlar, 'ben şu p/h esiz se-
lefitaı tarafından ifade edilmiş olan sözün mâ
nasını mıüdrik ıolarak buraya ıgeliyorııın. Lû-
tufkâr ifadeleri için de sayın arkadaşıma te
şekkürlerimi beyan etmek isterim. Yalnız şu
nu İfade etmekte fayda 'mülâihaza ediyorum; 
Esnaf Konfederasyonu bu /tahsisleri çiok eski 
tarihten evvel almıştır. Daha evvel ifade et-
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im emiştim ve o tarihlerden beri 62Ğ 000, 
1 700 000, 1 400 000 dolarlık talhsisler bu kon
federasyona verilmiştir. O tarihlerde, biraz 
evvel ifade ettiğim gibi, mutemetler vasıtasiy-
le bu itlhalât nasıl yapılıyorsa, sözü edilen 
konfederasyon başkanı zamanında da yine ay
nı şekilde yapılmıştır.- Mutemetler getirdikle
ri imalın İbir kısmını (birliklere ve esnaf dernek
leri üyelerine vermişlerdir. Ve bir kısmı da 
biraz evvel ifade etitiğim 'gibi, piyasaya intikal 
etmiştir. Şimdi bu şartlar içinde konfederasyo
nu veya konfederasyondaki memurları veya 
başkanı suçlamak mümkündür. Biraz evvel 
ifade ettiğim 'gibi, 53(73 sayılı Kanunun 30 ncu 
(maddesi münhasıran konfederasyonun parası 
ve para kıymetleri üzerinde suiistimal yapan 
kimselerin Devlet memurları g'ilbi ceza görece
ğini âmirdir. Bu maddeler konfederasyonun 
imalı 'olmamıştır. Konfederasyonun malı 'olma
yınca, »onlar üzerinde bizzat konfederasyon 
başkanı veya memurları tarafından da yapılmış 
olan bir suiistimal de mevzuubaJhis değildir. 
Müfettişlerim, tarafından verilmiş olan rapior-
lar, (benden eVlvelki vekil arkadaşım zamanın
da 'hukuk imüşavirlerinin de mütalâası alınmak 
sureti'yle Ibu Mikam ette karara (bağlanmıştır. 
Şu halde ben bu görüşte yalnız değilim, ben
den elvVelki arkadaşlarım da müştereken bu 
noktaya eğilmişler ve konfederasyonun suiis
timali olup olmadığı cihetinde ariz ve amik tet
kikler yapmışlardır. Hukuk müşaviri şüphesiz 
bu noktada kompetan olan kimsedir. Kanun 
çerçevesi içerisinde işi mütalâa etmek suretiyle 
bu neticeye varmıştır. Ondan sonra bakanlar 
işi ele almıştır. Ve netice itibariyle usulsüz 
olan muamelenin uslaihı istikametinde konfede
rasyona lüzumlu talimatı '•vermiştir. Bu birin
ci nokta. 

İkincisi, bundan sonra bu kalbîl karışıklık
lara malhal vermemek için 1964 yılından ÜtUba-
ren tahsislerin Sanayi Bakanlığı emrine veril
mesi ön görülmüştür ve tatbikat o yola tara
fımdan tevcih edilmiş bulummaktadır. 

Şimdi ikinci noktaya 'geçiniek islerim. Bu 
ikinci n'okta Ziraat Bankası ile alâkalıdır. Yi
ne arkadaşımın kendisine intikal ettirdiği isti
kametteki hassasiyetine şüphesiz ki, burada 
teşekkür etmek isterim. Ancak, meseleleri (bi 
raz bu noktada emeği geçmiş bir kimse olarak 
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talhlil Siğiliniz zaman 'kendisiyle (beraber olma
ma imkân lolmadığını îfade etmek islterilm. Ban
kalar Iher sene muayyen bir plasman prtoıgraımı 
yaparlar rve bunları şulbelerine (tevzi ederler. 
Bu plasman programlarına müstenidiolaraik şu
belerin faaliyeti devam eder. Bu yalnız Zi
raat Bankasında değil Türkiye'de her bankada 
'görülür. Zaman zaman bu plasmanı aşıcı ve
ya onun altına inici istikameJtlerde temeVvüçler 
gösterir. Ve şunu /hemen ifade etmek isterim 
ki, emin "olsunlar, bu hemen birçok .bankalar
da daima 'görülen bir hâdisedir. Yalnız Ibu te-
me/Vvüçlerin altında aealba bir suiistimal var 
mı, bir menfaat kastı var mı, asMan mesele 
budur. Bu deplasmanın altında bir suistimal 
var ise, şüphesiz «o zaman ilgili memura kula
ğından tu tup adlî makamlara vermek hep be
raber bizim de 'borcumuzdur. Ve tahmin ede
rim ki, arkadaşım şu geçen üç senelik zaman
dan iberi tanımışlarsa, (bunun başlıca ısiorum-
lusu olarak ben bunu yapacak kadar vaizifeime 
düşkün ve Ibunu yapacak kadar sorumluluk 
duygusu olan bir kimse okluğumu da takdir 
ederler. 

Deplasman mevzuu: Adnan Uysal, 1950 yı
lında izmir Şubesinde işe başlamıştır. Onun za
manında ve ondan evvel yapılmıştır. 1960 da 
Umum Müdür olmuştur. Ve bunların bir kısmı 
Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 1961 
ve 1962 yıllarında tahkik edilmiştir. Maalesef 
zamanın şartları içinde bâzı müesseselerde klinik
ler teşekkül etmiştir. Bu tahkikatın yapılmış ol
ması, o kimseyi tatmin etmemiş, istenmiştir ki, 
yeni tahkikat yapılsın ve birtakım noksanlar 
veyahut birtakım suiistimal dedikoduları ortaya 
yayılsın ve bir kimse işin başından uzaklaştırıl-
sın. Bu tahkikatlar devam etmiştir arkadaşla
rım. Müfettişler her sene Ziraat Bankasında 
teftiş yaparlar ve eksik ve noksan tarafları tesbit 
ederler. Bir taraftan banka müfettişleri, bir ta
raftan Bakanlık müfettişleri muayyen bir kim
se hakkında senelerden beri daima tahkikat 
yapmışlardır. Şimdi artık bunu bir yerde kes
mek lâzımdır. İlgili kimse yaş haddinden dolayı 
değil, kendi talebi üzerine emekliye ayrılmıştır. 
Belki ifademde bir eksiklik oldu, onu da bu ve
sile ile tavzih etmek isterim. Ama, zamanın şart
ları içinde efkârı umumiye önünde bir suiistimal 
unsuru olarak gösterilen bir kimse, artık bu me
muriyetin şerefle taşınması lâzımgelen ulvi cep-
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besini daha fazla ileri göstermek durumunda ol
madığı için emekli olarak ayrılmayı tercih etmiş-
miştir. Bir bakıma Adnan Beyi tanıdığım için 
burada bunu ifade etmek zaruretini hissederim. 
Bu, meslekdaşlığm da üstünde insan olmanın 
tabiî bir neticesidir. 

Şimdi arkadaşlar, deniyor iki, Adnan Bey 
kardeşine ve yeğenine kredi açtırmıştır. Müsaa
de ederseniz bize bu hususla istikamet verecek 
kanunu hep beraber tahlil ve tetkik edelim. 
41 ne i maddede : «Banka mensuplarına kredi» 
ifadesinden sonra der ki : «Yahut menfaat ra
bıtası ile bağlı oldukları eşhas ve müesseseler le
hine kredi kullandırılamaz!» Demek ki, menfa
at rabıtası ile bağlı olduğunu ıteıslbüt 'ettmıek lâ
zım. Maliye 'Bakanlığınım tefsiri bu istikamette. 
Münhasıran banka yetkilileriyle idare meclisi 
reis ve âzalarının usul ve füruunu ve bir de 
eşlerini kapsıyacaık istikamette tecelli etmiştir. 
Usul ve füru kimdir? Ana, baba ve çocuklar; bu
nun dışında eşler. Bunun üstünde bir menfaat 
rabıtası ancak müddeinin tesbiti ile mümkündür. 
Yani burada denmelidir ki, Adnan Uysal'm kar
deşi ile Adnan Uysal arasında bir menfaat rabı
tası ve işte bir beraberlik vardır. Bunu tesbit 
ederseniz Sayın Ataöv, ben ilgiliyi mahkemeye 
vermeye amadeyim. Kanunun tefsiri bu yolda
dır. 

Şimdi diğer bir noktaya geçmek isterim. Ka
nunun 42 nci maddesi; bu maddede : İdare 
Meclisi reis ve âzalarının yakınlarına kredi açı
labileceğini o kadar tabiî bir şekilde ifade et
miştir ki, aynen şöyle demektedir : «Bir banka
nın idare meclisi ve idare komitesi reis ve azaları, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 nci 
maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derece
lerde karabeti bulunan kimselere taallûk eden 
kredi, teminat ve kefalet taleplerinin müzakere
sine iştirak edemezler ve o iş hakkında rey ve
remezler.» 

Sayın Adnan Uysal o tarihte inkılâbı takiben 
idare meclisi başkanları ile umum müdür sıfat
ları birleştirilmişti. Aynı zamanda idare meclisi 
başkanı idi. idare meclisi başkanı olarak karde
şine açılan bir kredinin tetkiki esnasında idare 
meclisinde bulunamamıştır. Kanunun 42 nci 
maddesi sebebiyle bulunmamıştır. Yoksa, diğer 
azalara benimle rabıtası bulunan bir kimseye 
kredivi kolavlıkla acın diye bir fikirle hareket 
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ederek değil. Sermaye şüphesiz başka şey, serbest 
varlık başka şey. (Serbest varlık diye ifade etti
ğim 363 bin liranın müfredatını verecek durum
da değilim. Yalnız kredilere teminat olarak alı
nan öz Uysal Kolektif Şirketi yani Antalya'-
daki Kolektif şirketi ki, böyle bir kredinin alın
dığını ben de ifade etmiştim, bana verilen bilgi
ye göre onun teminatını nakletmek isterim : 
Keşif değeri binaları ; 487 000 lira. Bir çırçır 
fabrikası ve prese fabrikası. MaJkinalarm kıyme
ti 459 000 lira, cem'an yekûn '946 000 liradır. 
Halen Yapı ve Kredi Bankasına bakiye borcu 
olan altıbin lira için birinci derecede, Ziraat Ban
kasına da açılmış olan krediden bakiye kalan, 
zannediyorum ki, 140 000 liraya ikinci derecede 
ipoteklidir. Şu halde Ziraat Bankasının açtığı 
kredinin teminatı mevcut bulunmaktadır. 

Diğer noktaya da temas etmek isterim. Bu; 
ISayın Kemali Bayazıt ve ortaklarına Finike Şu
besinde açılan kredi mevzuudur. Bugün elde et
tiğimiz neticeyi ifade etmek istiyorum. Bu kredi 
müteselsil kefaletle ve /bunun yanında Maraş'ta 
Nâzım Bayazıt'a ait 154 099 liralık gayrimen
kul teminatına dayanmış bulunmaktadır. Çeltik 
mıritakasmda olan arkadaşlar bilirler; bu bölge
lerde 25 000 liraya kadar müteselsil kefaletle 
borçlanma imkânı mevcuttur. Ziraat Bankası
nın teşkilâtına verdiği tamim icabıdır. Bunun 
dışında demek ki; bu muamelede ayrıca 154 0f)9 
liralık da bir gayrimenkul ipoteği mevcut bulun
maktadır. Şu halde açılan kredinin teminatsız 
olduğu gerekçesi hakikate tetabuk etmemekte
dir. Ancak bu kredi zamanında ödenmemiştir. 
Ziraat Bankası diğerlerinde hangi usulle takibat 
yapıyor ise, bu borcu da aynı usulle takibetmek-
tcdir. Bundan muhterem arkadaşım emin olabi
lirler. Ben maruzatımı burada kesmek isterim. 
Ancak bir noktayı da bu vesile ile rica etmekte 
isabet görmekteyim. Türkiye'nin kredi müesse-
•selerinl bir tarafından tutup uzun müddet kür
süde dile ıgieitürmekı; itibar ım/üeissıeısetlierini kökünı-
den sarsacak ve o müesseselere itibar edecek va
tandaşlar nezdinde o müesseselerin zayıf düşme
sine yol açacak bir usuldür. Ben tahmin etmem 
ki, hiçbir arkadaşımız bu istikamette bu müesse
seleri müşkül vaziyete duçar edecek, müşkül va
ziyette bırakacak bir yola bilerek tevessül etmek 
durumunda olsun. Biz meselelerimizi kendi ara
mızda halletmek durumunda olabiliriz. Eğer bu 
noktada Sayın Ataöv tatmin olmamışlarsa, ken-
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dileri bana teşrif etsinler, bu noktada hep bera
ber dosyaları bir daha gözden geçirelim ve ken
disini imkânım, gücüm ve mevcut mevzuat im
kânları nisbetinde tatmin edeyim. Bu yolun 
tercihi cemiyetimiz için, kurduğumuz müessese
ler için, zaınınediyoruım ıem haiyıırlı ve en şerefli 
yol: o'laealktıır. Teşjekkür 'ederim!. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaş] anın, benim heyecanlarımı saym Bakan 
burada ifade fittiler. Heri hakikaten böyle konu
larda çok heyecanlıyım. O bakımdan beni ma
zur görsünler. Nihayet memleketin mühim bir 
konusu konuşulurken bu konu hafiften geçiril
mek istendiği zaman ben heyecanlanıyorsam ve 
bunu heyecanlı lâflarla ifade ediyorsam bu be
nim iyi niyetimi ve memleketteki bir yaranın te
davisi için gösterdiğim hassasiyeti ifade eder. 
Yoksa, burası bir miting meydanı değil ki, oy
larınızı toplamak için heyecanlı lâflar edeyim. 
Parlâmentoda meselelerin nasıl konuşulacağını 
az çok üç senede kendi çapında öğrenmeye çalı
şan bir arkadaşınızım. Heyecanlar nasıl başka 
yönlere ifade edilirse, heyecansız sönük ifade
ler de suçlan kapatmak için böyle aciz, cılız 
sesler de hiçbir zaman doğru olmaz. Bu bakım
dan ben biraz heyecanlı bulunduğumu mesele
lere bağlı bulunmamın ifadesi olarak kabul edi
yorum. 

Şimdi, saym Bakan, «Adnan Uysal'm îzmir 
Müdürlüğü zamanında ve daha önceki tarihler
de yapılmış hareketlerle ilgilerler.» Ben bu Mec
liste çeşitli vesilelerle yaptığımız müzakerelerde 
bir konuda neticeye varamadım. Bu tarihi atalım, 
Yani 1960 dan sonra, 1950 den evvel, 1950 ile 
1960 arasmdayı atalım. Hata hangi tarihte baş
lıyorsa, o tarihten itibaren hataları ele alalım. 
Yani Adnan Uysal daha evvel bunu yapıyordu 
da artık 1960 dan sonra da onu yapmıştı, ol
maz bu. Baştan yaptığı andan yahut da Adnan 
Uysal'dan evvelki insandan başlıyalım ve hata
ları bir bir ortadan kaldırmaya çalışalım. Suiis
timalde bir kasıt aranır, dedi muhterem Vekil. 
Yani, suiistimalle; hatalı hareketi, usulsüz ha
reketi tefrik etmek lâzımdır, dedi. Hayır, hata
lı hareket yaptın, seni bıraktım, yok böyle şey. 
Hatalı hareketin ucu suiistimalden geliyor. As
lında suiistimali hatalı hareket lâfı ile gölgele
memek lâzımdır. Şimdi, meseleyi ortaya aldık. 
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Meselâ kardeşi ile umum müdürün menfaat ba
ğı var mı? Ne bileyim ben, kardeşi İni. Ama bu 
kardeşi 1960 da beş yüz lira maaş alan bir pa
muk eksperi idi. 1961 de 900 000 liralık teminat 
gösterecek bir şirket kurabilmiş. 1961 de yüz 
binleri bu bankadan çekebilecek bir hale gele
bilmiş. Beş yüz lira maaşlı bir pamuk eksperi
nin bir umum müdürün kardeşi olduğu için 1961 
de birdenbire veçhesi değişir, bir fabrikatör 
olursa ve bu umum müdür idare meclisi reisi 
olarak o zamanki kanunun çerçevesi içerisinde 
menfaat bağının bulunup bulunmamasında ara
mam ben. Burada bir vesika okudum o zaman. 
iskeleye bir vapur geliyor-, pamuk ihraç, edile
cek, acentaya gidiyor, «evvelâ benim şirketin 
pamukları yüklenecek, benim şirketin pamukla
rı iskelede bitmeden bir balya pamuk alırsan bu
günkü uçakla Ankara'ya hareket ediyorum, se
nin hesabını görürüm» diyor. Bu mektubu imza
sı tahtında veriyor, ben bu kürsüde o mektubu 
okudum ve zamanın Ticaret Vekiline bir vesika 
olarak verdim, işte ihtilâlden evvelki Hükümet
lerin izmir Şube Müdürü olan insanı, eğer his 
varsa, benim korumam Jâzım. ihtilâlden sonra 
bunun yakasına yapışmışsam. bunda politik bir 
düşüncemin bulunmadığına delâlet eder. Ben bu 
vesikaların, bir kısmını, bu haberlerin bir kısmı
nı başka yerlerden toplamadım. Bakanlar için
deki kliklerden de almadım. Bugün sizin kabi-

. ne arkadaşınız olan bir veya iki şahıstan aldım. 
«Yangınız» dediler, «aynı partinin adamı olduğu-
ğumuz için getiremiyoruz sen getirmişsin bu me
seleyi kürsüye Allah aşkına peşine düş» dediler. 
Ben böyle bir insanım işte. Bankanın içindeki 
memurları klikleştirerek onların bir arzusudur 
şeklinde hâdiselere başka veçhe vermiyelim, hâ
diseyi esasdan tutup, bunun nereden geldiğini 
takibedelim. Evet hukuktan güzel bahsettiler. 
«Hâdiseler hukuk süzgecinden geçerek bu iş ya
pılıyor» dediler. Peki sayın Bakanım ben de di
yorum ki, hukuk süzgecinden geçsin. Bakın Sa
yın Adnan Uysal nasıl sözlü sorunun konuşul
duğunun ertesi günü «Şaibe altında yaşıyamam 
bu müessesede, ben emekliliğimi istiyorum, diye
bilmiştir. işte o Adnan Uysal'dan ben; «ey ban
ka beni müddeiumumiye ver orada hesap ve
receğim» demesini beklerdim. O vermediği za
man Ticaret Vekâletinin, müfettişler senin için 
böyle demişti, yalnız dosyanın içindeki beraata 
asla gönlüm razı değildi, demesi lâzımdı. 
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«Müesseseleri devamlı olarak böyle yerler

de dile dolayıp onları âmme vicdanında zayıf
latmak ve küçültmek diye bir şeyi asla kabul et
miyorum. Bu memlekette yüksek mahkemelere 
verilmemiş kaç müessese kalmıştır sayın Bakan ? 
Hepsi mahkeme huzurunda, kimi beraat etmiş, 
kimisi etmekte, kimisinin muhakemesi devam 
etmekte değil midir? Bu meselelerin âmme hu
zurunda bu kadar seviyesini düşürdükten sonra, 
şimdi ben gelip bir noktaya yapışınca neden bu 
müesseselerin hassasiyeti üzerinde durursunuz? 
Neden bu müesseselere şimdi dokunmıyalım der
siniz ? Kangran olmuş bir yarayı neşterleyip ora
yı ameliyat yapıp, kesip düzeltmezsek yara için 
için bu müesseseyi yer, çürütürse, biz âmımaye, 
bu müesseseyi kötü göstermiyelim diye onu ken-

| di haline bırakırsak memlekete daha çok mu 
I hizmet ederiz? Canım yapmayın, atın bu zihni

yeti. Müesseselerdeki yaraları tedavi edelim. Bu 
müesseseleri kimsenin lâf söyliyemiyeceği hale 
getirelim, öyle hareket edelim ki, artık bir da
ha bu memlekette Ziraat Bankasının bir hare
keti mutlak surette müspet netice verir, işte gör
dük; Ray Bank v.s. hepsi başımızdan geçmedi 
mi? Demek ki, müesselerde bu işler oluyor, bu
nu kabul edelim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Bakan Bey, 
usulsüz hareketlerin düzeltilmesi, dediler. Ama 
bana geçen sözlü sorum konuşulurken şu bahset
tikleri Maraş'taki teminat mektubundan bah
setmedi zamanın Vekili. Zamanın Vekili böyle 
bir teminattan bahsetmedi de 70 000 liralık mü
teselsil olarak kefaletle verildiğini iddia etti
ler. Buna da bu bahsettiğiniz Finike'deki alı
nan krediye de yeni muttali oluyorum. Ama o 
karşılık belki Maraş'tan alman 70 000 liranın 
kefaletidir. Maraş'tan alman 70 Q00 liranın ke
faletini aramıyorum ben. Finike'den alman 
70 000 liranın kefaletini arıyorum. 

Finike'deki açığı kapatmak için Maraş'tan 
aktarılan kefaleti değil. Şimdi, yani ortada bir 
şey var. Var ama, tabiî sizin müfettişlerin rapor
larına göre yok. Bizim gördüğümüz hâdiselere 
göre var, bir umum müdürün bir yıldırım telgra
fı çekerek, normal prosüdür içerisinde kendi şu
besini mahkemeye verdiği, haciz kararı çıkardı
ğı bir muameleyi durdurmasının sebebi nedir sa
yın Vekil? Bana bunu söyleyin. Bütün sözleri-

J mi geri alıp, gidip oturacağım yerime. Var mı-
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dır Türkiye'de bir vatandaşın malına haciz kon
muştur ela, umum müdür yıldırım telgrafla bu 
haeizi kaldırtiniş ve bu hususta bilgi verin, de
miştir? Bu suiistimal değildir de nedir? Bu, 
usulsüz bir hareket midir? Bir umum müdürün 
bu hareketi usulsüzlük de, suiistimal değilse va
zifesini kötüye kullanmak gibi bir şey değilse 
ben o zaman sizin söylediğiniz gibi, yani suiisti
malle, kötü idareyi birbirinden tefrik edemez 
bir durumda kendimi kabul edeceğim. Ama bu
radan çekilen yıldırım telgraf aynen benim söy
lediğim gibi ve hattâ neticeden bilgi verilmeden 
oradaki kırmızı mühürler çözülmüştür, 480 ton 
çeltik satılmıştır, bankanın hâlâ alacağı var, ala
mamıştır. Şu halde orada bir şey vardır. Benim 
bildiğim, şimdiye kadar tanıdığım Sayın Islinı-
ycli bunun üzerine eğilecektir. Şu anda kürsüye 
çıktıktan sonra tanımada değiştiğim Islimyeli'-
yi eski tanıdığım gibi biliyorum. Beni heyecanlı 
•görmesiyle hataları örteceğini kabul etmiyorum 
ama, müfettiş raporları ve düzenlenen evraklar
la kapatmaya kalkmasınlar, dâva çok mühim
dir. 

Gelelim şu kota meselesine; çok eskiden mil
yonlar verilmiş. Verilemez olsa idi. Bu milletin 
milyonları, hukukî olmıyan böyle teşekkürlere 
peşkeş çekilemez olsa idi. Yapılmasın beyler, 
günahtır bu millete. Milyonlarca dolar bu, ço
cuk oyuncağı değil. Saçı bitmedik yetimin hak
kı var bu dolarlarda. Nasıl siz bunu hukukî ol
mıyan bir müessesenin emrine tahsis eder de 
cayır cayır kına getirtirsiniz. Şimdi heyecanlı 
konuşuyorsun dersiniz, tekrar kalkarsınız. Ama, 
gelin bu heyecanı tutun içinizde, gelin burada 
böyle sessiz, sakin oturun. Hayır olmaz. Kotala
rı oradan aldık, Sanayi Vekâletine verdik. Sa
nayi Vekâleti ne yaptı? Sanayi Vekâleti Konfe
derasyona verdi. Eskiden Ticaret Bakanlığı ko
taları doğrudan doğruya transit yapıyordu. 
Şimdi kulağını göster dediğimiz zaman böyle 
göstermiyor, o kadar arada fark var. Sanayi Ba
kanlığına aktarıldı, Sanayi Bakanlığı konfede-
rsyona verdi. Ve konfederasyon tamim etti. 
«Mecliste yapılan iftiralara, rağmen, biz namuslu 
çalıştığımız için Sayın Sanayi Bakanımız Fethi 
Çelikbaş bize şöyle yaptı böyle yaptı» diye söy
lendi. Benim bir huyum vardır. Meseleyi gün 
geçtikten sonra takibederim. Bana bu millet bu 
vazifeyi verdiği müddetçe, gelecekte de yine ta-
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I kibedeceğim bu konuyu. Peşini bırakacak deği-
I lim. Geçen sene nasıl Sanayi Bakanlığı hakkm-
I da bir genel görüşme istemiştim, bir çok madde-
I 1er iddia etmiştim, Ve'kil kalkmıştı burada, hep-
I si yalandır, demişti. Yerine gelen kıymetli, muh-
I terem Bakan bunlardan bir kaçının dosyasını 
I mahkemeye intikal ettirdi ve beni teyidetti. 
I Bundan sonra da diğer dosyalar intikal edecek-
I tir, eminim. Çünkü meselelerde üstün körü dö-
I kuman toplıyan bir insan değilim, içine giriyo-
I ram, topluyorum. Ben murakabe vazifemi yapa-
I cağım. Ettiğim yemine sadık kalacağım. Hiçbir 
I bankacı tanımam, ömrümde il'k defa geçen gün 
I bir bankaya muhtacoldum. Bankadan kredi alan 
I adam da değilim. Yani onun için banka beni ra-
I hatsız etmiş, bir arzum yerine gelmemiş, veya-
I hut da kliklerin bâzısını memnun edeyim diye 
I bir düşüncem yok. Gider bankada bir arkadaşı-
I nızı ziyaret edersiniz, bakarsınız orada Bakan 
I olan arkadaşlardan dört, beş arkadaş oturuyor-
I dur ve ıbu mıesle'leyi konıuşuıyondur. Klinıiklıeçr var-
I sa, klinilklıeni vızır vızıa* işletenler şimdi sizin oan-
I dalyelerinizdıe oturan arkadaşlaramztlır. O fldıinük-
I leri işletenleri uzakta aramayın. Kendi içinizde-
I dir. Kendi bakan arkadaşlarınıza Adnan Uysal'ı 

sorunuz. Eğer burada sizin ifade ettiğiniz gibi 
I bir umum müdür ise, onu çıksın ifade etsinler, 
I bütün sözlerimi geriye alacağım. Ama biz «bunu 
I çok iyi tanırız, bu budur, bunun için mücadele et-
I tik, İhsan Ataöv'e biz de destek olduk» demez-
I lerse ne isterseniz kabul edeceğim. Onun için me-
I selelerimizi böyle his cephesinden, bâzılarını ko-
I rama cephesinden halle çalışmryalım. Hükümet-
I 1er icraatlarını burada müdafaa edecekler elbet

te. Fakat mesnetsiz müdafaa zayıftır arkadaş
lar. Müdafaa mesnetsiz oldu mu, perişan olur. 

I iddia da mesnetsiz oldu mu, o da perişan olur. 
5 Bakın ben iddialarımı hâdiselere dayanarak, 

mahkeme kararlarına dayanarak ifade ediyo
rum Benim iddialarımda mesnet vardır. Sözleri
min sonuna geliyorum, Bu dosyaların üzerine 
bir kere daha eğilelim. Bunları müfettişlerinin 
verdiği raporlar gibi olmadığını kendilerine an
latacağım. Eğer ona rağmen bu işin sonu gel
mezse yüksek huzurunuza bu memleket mesele
sini yine getireceğim. Bu tip meselelerden zarar
lı insanlar bertaraf edilip müesseseler başına 
iyileri konmadıkça, mesuliyet yüklediğimiz, sa-

I lâhiyet verdiğimiz insanlara salâhiyetlerinin 

— 17* — 
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karşılığmdaki mesuliyetleri tahmil etmedikçe 
bu gibi hâdiseler tekerrür edebilir. Memlekette 
artık sırtını bir politikacıya dayayarak keyfe-
mageşa hareket edeceklerini sanan insanların, 
politikacıların dayanılacak kuvvet olmaktan 
çıktığını, bu memlekette bir âmme efkârının bu
lunduğunu, bu memlekette efkârı umumiyenin 
affetmediğini, kanunların affedemiyeceğini, mü-
fetti§ler raporunun affedemiyeceğini anlatmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu anlattığımız zaman mü
esseselerimiz kâr müessesesi olacak ve hepsi iyi 
çalışacaktır. Bakın ben bugün nasıl yerine ge
len umum müdür için en küçük bir şey söyle
miyorum, ama bırakıyor muyum? Onun da pe
şindeyim, onu da adım adım takibediyorum. Ya
kaladığım zaman yine huzurunuza getireceğim. 
Bırakmıyorum, fakat görüyorum ki, müspet bir 
çalışma içerisinde müessese. Niçin lâf söyliye-
yim? Aslında Adnan Uysal Beyin kliniğindedir 
bu şimdiki umum müdür. Ben gidiyorum bura
dan, fakat seni bırakmıyorum yerime, diyerek 
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ayrılmıştır. Kliniğindedir, fakat klinikte olmak 
vatan sevgisini azaltmıyor ki, klinikte olmak nıü-
lessıeBie sevgisini azaltmıyor ki. Müessesesini. seven, 
vazifesine düşkün olan insanları takdir ederim. 
Ziraat Bankası bugünkü idaresiyle iyi yoldadır 
ve iyi yola gitmektedir. Neden? Mazisinde böyle 
bir murakabe var da ondan. Sayın Bakana gidece
ğim, kendileriyle meseleleri görüşeceğim. Bu me
selenin kesin sonucunun yüksek adaletin huzu
runda tecelli edeceği kanaatiyle arz ediyorum, 
o sunucu ya iberaattir, ben özıür diliyeceğim, ya-
mahkûmiyettir, yeminimin kefaretini ödiyece-
ğim, mutlaka sonucunu alacağım, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Vak
tin gecikmiş olması dolayısiyle 11 Kasını Çar
şamba günü saat 15,00 >te toplanmak üzere Bi-r-
leşimi kapatıyorum. 

Kapanış Saati : 19,05 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Suriye, Irak ve Mısır'ın kurduğu Federasyon 
Devletiyle münasebetlerimizin düzeltilmesi ve 
takviyesi için ne düşünüldüğüne ve Mısır'la ara
mızdaki deniz seferlerinin durumuna dair soru 
önergesi, ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin ile Ulaştırma Bakam Ferit Alpiskender'-
in, yazılı cebapları (7/292) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri ve Ulaştırma 

Bakanlarından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

1. — Suriye, Irak ve Mısır bir Federas
yon halinde birleşmiş bulunmaktadır. Bu üç 
devletin birleşmesi ile Türkiye'de tek bir elçi 
tarafından temsil edilmesi ihtimali kuvvetlidir. 
Kardeş Suriye ve Irak'ın delâlet ve tavassutuy

la Mısır tarafından kapatılmış olan Ankara Bü-
yükelçilıiğli iyemden açılır -ve Tüılkiyede iyeni 
Devleti tanıyacak olursa; bu suretle Mısır'da 
emlâk ve arazileri olan ve çeşitli üzüntü ve si
lkinti içerisinde (bulunan ıbirçok Türk vatan
daşları da senelerdir sürüncemede kalan işlerin 
düzeiLm)e!SJİnden ııneannuıı olacaklardır. Siyasi 
yönden olduğu gibi iiıktıisadi ve ticari sahada da 
hayli menfaatlerimiz bulunan bu kardeş mem
leketlerle münasebetimizin düzeltilmesi ve tak
viyesi için Sayın Hariciye Vekilimiz ne düşün
mektedir? Yazı ile cevaplandırmasını saygı ile 
rica ederim. 

2. — Asırlardır ticaret merkezlerimizden bi
risi bulunan Mısırla aramızdaki deniz seferleri 
son zamanlarda aksamış ve bâzı suiistimaller 
yuvası haline gelmiştir. Türkiye ile Mısır 
«İskenderiye» arasında doğrudan doğruya de
niz münasebetimiz varken ve deniz yolları, şi-

— 175 
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lepçilik faaliyeti çok normal işlerken Mısır 
acenteliğini Beyrut'a tabi olduğunu söylemişler
dir. Şimdi öğreniyoruz ki, Mısır aceııtası belli 
başlı müstakil bir accntadır. Ve Beyrut aceıı
tası ile hiçbir alâkası yoktur, diyorlar. Bunun 
ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. 
Türkiyemizin do menfaati Beyrut vasıtası ile 
değil doğrudan doğruya Mısır aceııtası ile nıiis-
takillen yapılması icabederken Beyrut'a tabi 
gösterilmesinin sebebi nedir? Bu hususta, birçok 
suiistimal şikâyetleri yapıldığı ve oraya gön
derilen deniz yolları müfettişlerinin meseleleri 
örtbas ettikleri söylenmektedir. Bu ne dereceye 
kadar doğrudur. Yunanlılar ve italyanlar ken
di acent al arından yakın alâkaları ve yardımla
rı devam ederken bizim Mısır ve iskenderiye'
deki «Türkiye» firmasını taşıyan ve aslen Türk 
olan kendi acentamızda alâkasız kalmamız doğ
ru mudur? Beyrut aeentasının tesir ve nüfuz
ları altında kalarak millî menfaatlerimizin 
ayaklar altına alındığı da söylenmektedir. Bu 
ne dereceye kadar doğrudur? Bu hakiki duru
mun ciddî olarak anlaşılması için Mısır'da ya
pılacak tetkik ve teftişin deniz yolları müfet
tişleri dışında ayrıca Ulaştırma Bakanlığınızın 
müfettişlerinin teftişi yaptırılarak bir korede 
senelerdir, Mısır'da denizyolları ve şilepçilik 
acenteliğimizi büyük başarı ile yapan ve aslen 
Türk olan ve Türkiye firmasını taşıyan «Ab-
dullillâlh» öle töinaisa 'geçilcrıdk hakikati ıbizızat 
yerinde öğrenerek durumun açıklanmasını rica 
ederim. Bu hususta bâzı belgeler sayın Ulaştır
ma Bakanımıza makamında evvelce vermiştim 
ve tahkik buyuracaklarını vadetmişlerdi. Haki
kat ne merkezdedir? Çok ciddî tetkik ve tefti
şin yaptırılarak hakikatin bildirilmesini ve Hü
kümetin alacağı tedbirleri Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından açıklanmasını saygı ile rica 
ederim. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

ikinci Daire ön . Müdürlüğü 
113 . 283 . D. H /3 - 74 
Konu Burdur Milletvekili tarafından verilen 

yazılı soru önergesi 
29 . 9 . 1964 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
ilgi : 29 . 4 . 1963 tarihli ve Gen. Sek. Kanun

lar Md. 7/292/5295/30286 sayılı yazıları: 
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Suriye, Irak ve Mısır arasında 17 Nisan 1963 

I a rihinde yayınlanan Kahire Beyannamesiyle 
kurulması taısarlanan ve bilâhara Nasır ile Baas 
i'.uiisi arasındaki çekişmeler sebebiyle tahak
kuk edemiyeu federasyon ile münasebetlerimiz 
hakkında Burdur Milletvekili Sayın Mehmet 
Ozbey tarafından verilen yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

({ereğini müsaadelerine saygılarımla arz ede
rim. ; 

Dışişleri Bakanı 
F, C. Erkin 

Suriye, Irak ve Mısır arasında kurulması 
mutasavver federasyon ile münasebetlerimizin 
düzeltilmesi ve takviyesi için ne düşünüldüğüne 
dair Burdur Milletvekili Mehmet 'Özbey tara
fından verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Bilindiği üzere Suriye, Irak ve Birleşik 
Arap Cumhuriyeti arasında üçlü Ibirlik tesisi 
yolunda. 1963 ilkbaharında muhtelif görüşme
ler yapılmış ve bu hususta ıbir karara varılarak 
17 Nisan 1963 tarihinde Kahire Beyannamesi 
yayınlanmıştı. 

Mezkûr beyannamenin yayınlanmasını taki-
beden devre zarfında Nasır ile Baas Partisi 
arasındaki çekişmeler sebebiyle üçlü birlik ta
sa kku'k edememiştir. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti ile memleketimiz 
arasında, 28 Eylül 1961 tarihinde Suriye'nin 
Mısır ile vâki birlikten ayrılmasını takibeden 
bu memleketin tarafımızdan tanınmasının vesi
le ittihaz edilerek kesilmiş bulunan diplomatik 
münasebetler 27 Nisan 1963 tarihinde yeniden 
tesis olumuştur. 

Diğer taraftan, komşularımız olan Arap 
devletleri ile daha dost geçinmek ve daha sa
mimî münasebetler Ikurmalk hususunda ne dü
şünüldüğüne dair işbu önergeyi mütaaikip Sa
yın Bur d ur Milletvekili tarafından verilen ve 
Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılması talebolunan yazılı soru önerge
sine, Millet Meclisi Başkanlığına hitaben gön
derilen 16 Mart 1964 tarihli ve 113.253-1). 
iT/3-24 sayılı yazı ile takdim olunan cevabi 
yazıda, Orta, - Doğu Bölgesi memleketleri ile 
memleketimiz arasındaki siyasi, iktisadi ve kül-
iürel münasebetlerimiz hakkında etraflı ve mu
fassal 'bilgi sunulmuş bulunmaktadır. (Söz ko
nusu yazının bir örneği ilişiktir.) 
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Komşularımız olan Arap devletleri ile daha 

dost geçinmek ve daha samimi münasebetler 
kurmak hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey .tarafından 
verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Bilindiği üzere, kendileri ile aramızda derin 
tarihî, kültürel ve hissî bağlar mevcut bulunan 
Arap memleketleri ile iyi komşuluk münasebet
leri idame etmek, her türlü münasebeti tarsin 
etmek ve daha ileri bir iş birliğinin teessüsü yo
lunda çalışmak arzusu öteden beri Cumhuriyet 
'hükümetlerinin an'anevi siyasetini teşkil et
miştir. Bütün Arap memleketlerinin hürriyet, 
bağımsızlık ve saadet içerisinde ilerlemeye de
vam etmeleri en samimî temennimizdir. 

Arap memleketlerine 'karşı yukarıdaki esas
lar dairesinde hareket edildiğini göstermek üze
re bu memleketlerle olan siyasi, iktisadi ve kül
türel münasebetlerimize bir göz atmakta fayda 
mülâhaza edilmektedir. 

Arap memleketleri ile siyasi münasebetleri
miz : 

Ürdün ile son derece dostane münasebetle]' 
geliştirilmektelir. Lübnan ile münasebetlerimiz 
de dostane ve musibet yolda ilerlemeler 'kayde
dilmektedir. Suudî Arabistan ile de münase
betlerimizin inkişafı yolunda Hükümetimizce 
gayretler sarfediknektedir. Bu meyanda Suudî 
Arabistan Hükümetinin talebi üzerine temsil
ciliklerin 'karşılıklı olarak büyükelçilik seviye
sine çıkarılması Hükümetimizce kabul edilmiş 
ve bu konudaki muameleler tamamlanmış bulun
masına rağmen Suudi Arabistan Hükümetinin 
keyfiyeti her iki Hükümet merkezinde ilânını ge
ciktirmekte olması calibi dikkattir. 

Irak ile, Kasım idaresi zamanında Irak askerî 
uçaklarının milletlerarası hukuk kaidelerini ih
lâl ederek hava sahamıza vâki müteaddit tecavüz
lerine karşı Hükümetimiz büyük bir sabır gös
termiş ve bu konuda teenni ile hareket etmiştir. 
8 Şubat 1963 tarihinde Kasım rejimi yıkılmış ve 
yeni idare zamanında iyi münasebetler iade olun
muştur. Bu cümleden olmak üzere yeni idarenin 
Kuzeyde âsi Kürtlere karşı giriştiği harekât do-
layısiyle milletlerarası hukuka ve Irak'la aramız
da mevcut anlaşmalara uygun olarak kaçakçılığa 
ve hudutlarımıza tecavüz ve sızmalara mâni ol
mak maksadiyle Türk ve Irak hudut makamları 
arasında işbirliği yapılmıştır. 
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18 Kasım 1963 tarihinde Irak'ta yeni bir re

jim değişikliği daha olmuş ve ordu vaziyete mü
dahale ederek idareyi ele almıştır. Yeni Irak Hü
kümeti ile iyi münasebetler idamesi yolunda Hü
kümetimiz tarafından gayret sarf edilmektedir. 
Irak Hükümetinin de karşılık olarak gösterdiği 
davranıştan memnunuz. 

Suriye ile münasebetlerimizde de Hükümeti
miz aynı anlayış ve iş birliği zihniyeti içinde ha
reket etmektedir. Ancak Hükümetimiz bu gay
retlerinde yalnız kalmakta ve Suriye Hükümetin
den mukabil anlayışı görememektedir. 

Türkiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti ara
sındaki münasebetler, Suriye'nin 28 Eylül 1961 
tarihinde Mısır'dan ayrılması üzerine Suriye'yi 
tanıyan ikinci Devlet olmamız bahane ittihaz edi
lerek Mısır Hükümeti tarafından alman tek ta
raflı bir karar ile, 1 Ekim 1961 tarihinde kesil
mişti. İki memleket arasında yapılan temaslar ne
ticesinde 27 Ekim 1963 tarihinde münasebetler 
yeniden tesis olunmuştur. Münasebetler iade 
olunurken varılan mutabakat üzerine kısa zaman
da Büyükelçilerin teati edileceği derpiş edilmiş
ti. Buna rağmen, BAC Hükümetinin tutumu se
bebiyle halihazırda iki memleket, karşılıklı ola
rak Maslahatgüzar seviyesinde temsil olunmak
tadır. Maslahatgüzar Ankara'da görevine başla
dıktan sonra Birleşik Araf) Cumhuriyetinin biz
den vâki ve henüz neticclendirilememiş bulunan 
üç talebi âzami hüsnüniyet ve iş birliği zihniye
ti içinde halledilmişse de Birleşik Arap Cumhu
riyeti Hükümetinin memleketimize karşı tutuk 
ve menfi bir politika takibinde ısrar eylediği gö
rülmektedir. 

İmam Ahmed'in 19 Eylül 1962 tarihinde ve
fatı ile Veliaht Prens Bedr Yemen tahtına geç
miş, bir hafta sonra da Yemen askerî kuvvetleri 
Albay Sallal idaresinde bir Hükümet darbesi 
yapmıştır. Bu tarihten sonra Mısır desteği ile ye
ni kurulan Cumhuriyet idaresi ancak şehirlerde 
duruma hâkim olabilmiş, ve neticede Bedr taraf
tarları ile Cumhuriyetçi kuvvetler arasında bu
güne kadar süren ve sonu hâlâ belli olmıyan bir 
iç harb çıkmıştır. 

Türkiye Yemen'de durumun tavazzuh etme
mesi sebebiyle şimdiye kadar yeni rejimi tanıma
mıştır. Birçok memleketin de aynı suretle hare
ket ettiği bilinmektedir. Türkiye, Orta - Doğu 
sulhu ve Araplararası münasebetler bakımından 
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mezkûr ihtilâfın en âdil ve müstakar bir hal tar
zına bağlanmasını temenni etmektedir. 

İsrail ile münasebetlerimiz kendilerini tanı
mış olduğumuz diğer devletlerle olan normal mü
nasebetlerimiz çerçevesi içinde gelişmektedir. Sa
yın Başbakanımızın bundan bir müddet önce yap
tıkları bir basın toplantısında bu hususta vâki 
suale verdikleri cevapta belirttikleri veçhile, bu 
memleketle münasebetlerimiz eksiksiz olarak ve 
doğrudan doğruya işlemekte olup başka politika
lara tabi değildir. 

Kuveyt Hükümeti 19 Haziran 1961 tarihinde 
Bakanlığa müracaatle Türkiye ile Kuveyt arasın
da dostane münasebetler tesisi temennisini izhar 
eylemiştir. Aynı tarihlerde Kuveyt'ten bir iyi 
niyet heyeti Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu zi
yaret Aralık 1962 de iade olunmuştur. Bilâhara 
Hükümetimiz, Kuveyt'i 28 Ocak 1963 tarihinde 
resmen tanımıştır. Kuveyt 14 Mayıs 1963 tari
hinde Birleşmiş Milletlere üye kabul edilirken 
Türkiye müspet oy kullanmıştır. 

Son olarak iki memleket hükümetleri tarafın
dan izhar olunan arzuya uyularak ve iki memle
ket arasında ticaret, turizm ve sermaye yatırımı 
gibi sahalarda yapılabilecek iş birliği imkânları 
göz önüne alınarak Kuveyt ile karşılıklı olarak 
Büyükelçilik seviyesinde diplomatik münasebetler 
kurulması karar altına alınmış ve bu huşu», 10 
Ocak. 1964 günü Ankara ve Kuveyt'te aynı za
manda yayınlanan bir tebliğ ile açıklanmıştır. 
Beyrut Büyükelçimiz Vahit Halefoğlu'nun aynı 
zamanda Kuveyt Hükümeti nezdinde akredite 
olunması takarrür etmiştir. 

Kuzey - Afrika'nın Magrib bölgesindeki üç 
Arap devleti ile karşılıklı dostane münasebetler 
idame ettirmekteyiz. Uzun bir mücadele sonun
da 1 Temmuz 1962 tarihinde Cezayir'in bağım
sızlığını kazanması tarafımızdan büyük bir se
vinç ve memnuniyetle karşılanmıştır. Bakanlar 
Kurulunca 1963 Şubat ayında alman bir karar 
ile Cezayir'de bir büyükelçilik açılması takarrür 
etmiş ve ilk büyükelçi'miz Temmuz 1963 te va
zifesine başlamıştır. Bu konuda iki memleket 
arasında yapılan temaslar sırasında bağımsızlığa 
kavuşmasının akabinde Cezayir'in memleketimiz
de daimî bir temsilcilik açma imkânına sahibol-
madığı fakat ilk fırsatta bu temsilciliğin açılma
sı yoluna gidileceği Cezayir Hükümetince ifade 
edilmiştir. Cezayir'in en kısa zamanda memle-
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ketimizde bir temsilcilik açmasını ümidetaıekte-
yiz. Ayrıca, yakında Cezayir'den bar iyi niyet 
heyetinin ve müteakiben Cumhurbaşkanı Ben 
Bella'nm memleketimizi ziyaretleri bahis konusu 
bulunmaktadır. 

Fas ile de karşılıklı münasebetlerimiz dosta
ne bir hava içinde gelişmektedir. Malûmları ol
duğu üzere, Hükümetimiz bağımsızlığını kazan
dığının hemen ertesi gününde Fas'ı tanıyan ikin
ci devlet olmuştur. Fas'ta 1957 yılından beri bir 
Büyükelçilimiz mevcuttur. 

Fas ile Cezayir arasında silâhlı çatışmaya ka
dar giden anlaşmazlığın sulh yolu ile halledilme
sinin gerçekleşmekte olduğundan büyük bir 
memnuniyet duymaktayız. Bu hislerimiz mütead
dit vesilelerle her iki memleketin devlet adam
larına ifade edilmiştir. 

Son olarak Güvenlik Konseyinde cereyan 
eden Kıbrıs müzakereleri sırasında Fas delegesi
nin, Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denk-
taş'a söz hakkı verilmesini müdafaa etmesi biz
leri mütehassis etmiştir. 

Kendisi ile tarihî sıkı bağlarla merbut bulun
duğumuz Tunus'la münasebetlerimiz çok dosta
nedir. Bu yıl içinde Tunus Cumhurbaşkanının 
memleketimize bir ziyarette bulunması bahis ko
nusudur. 

Libya ile münasebetlerimiz ananevi dostluk 
çerçevesi içinde gelişmektedir. Halen 8 tabip su
bayımız Libya Ordusunda vazife görmektedir. 
Diğer taraftan Libyalı genç subay namzetlerine 
'memleketimizde eğitimlerini geliştirmeleri için 
mümkün olan kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Arap dünyası ile siyah Afrika arasında bir 
köprü mevkiinde bulunan genç Sudan Cumhu
riyeti ile de münasebetlerimiz dostanedir. 1957 
yılından itibaren bu ülkede de daimî bir Büyük
elçiliğimiz mevcuttur. 1962 yılı ilkbaharında Do
ğu - Afrika'ya giden iyi niyet heyetimiz Sudan'ı 
da ziyaret etmiştir. Ayrıca Hükümetimizin da
vetlisi olarak Sudan'ın en nüfuzlu şahsiyetlerin
den Başkumandan Vekili ve Devlet Vekili Ha
san Beşir Nasr da memleketimize bir ziyarette 
bulunmuştur. Ayrıca 1961 yılında Sudanlı dört 
'kimyager ve 19 teknisyen şeker fabrikalarımızda 
staj görmüştür. 

Arap miemleketleri ile iktisadi münasebetleri
miz : 
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Türkiye ile Arap memleketleri arasında ikti

sadi ve ticari münasebetlerin âzami ölçüde geliş
tirilmesinde memleketimiz yönünden büyük men
faatler bulunduğuna ve bunun bu memleketlere 
karşı takibettiğimiz dostluk politikasının tabii 
bir icabı olduğuna şüphe yoktur. Bununla bera
ber bugün için, Arap memleketleri ile olan ikti
sadi ve ticari münasebetlerimizin arzu edilen se
viyeye ulaşmamış bulunduğunu da kabul etmek 
zarureti vardır. Bütün Arap memleketleri ile 
olan yıllık ihracat ve ithalâtımız 15 - 20 milyon 
dolar gibi, gerek Türkiye gerek Arap memleket
leri bakımından mühim sayılmıyacak bir raka
ma inhisar etmektedir. 

Arap memleketleri ile ticari mübadele hacmi
mizin daha yüksek bir seviyeye erişmesi ve ikti
sadi münasebetlerimizin sıklaştırılmam için alı
nabilecek tedbirlerin arasında Bakanlığımızı il
gilendiren başlıca husus olarak bu memleketler
le olan ahdî bağlarımız bulunmaktadır ki, ahdî 
bakımdan bugün Arap memleketleri ile ticari ve 
iktisadi münasebetlerimiz'in gelişmesine mâni ola
cak her hangi bir durum mevcut değildir. Arap 
memleketleri ile olan ticari münasebetlerimiz, 
daha ziyade serfbestî esasına müstenittir. iki ta
raflı anlaşmalarımız bulunan memleketlerle de 
bu anlaşmaları gtünün ihtiyaçlarına uydurmak 
maksadiyle bir müddet önce temas ve müzakere
lere başlanmıştır. Esasen Bakanlığım bilhassa 
komşu Arap memleketleri ile ticaretimizin geliş
mesinin bu memleketlerle yeni birtakım anlaşma
lar akdinden ziyade, her iki tarafın ticari ve ik
tisadi politikalarının bahşettiği imkânlar içeri
sinde, müteşebbis ve ticari bir zihniyetle hareket 
edilerek, mübadele mevzuu olabilecek mal ve hiz
metlerin araştırılıp tesbitine bağlı bulunduğuna 
kaanidir. Halen Türkiye ile Arap memleketleri 
arasında yeni p>ekçok mübadele mevzuları bulu
nabileceğine şüphe yoktur. Memleketimizde sı
nai kalkınmanın ilerlemesiyle birlikte bu memle
ketlere iıhracedebdleceğimiz mallarımızın adedi
nin de her gün biraz daha artacağı tabiîdir. 

Memleketimizle yakınımızda bulunan Arap 
memleketleri arasında ticari ve turistik münase
betlerin geliştirilmesine yardımcı olacağı cihetle 
Bakanlığımız bir müddet önce bu memleketlerle 
transit anlaşmaları akdi mevzuunu ele almış bu
lunmaktadır. îlk olarak Surye ve Irak'a memle
ketlerimiz arasında serbestçe yolcu ve eşya nak
line imkân verecek transit anlaşmaları akdini 
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teklif ettik. Teklifimiz bu memleketlerce henüz 
incelenmektedir. Bahis konusu anlaşmalar akde-
dilebildiği takdirde, Türkiye ile Orta - Doğu -
Arap memleketleri arasında yolcu ve eşya nak
liyatı her bakımdan kolaylaşacak ve teşvik edil
miş olacaktır. Bunun ise ticari ve iktisadi mü
nasebetlerimizin gelişmesine büyük ölçüde yar
dımcı olacağına şüphe yoktur. Sözü geçen mem
leketlerle vâki temaslarımızdan alınacak netice
ye göre Orta Doğu'daki diğer Arap memleketle
rine de aynı şekilde transit anlaşmaları akdini 
teklif edeceğiz. 

Arap memleketleriyle olan ticari mübadele
lerimiz hacmim artırmak ve umumiyetle her sa
hadaki iktisadi münasebetlerimizi geliştirmek 
maksadiyle tarafımızdan âzami gayret gösteril
mekle beraber, bu gayretlerin ancak Arap mem
leketlerinden görülecek müspet mukabele ölçü
sünde semereli olabileceği de takdir edilecektir. 

Arap memleketlerinde yaşıyan soydaşlarımız 
ve buralardaki Türk emlâki : 

Komşu Arap memleketleri ile aramızdaki mü
nasebetlerde, bu memleketlerde yaşıyan soydaş
larımızın durumu ile Türk emlâkinin tabi tutul
duğu muamele üzerinde önemle durulması gere
ken niteliktedir. 

Irak'ta Kerkük ve Musul bölgesinde 650 000 
soydaşımız yaşamaktadır. Bu memleketteki soy
daşlarımız en basit azınlık hukukundan istifade 
ettirilmemekte ve aynı bölgedeki kurt ekalliyeti
ne nazaran farklı muameleye tabi tutulmaktadır. 
Kasım idaresi zamanında 1959 yılı Haziranında 
Kerkük'te soydaşlarımıza karşı girişilen müessif 
olayları burada zikredilmelidir. Tarafımızdan 
vâki müteaddit rica ve teşebbüslere rağmen soy
daşlarımızın durumlarında iyiye doğru bir ne
tice kaydına muvaffak olunamamıştır. 

Keza Suriye'de yaşıyan yekûnu 20 bin civa
rında bulunan soydaşımızın durumları Irak'ta-
kilerden daha iyi değildir. 

Diğer taraftan halen Irak, Surye, Mısır ve 
Suudi Arabistan'daki Türk emlâki hukuk dışı 
tedbirlere mevzu teşkil eylemekte ve ilgili hü
kümler bu konuda, milletlerarası hukuk prensip
lerine dayanacak anlaşmalar yapmak üzere tara
fımızdan dostça vâki tekliflere aldırmıyarak, 
Türk haklarını gasbediei tatbikata devamda ıs
rar eylemektedirler. 

Türkiye ile Arap memleketleri arasında seya
hat kolaylıkları ve vize rejimi : 
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Birleşik Arap Cumhuriyeti, Sezayir, Irak, 

Kuveyt, Libya, Fas, Lübnan, Suudi Arabistan, 
Sudan, Suriye, Ürdün ve Yemen vatandaşlarına 
normal vize rejimi çerçevesinde merkezden isti
zan edilmeksizin vize verilmektedir. Diğer taraf
tan, Türkiye ile Tunus arasında 21 Haziran 1962 
tarihinde imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması 
gereğince, iki memleket vatandaşları, ikamet sü
resi üç ayı geçmemek şart'iyle, Vize almadan yek
diğerinin ülkesine seyahat edebilmektedirler. 

Türkiye ile Arap memleketleri arasındaki se
yahatler daha ziyade turistik maksatlarla ve hac 
ziyaretti münasebetiyle yapılmaktadır. Gerçekten, 
sön yıllarda memleketimize gelen veya Avrupaya 
gitmek üzere transit geçen Arap turist sayısı bir 
hayli artmıştır. Buna mukalbil, 1961 yılında hac
ca giden Türklerin sayısı 6 000 kişi civarında 
iken, bu miktar 1962 de 10 000, 1963 yılında ise 
25 000 e yükselmiştir. 

Arap memleketleri ile kültürel münasebetleri
miz : 

Türkiye 30 sene evvel devrimlerini gerçekleş
tirmiş ve Batı hayat tarzını benimsemiş bir dev
lettir. Türkiye'deki devrimler tecrübesi Arap 
âleminin alâkasını çekmiş ve başarılarımız bu 
memleketlerde örnek olarak alınmıştır, ilim, sa
nat ve kültür sahasında kaydettiğimiz gelişmele
rin tanıtılması ve Arap memleketleri ile kültü
rel münasebetlerin sıklaştırılmasının arz ettiği 
faydayı müdrik bulunan Hükümetimin bu saha
daki çalışmalarına hız vermiştir. 

Cezayir ile memleketimiz arasında bir kültür 
anlaşması imzalanması prensip itibariyle kabul 
edilmiştir. 1963 - 1964 ders yılı için Cezayir Hü
kümeti emrine 4 burs tahsis edilmiştir. Millî Ce
zayir Kütüphanesine büyük miktarda kitap yar
dımı yapılmaktadır. Keza Rabat Üniversitesine 
külliyetli miktarda kitap hediye edilmiştir. 

İrak ile memleketimiz arasında 29 . 3 . 1946 
tarihli bir Kültür Anlaşması mevcuttur. Hükü
metimiz tarafından 1963 senesi için Irak Hükü
meti emrine 10 burs tahsis edilmiştir. Libya ile 
Türkiye arasında 9 . 2 . 1958 tarihli bir Kül
tür Anlaşması vardır. Keza Lübnan ile de 
23 . 6 . 1959 tarihli bir Kültür Anlaşması mev
cuttur. Tunus ile Şubat ayı içinde bir Kültür An
laşması imzalanmıştır. 

Birçok Arap memleketi ile öğretmen ve öğ
renci mübadelesi yapılmakta, bu memleketlerde 
konser, konferanslar verdirilmefcte, ayrıca sergi-
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ler açılmakta ve folklor ekiplerimiz gösteriler 
yapmaktadırlar. 

Netice : 
Hükümetimiz yukarda arz edilen iyi niyetli 

tutumuna ilâveten Arap memleketleri ile her sa
hada iş birliğini en ileri seviyeye götürmek mak-
sadiyle büyük gayretler sarf etmektedir. 

Türkiye'nin Arap memleketlerine müteveccih 
politikası böylece hiçbir iltibasa meydan vermi-
yecek şekilde heyeti umumiyesi itibariyle büyük 
bir vuzuh ve devamlılık arz ederken, bu mem
leketlerin Türkiye'ye karşı politikaları aynı istik
rarı göstermemekte ve şu veya bu sebeplerle ve 
bazan da mümasil niyetlerden mülhem bulunma
dığı cihetle, ikili münasebetlerde bazan iyiye, za
man zaman da kötüye giden tahavvüller, maale
sef vukua gelmektedir. 

Suriye Devlet adamlarının ve zaman zaman 
ıbâzı Arap teşekküllerinin anavatan toprağı is
kenderun'dan, «ıgasbedilmiş topraklar» olarak 
bahsetmeleri ve iskenderun'un zorla geri alına
cağını her vesile ile ileri sürmeleri en azından 
esef vericidir. Son olarak, haklı Kııbrıs dâvamız
da, Arap memleketlerinden bir kısmının bizi des
teklemedikleri hattâ bunlardan bâzılarının mem
leketimiz aleyhinde vaziyet aldıkları müşahede 
edilmektedir. 

Her sahada en yakın işbirliği tesisi yolunda 
tarafımızdan en halisane niyetlerle sarf edilen 
gayretleri bâzı Arap memleketlerinin cevapsız 
bırakmalarından üzüntü duymaktayız. Fakat bu 
konuda Hükümetimize hiçbir 'kusur izafe edilme
si mümkün değildir. 

T. C. 
Ulaştırana Bakanlığı 20 . 6 . 1963 

Liman ve Deriizişleri Dairesi 
Başkanlığı 

Şubesi: Ulaştırma Md. 
Kayıt No. II -12/1 -18/1600/5352 

Konu: Soru önergesi cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Oenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 29 . 4 . 1963 tarih ve 7/292 - 5295/30286 
sayılı yazıları : 

Burdur Milletvekili Mehmet öz*bey'in, Sur-
ye, Irak ve Mısır'ın kurduğu Federasyon Dev
letiyle münasebetlerimizin düzeltilmesi ve takvi
yesi için ne düşünüldüğüne, Mısır'la aramızdaki 
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deniz seferlerinin durumuna dair olup 1 nei mad
desinin Dışişleri Bakanlığınca ve 2 nci maddesi
nin de Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği soru önergesinin Bakanlığımız
la ilgili kısmına ait cevabın mumaileyhe tevdi 
edilmek üzere, ilişikte takdim kılındığını ve bu 
cevabın bir örneğinin de Başbakanlığa sunulmuş 
bulunduğunu arz ederim. 

îhsan Şeref Dura 
Ulaştırma Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet özbey'in soru 
önergesinin 2 nci maddesiyle ilgili cevap 
1. Mısır ile memleketimiz arasındaki deniz 

seferleri, evvelki senelerde olduğu gibi Denizcilik 
Bankasının (Akdeniz), (Karadeniz) gemileriyle 
(Şimali ve Cenubi Akdeniz hattı) namı altında 
her 15 günde bir yapılagelmektedir. Mısır'ın İs
kenderiye limanı da bu programa dâhil olup hem 
Beyrut istikametine gidişte ve hem de Avrupa 
limanlarına dönüşte her seferde iki defa bu lima
na uğramaktadır. 

Mısır Hükümetinin yabancı kumpanyalara ve 
deniz acentalarına tatbik ettiği sıkı tahdit reji
mine rağmen Denizcilik Bankası gemileri, sefer 
programlarında her hangi bir değişiklik yapılma
dan 15 günlük fasılalarla Mıisır'a uğramakta de
vam etmiştir. 

2. Denizcilik Bankası Mısır Acentalığı; ih
dasından bugüne kadar tamamen müstakil bir 
acentalık hüviyeti ile çalışmakta olup, kendisi 
gibi aynı vasıf ve salâhiyette bulunan Beyrut 
Acentalığma ne hukukî, ne idari ve ne de ticari 
bakımlardan tabi bir durumu yoktur. Her iki 
acenta da bu banka ile akdettikleri ayrı muka
velelerle tamamen müstakil olarak faaliyetlerini 
yürütmektedirler. 

Bu sdbeple, Mısır Acentalığınm Beyrut'a tabi 
olduğu yolundaki iddialar hakikatten arî ve ta
mamen bir söylenti mahiyetindedir. 

3. 1948 tarihinden itibaren Denizcilik Ban
kası Mısır Acentalığını yapmakta bulunan 
Worms öo. Müessesesinin 1957 tarihinde muka
velesi feshedildikten sonra, yerine acenta olarak 
bu tarihte tâyin edilen Olivier and öo. Firma
sının taahhütlerine riayet etmemesi ve bankanın 
şeref, prestijine uygun mahallerde şubeler açma
ması üzerine Acentalık mukavelesi feshedilmiştir. 

4. Bu firma ile Acentalık mukavelesinin 
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I feshinden sonra muhtelif müesseseler Denizcilik 

Bankasına acentalık için müracaatta bulunmuş
lardır. 

a) İbrahim K. Kaner 
b) Karvak öo. 
c) American Eastren 
d) Leon G. Garrase 
e) Hegabe and öo. 
f) M. Rachid et Oie. 
j) Türkiye Office Tourisme 
Müracaat eden bu müesseselerden bâzıları, 

Mısır Ticaret ve Sanayi Vekâleti tarafından neş
redilen sirkülerde yer almadıkları, diğer bazıla
rının da haklarındaki tahkikat matluba, uygun 
görülmediği için Denizcilik Bankasınca acenta 
tâyininde nazara alınmamışlardır. 

5. Talipler arasında acentalık için en uygun 
vasıflara haiz ve Bankalarını Mısır'da en iyi şe
kilde temsil edeceği tahmin edilen ve Mısır'ın 
belli başlı 4 büyük şehrinde lüks denilebilecek bü
rolar açmış bulunan, aynı zamanda yabancı kum
panyaların acantalığını ifa edebilecek Mısırlı fir
malar listesine de dâhil edilmiş olan, sahibi Türk 
tebaasından M. Rachid and öo. Firması 15 . 5 . 
1958 tarihli mukavele ile acentalığa tâyin edil
miştir. 

M. Rachid and öo. Firması, tâyin tarih'inden 
bu yana Mısır Hükümeti ile Hükümetimiz ara
sında zaman zaman şekil değiştiren münasebetle
re ve konulan sıkı tahditlere rağmen, normal 
acentalık münasebetlerini aksaksız olarak devam 
ettirmiştir. 

6. T^ürkiye Office de tourisme Firması ve 
sahibi Apdulillâh'm durumuna gelince : 

a) Mülga Devlet Denizyolları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünce Anadolu Ajansı idaresinden 
yapılan istizaha gelen cevapta, mumaileyhin bu 
idareye ait hesapları vermekte teallül gösterme
si ve borçlu bulunması dolayısiyle Ajansla alâ
kasının kesilmiş olduğu, mezkûr işletme Genel 
Müdürlüğünün 23 . 11 . 1950 gün ve 17/7424 -
32512/29992 sayılı yazısında belirtilmiştir. 

b) Kahire Başkonsolosluğumuzun işarına 
atfen Dışişleri Bakanlığından alınan 12 . 5 .1950 
gün ve 68436/348 sayılı yazıda da, aynı şahsın 
gerek malî durumu, gerek hal ve harekâtı dola
yısiyle acentalık yapabilecek itimada şayan bir 
kimse olmadığı ve bu itibarla bahse konu vazife
ye tâyininin muvafık olamıyacağı bildirilmiştir. 
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c) Ayrıca yine Denizyolları İşletmesi G-enel 

Müdürlüğünün 20 . 7 . 1950 tarihli yazısında, 
açtığı seyahat bürosuna (Türkiye Office de To-
urisıme) adını veren Abdulillâh'm isim iltibasın
dan faydalanarak kendine Türkiye'nin resmî bir 
turizm teşekkülü süsünü ve hattâ denizyollarının 
resmî acentası unvanını da verdiğinin haber 
alınması, bâzı şikâyet mevzuları ihdas ederek 
sui tefehhümler doğurduğunun müşahede edil
mesi üzerine keyfiyetin dikkat nazarlarının cel
bi için Kahire Elçiliğimize intikal ettirildiği ve 
23 Kasım 1950 tarihli yazısında da, yapılan hu
susi istihbarata nazaran mutemet bir kimse olma
ması dolayısiyle söz konusu acentalığın adı ge
çene verilmesinin doğru olamıyacağı kanaatinde 
'bulunulduğu açıklanmıştır. 

Denizyolları İdaresi Müfettişlerinden Nuret
tin Tanfer vasıtasiyle de o tarihlerde hakkında 
soruşturma yapılmış olan ve eski acentalardan 
Worms Co. ya dair doğrudan doğruya veya do
layısiyle yapmış olduğu şikâyet ve ihbarlarının 
bir suitefehlhümden ibaret bulunduğu açıklanan 
Abdulillâh'ın, Türk tebaası olmasına ve Mısır'
da birçok emsali bulunan seyahat bürolarından 
birine sahip bulunmasına rağmen, yukarda sıra-
siyle belirtilmiş durum muvacehesinde, Mısır 
Acenıtalığınm kendisine verilmesinin uygun gö
rülmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

Şu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek faydalı 
görülmüştür. Abdulillâh ile Denizcilik Bankası 
arasında her hangi bir acenıtalık münasebeti te
essüs etmiş değildir. Bankanın irtibatı, sahibi bu
lunduğu seyahat bürosunun bu bankanın Mısır 
Acentasmdan yer almak suretiyle Komisyon mu
kabili muvakkat bilet satmaktan ibarettir. Ve Mı
sır'da Denizcilik Bankasının bu şekilde münase
bette bulunduğu yüzlerce seyahat Ofisi mevcut
tur. 

Keyfiyet, soru önergesindeki endişeleri izale 
edeceği ümidiyle bilgilerine arz olunur. 

2. •— Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın 
1940 tarihli Sıkıyönetim 'Kanununun uygulanma
sının, Yeni Anayasa ile teminat altına alınan hak 
ve hürriyetlerin özüne dokunup dokunmadığına 
dair soru önergesi >ve Başbakan adına Adalet Ba
kanı Sedat, Çıımralı'nın yazılı cevabı (7/314) 

30 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki 4 soruya Başbakanın yazılı olarak 

9 . 11 . 1964 O : 1 
3 gün zarfında cevap vermesine tavassutunuzu 
rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

1940 tarihli ve birçok bükümleri yeni Anaya
saya aykırı olan Sıkıyönetim uygulaması yeni 
Anayasa ile teminat altına alman hak ve hür
riyetlerin özüne dokunur mahiyettedir. Şöyle ki: 

1. Anayasanın 22 nci maddesinin 6 nci fık
rasına göre (Türkiye'de yayınlanan gazete ve 
dergeler ancak 57 nci maddede belirtilen fiiller
den mahkûm olma halinde mahkeme kararı ile 
kapatılabilir.) 

Bahis konusu 57 nci maddede gazetelerin ka
patılmasını ieabettiren fiiller (Demokratik ve lâ
yık Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun) 
olmamaktır. 

Kapatılan gazetelerde böyle fiiller olmadığı 
gibi olsa da mahkeme kararı ve mahkûmiyet yok
tur. Bu itibarla Anayasa ihlâl edilmiş değil mi
dir? 

2. Sıkıyönetim idaresinin birçok vatandaş
ları yakaladığı, günlerce tecridettiği, aileleriyle 
görüşmelerine ve avukat tutmalarına imkân ver
mediği öğrenilmiştir. Halbuki Anayasanın 30 ncu 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarına göre (yakala
ma ve tutuklama sebeplerinin ve haklarındaki id
diaların yazılı olarak hemen bildirilmesi, 24 saat 
içinde hâkim önüne çıkarılması, hâkim önüne çı
karılınca durumunun hemen yakınlarına bildiril
mesi gerekir. 

Bu hususlara da riayet ediknemesü yüzünden 
Anayasanın ihlâl edildiği vâki değil midir? 

3. Sıkıyönetim idaresi dışında bir teşekkü
lün, vazife ve salâhiyetini aşarak vatandaş hür
riyetine ve mesken dokunulmazlığına tecavüze 
yeltendiği görülmüştür. Şöyle ki: 21 Mayıs hâ
disesinden sonra bütün sanıklar polis vasıtasiyle 
davet edildikleri halde, 22 Şubat ayaklanmasını 
bastırarak demokratik idareyi kurtarmış olanlar 
arasında bulunmakla tanınan, Hükümetin takdi
rini kazanmış olan, hâdise gecesini evinde geçir
diği komşuların ve bâzı gazetecilerle senatörle
rin şahitliklerliyle sabit olan ve sivil demek olan 
emekli Hava Alb. Hâlim Menteş'in evine Hava 
Kuvvetlerinden bir yarbay, bir Bıub., bir Yzlb., 
Üst. Tğm. 1er ve Ast ,Sby. landan mürekkep si-
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lâhlı bir müfreze Hava Kuvvetlerine ait bir jeep 
ve bir ımnüibüsle 3 defa gelmiş, evi sarmış, ate
şe hazır silâhlarla Hâlim Menteş'i aramış, şükür 
ki, bulamamış ve Hâlim Menteş bir alkrabasınm 
evinde bunu öğrenince bizzat Emniyet Müdürlü- • 
ğü 1 nci Şubeye gitmiştir. Bu hareket Hava Kuv
vetleri Kumandanının emri olmadan yapılamıya-
cağma göre bu kumandanlık Sıkıyönetimi Kuman
danlığının vazife ve salâhiyetlerine ve Anayasa
ya tecavüz etmiştir. Bu yüzden müessif bir hâ
dise olabilirdi. 

Bu hususta ilgili makamlar tarafından tah
kikat yapılmış mıdır? , 

4. 22 Mayıs sabahı ayaklanmayı bastırmaya 
giden Hükümet kuvvetlerine mensup «5» subay 
ve erdn Hava Kuvvetlerine mensup bir uçaktan 
ateş edilerek şehit edildikleri söylenmektedir. 
Hiçbir subay ve er kumandanlıkça gösterilen he
deften gayrısma ateş edemiyeceğine göre dost 
kuvvetlere ateş ettirilmek suretiyle meydana ge
tirilen bu müessif hâdise hakkında gereken tah
kikatın hemen yapılması ve sorumluların tesbiti 
gerekmez mi? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 6 . 10 . 1964 

öeza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 24272 • 

Konu : Konya Milletvekili Ka-
dircan Kaflı'nın yazılı soru 
önergesinin cevaplandı rıldığı 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığa yazılan 5 . 6 . 1963 gün 

ve 6/314 . 5626/32863 sayılı yazılarına. 

Konya Milletvekili Sayın Kadircan Kaflı ta
rafından Başkanlıklarına hitaben sunulan soru 
Önergesinde : 

«1940 tarihli ve birçok hükümleri yeni Ana
yasaya aykırı olan Sıkıyönetim uygulanması ye
ni Anayasa ile teminat altına alman hak ve hür
riyetlerin özüne dokunur mahiyettedir. Şöyle ki: 

1. Anayasanın 22 nci maddesinin 6 ncı fık
rasına göre (Türkiye'de yayınlanan gazete ve 
dergiler ancak 57 nci maddede belirtilen fiiller
den mahkûm olma halinde mahkeme kararı ile 
kapatılabilir.) 
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Bahis konusu 57 nci maddede de gazetelerin 

kapatılmasını icabettiren fiiller (Demokratik ve 
lâyık Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun) 
olmamaktadır. 

Kapatılan gazetelerde böyle fiiller olmadığı 
gibi, olsa da mahkeme kararı ve mahkûmiyet yok
tur. Bu itilbarla Anayasa ihlâl edilmiş değil mi
dir? ' 

2. Sıkıyönetim idaresinin birçok vatandaş
ları yakaladığı, günlerce tecridettiği, aileleri ile 
görüşmelerine ve Avukat tutmalarına imkân ver
mediği öğrenilmiştir. Halbuki Anayasanın 30 ncu 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarına göre (Yakala
ma ve tutuklama sebeplerinin ve haklarındaki 
iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi, 24 sa
at içinde hâkim önüne çıkarılması, hâkimin önü
ne çıkarılınca durumunun hemen yakınlarına bil
dirilmesi gerekir. 

Bu hususlara da riayet edilmemesi yüzünden 
Anayasanın ihlâl edildiği vâki değil midir? 

3. Sıkıyönetim İdaresi dışında bir teşekkü
lün, vazife ve salâhiyetini aşarak vatandaş hür
riyetine ve mesken dokunulmazlığına tecavüze 
yeltendiği görülmüştür. Şöyle ki: 21 Mayıs hâ
disesinden sonra bütün sanıklar polis vasıtasiyle 
davet edildikleri halde, 22 Şubat ayaklanmasını 
bastırarak demokratik idareyi kurtarmış olanlar 
arasında bulunmakla tanınan, Hükümetin takdi
rini kazanmış olan, hâdise gecesini evinde geçir
diği komşuların ve bâzı gazeteler ile senatörlerin 
şahitliikleriyle sabit olan. ve sivil demek olan 
Emekli Hava Albayı Halim Menteş'in evine Ha
va Kuvvetlerinden bir yarbay, bir binbaşı, bir 
yüzibaşı, üsteğmenler ve astsubaylardan mürek
kep silâhlı bir müfreze Hava Kuvvetlerine ait 
ıbir jeep ve bir münibüsle üç defa gelmiş, evi sar
mış, ateşe hazır silâhlarla Halim Menteş'i aramış, 
şükür ki, bulamamış ve Halim Menteş bir akra
basının evinde bunu öğrenince bizızat Emniyet 
Müdürlüğü birindi Şubeye gitmiştir. Bu hareket 
Hava Kuvvetleri Kumandanının emri olmadan 
yapılamıyacağma göre bu Kumandanlık Sıkıyö
netim Kumandanlığının vazife ve salâhiyetlerine 
ve Anayasaya tecavüz etmiştir. Bu yüzden mües
sif bir hâdise olabilirdi. 

Bu hususta ilgili makamlar tarafından tahki
kat yapılmış mıdır? 
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4. 22 Mayıs sabahı ayaklanmayı bastırmaya 

giden Hükümet kuvvetlerine mensup, «5 subay 
ve erin Hava Kuvvetlerine mensup bir uçaktan 
ateş edilerek şehidedildikleri söylenmektedir. 
Hiçbir subay, er kumandanlıkça gösterilen hedef
ten gayrisine ateş edemiyeceğine göre dost kuv
vetlere ateş ettirilmek suretiyle meydana getiri
len bu müessif hâdise hakkında gereken tahkika
tın hemen yapılması ve sorumluların teslbiti ge
rekmez mi?» denilmekte ve sorunun Başbakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması tale-
bolunmaktadır. 

Konya Milletvekili Sayın Kadircan Kaflı'nm 
mezkûr önergesinin, Başbakan adına Bakanlığı
mızca cevaplandırılması, Başbakanlığın 24 . 7 . 
1963 gün ve 77 -1198/3665 sayılı yazılariyle ten
sip kılınmış ve bu konuda gerekli cevabın veri-
lebilmesini teminen, lüzum görülen malûmatın 
toplanması henüz ikmal edilmiş olduğundan; so
ru cevapları, önergedeki soruluş sırasına göre 
aşağıda arz edilmiş bulunmaktadır. 

A) önergenin 1 ve 2 nci maddelerinde: Sı
kıyönetim uygulamasının, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ile teminat altına alman hak ve hür
riyetlerin özüne dokunduğundan bahisle, Anaya
sanın 22 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne 
muhalif, olarak, gazete ve dergilerin kapatılması 
ve yine Anayasanın 30 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü 
fıkralarının öngördüğü hususlara riayet edilmi-
yerek, bâzı kimselerin yakalanmaları suretiyle, 
Anayasanın ihlâl edilmiş bulunduğu ifade olun
makta ise de; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Sıkıyöne
timle ilgili 124 ncü maddesinin son fıkrası: «'Sı
kıyönetim halinde hangi hükümlerin uygulana
cağı ve işlemlerin ne suretle yürütüleceği, hür
riyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulaca
ğı kanunla gösterilir.» Hükmünü vaz'etmiş bu
lunmakla, Sıkıyönetim süresince ve kanunun tâ
yin ettiği şekilde, bâzı hürriyetlerin kayıtlanaca
ğını ve hattâ durdurulacağını derpiş etmiş bu
lunmaktadır. 

Böylece, T C. Anayasası ile bahşedilen hak 
ve hürriyetlerin, bâzı hallerde ve kanunla kayıt
lanması hususu yine Anayasa tarafından öngö
rüldüğüne göre, bu hükme istinaden, halen yü
rürlükte olan 1940 tarihli ve 3832 sayılı örfi 
idare Kanununun 3 ncü maddesi hükmüne tev
fikan yapılan Sıkıyönetim tatbikatının da, Ana
yasaya aykırı bulunmadığı düşünülmektedir. 
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B) Sorunun 3 ncü maddesinde: Sıkıyönetim 

İdaresi dışında bir teşekkülün, vazife ve salâhi-
yotini aşarak, vatandaş hürriyetine ve mesken 
dokunulmazlığına tecavüze yeltendiği, ezcümle; 
hâdiseden sonra bütün sanıklar polis marifetiy
le davet edildikleri halde, 22 Şubat ayaklanma
sını bastırarak, demokratik idareyi kurtaranlar 
arasında bulunan ve Hükümetin takdirini kazan
mış olan Emekli Hava Albayı Hâlim Menteş'in, 
evinde bulunduğunun şahadetle sabit olmasına 
rağmen, Hava Kuvvetlerine mensup bir jeep ve 
münibüsle üç defa evine gidilerek, adı geçeni ara
malarının, Hava Kuvvetleri Kumandanının emri 
olmadan vukulbulamıyacağma göre, bu Kuman
danlığın, Sıkıyönetim Kumandanlığının vazife 
ve salâhiyetlerine ve Anayasaya tecavüz eylemiş 
bulunduğu ifade.edilmekte ise de; 

Bu konuda Millî Savunma Balkanlığmdan ve
rilen bilgiye göre: «20 - 21 Mayıs gecesi mües
ses Devlet Nizamımızı silâh zoru ile yok etme
ğe matuf ve isyan şeklinde tezahür eyliyen ha
reketin, ana ve esas gayesinin, Anayasamızı ve 
Cumhuriyetimizin fiilî ve hakikî teminatı olan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini, bertaraf etmek bu
lunduğu ve bu gaye ile Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne ve onun en üst komutanlarına bilhassa saldır
dıkları ve bir kısım komutan ve subayı aorla ne
zarete aldıkları; bu itibarla, ayaklanmanın bu 
hedef ve gayesi muvacehesinde, arz ettiği millî 
ve hayatî tehlike karşısında, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin, iç Hizmet Kanununun 35 nci mad
desi şümul ve sarahati dâhilinde: (Anayasayı 
ve Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve koru
mak..) gibi en şerefli vazifesini, Silâhlı Kuvvet
lerimizin Başkomutanı olan Sayın Genelkurmay 
Başkanının emrinde olarak, silâhlı ayaklanmaya 
iştirak eden bütün kuvvetlere karşı bir plân dai
resinde hareketle, bertaraf ettiği; Devlet nizamı
nı korumak ve onu emniyet altına almayı istih
daf eden her türlü tedbirlere başvurulduğu, bu 
tedbirler cümlesinden olarak, zaruret haline ge
len Sıkıyönetimin ilânına ve bunun tatbikatına 
intikale kadar, Genelkurmay Başkanlığında Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri mümessillerinin 
iştiraki ile bir, «özel Plânlama Kurulu» teşkil 
edildiği ve «Özel Plânlama Kurulu» marifetiyle; 
Devlet emniyetinin tesis, temin ve idamesi bakı
mından ilk tatbikat olarak silâhlı ayaklanmanın 
bastırılması saniyen ayaklanmaya direkt veya 
endirekt iştirak eden mütecasirlerin silâhtan tee-
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rit ve derdestleri hususunda görevli zabıta kuv
vetlerine yardım için gerekli emir ve direktif
lerin verilerek, bütün kuvvetlere intikal ettiril
diği, Hükümetin vazifeye fiilen devama imkân 
bulduğu anda da Sıkıyönetim' ilânına mecburiyet 
görülüp, Sıkıyönetim ilân edildiği ve Sıkıyöne
tim Komutanının diğer kuvvetlerden olduğu gibi 
Hava Kuvvetleri Komutanından da yardım iste
diği, buna imtisalen; subay, astsubay, erler ve 
gerekli vasıtalarla teçhiz edilen hava ekiplerinin 
Sıkıyönetim Komutanlığı emrine verildiği ve bu 
suretle Sıkıyönetim Komutanlığının suçluların 
yakalanmaları hususundaki emirlerine intibak 
edildiği, Anayasa müesseselerinin bekası ve yurt
ta demokrasinin kökleşmesi uğrunda Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin bölünmez bir parçası olan Hava 
Kuvvetlerimizde esasen her zaman mıesbuk olan 
gayret ve fedakârlığın, rejimin tehlikeye mâruz 
(bulunduğu bu hassas safhada da esirgenm'iyece-
ği bedihi bulunduğu cihetle, tahripkâr faaliyet
lerin inkişafına daha ilk andan itibaren meydan 
vermemek ve önlemek vazife ve gayesiyle göste
rilen gayretlerin Anayasaya muhalif bulunma
dığı, bilhassa Anayasanın temel haklar ve ödev
lere aiıt genel hükümlerinin 16 nci maddesinde; 
millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından ge
cikmede sakınca bulunan hallerde dahi kanunla -
yetkili kılman merciin (Sıkıyönetim Komutanlı
ğının) emri üzerine konutla girilebileceğinin ve 
arama yapılabileceğinin tasrih edildiği, buna ilâ
veten 3832 sayılı örfi idare Kanununun 2 nci 
(maddesi Sıkıyönetim uygulanan yerlerde umumi 
emniyet ve asayişe taallûk eden zabıta salâhiyet 
ve vazifelerinin askerî makamlara intikal edece
ğini ve yine aynı kanunun 3 ncü maddesinin 
1 numaralı bendinde de Sıkıyönetim uygulanan 
yerlerde askerî idarenin fevkalâde tedbirleri it
tihaz ve ta'tibika ve bu meyanda icabettiği tak
dirde bilûmum meskenleri (Askerî ve sivil) gece 
ve gündüz aramaya salahiyetli bulunduğunu her 
hangi bir şüpheye mahal bırakmıyacak şekilde 
tebarüz ettirdiği, kaldı ki, .olay gecesi Halim Men-
teş'in ikamlet etmekte olduğu eve görevli askerî 
personelden hiçbir kimsenin girmediğinin de tes-
biıt edilmiş bir hakikat olduğu, mumaileyhin si
lâhla harekâta mütecasir bulunan eşhas ile alâ
kası mukaddema müspet bulunduğu cihetle, vak'a 
gecesi, durumunun ve iştirak derecesinin tesbiti 
bakımından, vaziyetini tâyinle sorumlu yetkili 
<makamata yardımcı olarak ve yalnız olağanüstü 
ıhalin icaplarının yerine getirildiği ve bu konu J 
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ile ilgili emrin takip ve tatbiki için görevlen
dirilen ekibin, soruda zikredildiği şekilde kati
yen hareket etmediği ve diğer suçlu zanlılardan 
daha fazla Halim Menteş üzerinde ısrarla durul-
madığı, nitekim adı geçenin ikametgâhında bu
lunmaması üzerine, tetkikat yaparak bulunduğu 
yeri tesbit eden alâkalı ve mesul karargâhın key
fiyeti telefonla Emniyet Genel Müdürlüğüne bil
dirdiği, husûsiyle Halim Menteşln bizzat Em
niyet makamlarına teslim olabilecek kadar im
kân ve zaman bulmasının da, şahsına hususi bir 
muamele ve tazyikin asla yapılmadığına en be
liğ bir delil olduğu» ifade edilmektedir. 

O) Sorunun 4 ncü maddesinde bahis konu
su edilen hususlarla ilgili olarak yine Millî Sa
vunma Bakanlığından verilen bilgiye göre: «Olay 
gecesi Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının, 
rastlıyabildükleri isyancılara, netayici çok feci ve 
bilhassa haksız olarak mütecasiri bulundukları 
hareket hakkında gerekli ikazlarda daimî suret
te bulunmalarına rağmen, bunların hiçbir netice 
vermediği ve hattâ isyancıların Hükümet Kuv
vetlerine de ateş açmaktan çekinmedikleri ve 
ateş açtıkları, 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahke
mesinde cereyan eden duruşmalardan da anla
şılacağı veçhile, isyancıların plânlarında, Ha
va Kuvvetleri karaUgâlhının da işgali 'bulun
duğundan, Genelkurmay ve içişleri Bakanlığı 
'binalarına olduğu gibi, Hava Kuvvetleri ka
rargâhına da açılan ateş neticesi iki şelhit ve 
iki yaralı verildiği, Deniz Kuvvetleri Kuman
dam Karargâha girerken otosunun yara aldı
ğı ve Genelkurmay 2 nci Başkanının aHeışe he
def olduğu, {binaenaleyh hem vazife ve hem de 
nefsi müdafaa ateş açma yetkisinin (hakikatin
den çekinmedikleri, şehit ve yaralı verilmesine 
rağmen Hava Kuvvetleri Karargâhından bu 
ateşe mükalbele edilmediği, eğer soruda zikre
dildiği şekilde, komutanlıkça emir verilerek 
bir ateş açtırılması bahis mevzuu olsaydı, ka
rargâh binasından da ateş açtırılma imkânının 
nıe/vcu't (bulunduğu, ıbü'tün ikaz ve 'ihtarların 
isyancılara bir fayda vermediği, hattâ S ay m 
Genelkurmay Başkanının radyodan saat 03,48 
de yayınlanan ve yarım saat zarfında kıışlala-
rma çekilmelerini, iitaalt etmedikleri takdirde 
ateş edileceğini âmir bulunan tebliğe - kî ibu 
tebliğ aynı anda teksir edilerek havadan Ba
kanlıklar . Harbokulu ıbölgesine atılmıştır. -
Riayet etmiyen asilerin ateşlerine devam et'tİk-
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leri, Ibu (halin ise daha müessif neticeler doğu
rabileceği anlaşıldığından kışlalarına dönme
lerini temin için ve moralleri üzerine ımlüessiri-
yet kasdiyle uçakların kullanılmasına karar 
verildiği ve bu maksatla 21 Mayıs saat 04,50 de 
Ski uçakla; Genelkurmay - Büyük »Millet Mec
lisi - Hava Kuvvetleri arasındaki yol kavşağın
da mavzilenmiş ve ateş etmekte hulunan tank
lar ve âsi kuvvetler üzerine ses sürati geçil
mek suretiyle «Sonic -Bdom-»1 yapıldığı (bunun 
hirbirini takiheden ve birçok kimselerin bom
ba atıldığı zannettiği patlama sesleri (meydana 
.getirdiği ve tazyik dölayısiyle de bu fbölıgede-
ki camların kırıldığı, napalm, roket veya Ibtoım-
tba kullanılmadığı, bunun üzerine âsi kuvvet
lerin tanklarını terk ederek, Meicl'isin içişleri 
Bakanlığına nazır evin bahçesine kaçtıkları ve 
Dikmen yolunu (boşalttıklar], ancak kısa bir 
süre sionra Meclis ön cephesinden İçişleri Ba
kanlığı, Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Ka
rargâhına kesif surette ateşe devam ettikleri 
âsi kuvvetlerin morallerinin tamam'en kırılması 
için havadan makinalı tüfek kullanılması icab-
ettiği anlaşıldığından, Kuzeyden Güneye ol-
ımak üzere 'Meclis, Kava Kuvvetleri Karangâ-
fhı arasındaki bölgeyi Dikmen istikametine doğ
ru kısa 'bir süre makinalı tüfekle ateş edildiği, 
'bu bölgede zayiat olmadığı; d'iğer kuvvetler 
gibi Hava Kuvvetleri de 'Türkiye Cumhuriyeti 
ve demokrasisinin. samimi ve a'zimli ibir müda
fii olarak 20 - 21 Mayıs lolaylarının başından 
itifbaren ve hir (bütün 'halinde Hükümeti destek
ledikleri <bu kuvvet tarafından Hükümeti des-
tekliyen diğer kuvvetlere atıeiş edilebilmesinin 
imkânsız olduğu, kaldı ki 'hareket sahasında 
telâkki edilen emre istinaden yalnız alçak irti
fadan, Kuzeyden Güneye Dikmen istikametine 
ve 68 numaralı Devlet yolu Güneyline, Hava 
Kuvvetleri Karargâh Ibinası ile, Büyük Millet 
Meclîsi arasındaki bölgeye alçak zaviye ile 
pek kusa süre ateş edilme medburiıyeti hâsıl ol
duğu ve ateş edildiği, bu bölgenin hüMn gece 
âsilerin (büyük kuvvetleri tarafından işıgal edi
len ve s'es üstü sürati ile uçan .iki uçağın ge
çit yaptığı (bölge olduğu ve bu bölgede de hiç-
ibir ferdin ölmediği, ifade edilmektedir. 

Yine Millî Savunma Bakanlığından verilen 
'bilgide: «Soru önergesinde, 21 Mayıs sabahı 
ayaklanmayı bastırmaya giden Hükümet Kulv-
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vetlerine mensup (beş subay ve erin Hava Kuv
vetlerine ait bir uçaktan ateş edilerek şehidedil-
diklerinin lbelirtildiği, burada şehit adedinin 
doğru (bulunduğu, ancak şelhit Hava Albayı 
Fehmi EroPuJi Genelkurmay Başkanlığı bina
sında pencerede iken âsilerin ateşleri ile şehit 
edildiği, Hava Onbaşısı Hasan Aktar 'm Hava 
Kuvvetleri Karargâhı önünde Meclis (bahçesin
den atılan âsi mermileri ile şelhit edildiği, Ibu 
esnada Hava Kuvvetleri Karargâhı Komutanı 
Binbaşı Orhan Tolan'm da elinden yaralandı
ğı ve şapkasından da isabet aldığı, Ibu olaylar 
sırasında ise, henüz havadan ateş edilmediği, 
ancak bundan sionradır ki Hava Kuvvetlerinin 
te'tihiş ve tenkil maksadı ile uçak kullanmaya 
medbur «olduğu, Muhafız Alayından Piyade 
Binbaşı Cafer Atillâ ve iki erin İçişleri Bakan
lığı ve Jandarma Genel Komutanlığı önündeki 
tretuvar üzerinde, Meclis ön bahçesinde mev-
zilenen âsilerin ateşleriyle şehit edildikleri, 
içişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığı binalarının duvarlarında görülen mermi 
izlerinin Ibu konuda en bariz ve kati deliller 
lolduğu ve hâdiseyi mütaakıp Harb'okulu öğren
icilerine ait 13'97 silâlhm yapılan muayenelerin
de, bunlardan 900 den fazlasının ateş etmiş 
'olduğunun tesbit edildiği» (bildirilmekte ve so
nuç olarak «Anayasayı ihlâl ile Türkiye Cum
huriyeti -ve Deımlokrasisini imhaya mâltuf 20' - 2'1 
Mayıs harekâtına karşı, Türk Silâhlı Kuvvet
leri tç Hizımet Kanununun 35 ndi maddesinde 
sarahaten ifadesini (bulan mevcudiyet unsur 
esasının şeref vecibesini tahakkuk etftİrdiği ve 
Ibu hususta gerekli tedbirleri alarak duru'ma 
'hâkim olduğu ve asil Türk Milletine liyakatini 
bir kere daha ispat ettiği ve Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin harekât esnasında milletine ve ken
disine silâh •çekip, kurşun atanları h'izzat ce
zalandırması da mümkün iken, (bunu yapmıya-
rak Adalete teslim elttiği ve hu suretle Silâhlı 
Kuvvetlerde vatan müdafaasının disiplinli şu
uru kadar, Adalet duygusunun da (benliğinin 
İbir parçası olduğunu en veciz bir şekilde is
pat ettiği, eğer zayiat verdirme gayesiyle ateş 
edilmiş olsaydı, sadece makinalı tüfek atışla
rında yüzlerce âsinin ölüp yaralanmasının im
kân dâhilinde olduğu ve diğer silâhların kul
lanılması halinde ise, âsilerin ekserisinin öle
ceği ve tanklarla da (bölgedeki (binaların pek 
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Çoğunun harabiyete mâruz kalacağı» ifade 
olunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine 'bildirilmesine 
<delâle)t buyurulmasmı arz ederim. 

Sedad Çumralı 
Adalet Bakanı 
Barbakan adına 

5. _ Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün duru
muna ve Başkanının tutumuna dair soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in 
yazılı cevabı (7/385) 

16 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
«derim. 

Sivas Milletvekili 
Tahsin Türkay 

1. — Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 
iki yıla yakın bir zamandır kurulmuş olduğu 
halde, müsbet hiç bir faaliyeti görülmemiştir. 
Sebepleri nelerdir? 

2. — Bu müessesenin neşriyat organı olan 
(Türk Kültürü) dergisinde Türk dünyasının 
menfaatleri ile telif edilemiyecek neşriyatlar 
yapıldığı iddiaları varit midir1?' 

3. — Müessesenin başkanlığına, 2 nci baş
kanlığına ve sekreterliğine getirilen zevatın 
Türkoloji ile ilgili eserleri var mıdır? 

Bu zevatın tâyinlerinde hangi ölçüler esas 
alınmıştır? 

4. — Bu müessesenin başına neden daima 
dış Türklerden birisinin getirilmesi tercih edil
mektedir? Şayet bu bir zaruret ise ilmî değer 
ve otoriterleri dünya çapında olan kimselerin 
getirilmesi ve temini düşünülmekte midir? 

Beynelmilel şöhrete haiz Türkoloğlarımıza 
bu müessesede niçin yer verilmemektedir? 

5. — Müessesenin hali hazır Başkanı Ahmet 
Temir'in : 

a) Müesseseyi dost ve tanıdıklarının bir ge
çim vasıtası haline getirdiği iddiaları gazete
lerde bahsedilmiş ve bu mevzuda Dışişleri Ba
kanlığına ihbar yapıldığı öğrenilmiştir. 

Bakanlıkça bu husus tahkik edilmiş midir? 
b) Başkan Ahmet Temir'in işbaşına geldiği 

9 ay zarfında 20 kişiyi işe aldığı, 10 şahsı vazi
fesinden uzaklaştırdığı öğrenilmiştir. Bu icra
at-ve tasarrufların sebebi nedir? 

Keyfî tasarruflar var mıdır? Bakanlıkça bu 
tâyin ve aziller tasvip ve tecviz edilmekte mi • 
dir? 

e) Müesseseye alman memurlara verilen 
ücret ve maaşlar hangi esaslara göre ayarlan
mıştır? Normalin üzerinde maaş ve ücret veril
diği iddiaları doğru mudur? 

6. — Başkan Ahmet Temir'in Enstitünün 
kuruluşunu müteakip kayınpederine ait Rus
ça bâzı ansiklopedileri, başka bir isim altında, 
enstitünün o zamanki başkan ve 2 nci başka
nının rızası hilâfına (7 000) liraya enstitüye 
sattığı öğrenilmiştir. Enstitüye faydalı olup 
olmadığı ve değeri de bir heyet tarafından tes-
bit edilmediği anlaşılan bu satış karşısmda-
Dışişlerince (gazeteler temas edince) ne gibi 
bir muamele yapılmıştır? 

Enstitüye alınan eşyaların ihalesiz alındığı 
iddiaları varit midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

109 .247/DV. 3 Dairesi 
Gn. Md. 72 

Konu : Sivas Milletvekili Sayın Tahsin 
Türkay'ın yazılı sorusu. 

29 . 9 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 4 .11.1963 tarih ve 7/385, 7208/41036 
sayılı yazıları: 

Sivas Milletvekili Sayın Tahsin Türkay tara
fından yazılı 'olarak cevaplandırılması isteğiyle 
Başkanlıklarına verilmiş olan soru önergesi ce
vabının yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazıla
rındaki talimata uygun bir şekilde yeniden ha
zırlanarak ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

«Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü» ile ilgili 
olarak Sivas Mületvekili Sayın Tahsin Türkay 
tarafından verilmiş olan soru önergesi cevabı 
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«Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü» 20 

Ekim 1961 tarihinde, Cemiyetler Kanunumuzun 
ieabları yerine getirilmek suretiyle, tüzüğünün 
basında yayınlanıması neticesinde kurulmuş müs
takil hüviyeti haiz bir tüzel kişliktir. 

Tüzüğünün birinci maddesinde de belirtildiği 
üzere «ticaret ve iç ve dış politika ile ilgilenmi-
yen» Derneğin faaliyeti ile ilgili olarak soru 
sahibi tarafından tetkiki istenilen hususlar hak
kında toplanılan malûmat aşağıda mâruzdur: 

Enstitü, benzeri ilim müesseseleri için oldu
ğu gibi, bir kuruluş devresi geçürmeikte ve faa
liyetimi bilhassa kitaplık - iarşiv ve bibliyograf
ya istihbarat dairelerince yürütülen ve malzeme 
toplamayı hedef tutan iç çalışmalar üzerinde 
teksif eylemiş Ibulunmaktadır; bunun yanı sıra, 
Kasım 1962 den beri ilgili çevrelerde dikkatle 
taıkilbolunan «Türk Kültürü» Dergisini her ay 
•muntazaman yayınlamakta ve bu suretle Türk 
Boylarının yaşıyan kültürü, iktisadi ve coğrafi 
özellikleri ve jeopolitik durumları hakkında 
çolk faydalı bilgiler vermektedir. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar, Enstitü tara
fından, Türk kültür ve tarihi ile ilgili olarak 
aşağıda isimleri bulunan altı kitap yayınlanmış
t ı r : 

1. Kerküt üzerine söylenmiş şiirler, 
2. Şehriyar ve Haydar - Baba'ya selâm, 
3. Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs'ta Türk eserleri, 
4. Kıbrıs ve Türkler, 
5. Anadolu köy orta oyunları (Köy Tiyat

rosu), 
6. Dede - Korkut (kitabı. 
Türk Kültürü ile ilgili konularda ingilizce, 

Fransızca, Almanca muhtelif ilmî makaleleri 
ihtiva eden 200 Iküsur sayfalık «Cultura Tur-
•cica» .adındaki derginin de ilk sayısı yayınlan
mış bulunmaktadır. 

Nihayet, Enstitü faaliyet sahasına giren ko
nularda Mart ve Nisan 1964 aylarında iki seri 
ilmî münazara ve Ikonferans da tertiplemiştir. 

Bahis konusu dergilerde ve diğer yayınlarda 
Türk dünyasının menfaatleri ile kabili telif ol-
mıyan yazılara yer verilmiyeceği tabiîdir; ancak 
ilmî mevzularda muhtelif cereyan ve fikirlerin 
mevcudolıması ve dergide yayınlanan bâzı yazı
larda ileri sürülen tezlerden farklı görüşlerin 
de bulunması mümkündür. Aynı fikirde bulun-
mıyanlar her zaman Enstitüye başvurarak ma-
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kale saMbi ile temasa geçip, var ise hataları 
düzelttirmek imkânına sahiptirler. 

Enstitünün hali hazır Başkanı Ahmet Te-
mir Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü 
Prof eserlerindendir; Asbaşkan Doç. Dr. Şükrü 
Elçin Türk Halk Edebiyatı Uzmanı, Genel Sek
reter Doç. Dr. Şerif Başta da Osmanlı ve Bizans-
Tarihi Uzmanıdır. Bu tâyinler tüzükteki esasla
rına göre yapılmıştır. Adıgeç enlerin Türkoloji 
ile ilgili bir çok ilmî yayınları vardır. 

Müessesenin başına «daima dış Türklerden 
biri getirilir» diye bir kayıt yoktur; ilk devre 
için Başkan üç yıl müddetle tâyinle getirilmiş, 
ondan sonra bu iş Enstitü Genel Kurulunun ya
pacağı seçimlere bırakılmıştır. Asli üyeler için 
münhal bulunan yerler de Genel Kurul tarafın
dan doldurulacaktır. 

Enstitüye memur alınması ve çıkarılması, 
doğrudan doğruya Yönetim Kurulunun tasarru
fundan. Bu muameleler kanun, yönetmelik ve 
Enstitü Tüzüğündeki esaslara uygun olarak yü
rütülmektedir. 

Ahmet Temir'in Başkanlığı zamanında Yö
netim Kurulunun kararı ile kadroyu tamamla
mak ve hizmetin ifası gayesiyle 22 kişi (me
mur ve odacı) işe alınmış, ondan önce ve onun 
zamanında tâyin edilenlerden: 2 odacı ve 5 me
mur kendi arzulariyle Enstitüden ayrılmışlar, 
2 memurla 2 odacı da istenilen evsafta olmama
ları ve vazifelerindeki ihmalleri yüzünden Yö
netim Kurulunun kararı ile işten çıkarılmışlar
dır. 

Başkanın müesseseyi dost ve tanıdıklarının 
geçim vasıtası haline getirdiği iddiaları ve ba
sında bu konuda çıkan haberler ve Bakanlığa 
vâki ihbarlar incelenmiş, bu hususlarda Estitü-
den yazılı izah istenmiş ve neticede muamele 
konusu olarak her hangi bir ıçhırum tespit edlil-
unemiştir. 

Müesseseye alınan memur ve uzmanlara ve
rilen ücret ve maaşlar kuruluş esnasında me
mur ve ücretli baremi göz önünde tutularak 
tanzim edilen ikadro ve 'bütçeye göre 'ödenmek
tedir. 

Normalin üzerinde maaş verilmesi bahis -ko
nusu değildir. 

Enstitü için satmalınmış olan 1900 tarihli 
86 ciltlik Rusça Brokgauz - Efroıı Ansiklopedi
si için yapılan muamele aşağıdadır: . 

— 188 — 



M. Meclisi B : 4 
Merhum Zakir Ugan'a ait bulunan bu eser, 

mumaileyhin 8 dosya tutan el yazmaları ile bir
likte, fcızı tarafından enstitüye teklif edilmiştir. 
Yönetim Kurulu, bir ikarara varabilmek için bu 
eserin Avrupa kitap piyasasındaki değerini araş
tırmış ve Holânda'daki Mouton Go. Kitabevinin 
19£j7 tarih ve 23 sayılı Katalogunun 24 ncü say
fasında 324 sıra numarası ile 3 000, - Holânda 
Flıprjnii karşılığında satışa çıkarıldığını tesbit 
etmiştir. Bunun Türk parası ile 'karşılığı 8 900 
lira etmekte ve eserin nakliye masrafları ile bir
likte asgari 9 000 liraya malolacağı anlaşılmak
tadır. 

Bunun üzerine Yönetim Kurulu, oy birliğiy
le, 7 . 12 . 1961 tarihinde mezkûr ansiklopediyi 
8 dosya ile birlikte 7 000 liraya Enstitüye sa-
tmalmaya karar vermiştir. 

Enstitüye alman eşyalar ise, Enstitü Hesap 
Yönetmeliğinin 8 nci maddesine göre muamele 
görmekte ve değeri 10 000 lirayı geçerse ve iş 
acele değilse, gazeteye ilân verilerek en uygun 
fiyatı teklif edenden alınması gerekmektedir. 

Şimdiye kadar Enstitüye alınan malzemenin 
çoğu eski Başkan zamanında temin edilmiş 
olup, değerleri pnbin lirayı aşmıyan eşyalardır. 
Ancak, kataloglara göre maktu fiyatla satılan 
dergi ve 'kitaplarla, toptan İzmit Kâğıt Fab
rikasından temin olunan kâğıt için, onbin lira
dan fazla ödendiği zaman dahi, zaruri olarak 
ihale yapılmamaktadır. 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri'nin ilçelerinde müftü, imam ve 
vaiz kadrolarının bo§ bırakılması sebebine dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı İbrahim Saf
fet Omay'm yazılı cevabı (7/530) 

Hakkâri ili dâhilinde müftü, imam 
ve vaiz kadrolarının telâfisi bakımın
dan ne gibi tedbir düşünüdüğüne da
ir. Devlet Bakanlığından yazılı so

ru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Devlet Bakanlığına 

Hakkâri ilinin merkez ilçesi hariç; diğer ilçe
lerinde müftü yoktur. Aynı şekilde bu ilçelerde 
imam ve vaiz yoktur. 

Yurdumuz her yönden en geri kalmış bu böl
gemizde, halkımızın dinî bilgileri ve içtimai te
lâkkilerinde tenevvür etmesi için muhtacı bulun-
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duğu; müftü, imam ve vaiz kadrolarının boş bı
rakılmasının izahı, sayın Bakanlığınızca nasıl ya
pılmaktadır? Ve telâfisi için ne düşünülmekte
dir? 

Yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

25 . 6 . 1964 
Fahir Griritlioğlu 

Edirne Milletvekili 
T. C. 

Zatiş. Sicil ve Lv. Md. 
Diyanet işleri Başkanlığı 7 . 10 . 1964 

30488 

Konu : Hakkâri ilçesinde imam, 
müftü ve vaiz kadroları Hk. 

T. C. Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi : 9 . 7 . 1964 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü sözü ile gelen 7-530-9188-52105 sayılı yazı
ya karşılık. 

Hakkâri vilâyetinin ilçelerinde müftü, imam 
ve vaiz kadrolarının boş bırakılması sebebine da
ir Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi tetkik edildi. 

Müftü ve vaizliklere asgari imam - hatip oku
lu 2 nci devre mezunları tâyin edilmektedir. 
Hakkâri'de halen Beytüşşebap, Çukurca, Şemdin
li ve Yüksekova müftülükleri münhaldir. ilçe
lerde münhal imamlık yoktur. 

Münhaller çok iken yeni mezunlar Şark'a git
medikleri için şimdiye kadar tâyin yapılamamış
tır. Halen münhal; vazife azalmıştır. Bu sebep
ten kısa tyr zaman içinde bu yerlere müftü tâyin 
edilecektir. 

Teşkilât Kanunu çıktığında her kaza için va
iz kadrosu da verilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
ibrahim Saffet Omay 

Devlet Bakanı 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Şemdinli ilçesini Irak hududuna bağhyan 
Şemdinli - Rabarık yolunun yapımı konusunda 
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat ile Millî Savun
ma Bakanı llhami Sancar'ın ve Tarım Bakanı 
Turan Şahin'in yazılı cevapları (7/532) 

özü : Şemdinli ilçesini Irak hudu
duna bağlıyan Eabarık - Şemdinli 
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yolunun yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık, 
Millî Savunma ve Tarım bakanla
rından yazılı soru 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Bayındırlık 
Bakanlığına, Millî Savunma Bakanlığına ve 

Tarım Bakanlığına 
Hakkâri ili Şem'dinli ilçesini, Irak hududuna 

bağlıyım takriben 80 kilometre mesafede Şem
dinli - Rabarik yolunun inşaatı hakkında aşağı
daki sorularımı ilgili bakanlıklardan sormak lü
zumunu hissettim. 

1. Bayındırlık Bakanlığından : 
Uzunluğu 80 kilometre tutarında olan bugün

kü güzergâh, 36 köyün kader ve yaşayışı ile il
gili olduğu gibi, Türkiye ile Irak arasında bir 
irtibat vazifesi de göreceğinden; hudut üzerin
deki Rabarik köyü ile Şemdinli ilçesi arasında 
bir yolun inşaatını Bakanlık düşünmekte midir? 

2. Millî Savunma Bakanlığından : 
Hudut muhafaza teşkilâtımız yönünden ve 

Şemdinli'deki Seyyar Jandarma Taburumuza 
bağlı Irak hududu üzerindeki karakollarımızın 
tabur ile bugün son derece güç olan irtibatlarını 
sağlıyabilmek yönünden, böyle bir yolun yapıl
masındaki lüzum üzerinde, Bakanlık ne düşün
mektedir? 

3. Tarım Bakanlığından : 
Zengin meşe ormanlarının bulunduğu ifade 

edilen bu bölgede orman işletmeciliğimiz yönün
den böyle bir yolun inşaatının lüzumu veya ade-
milüzumu hakkında Bakanlık ne düşünmektedir? 
Orman ekonomimiz bakımından böyle bir inşaat 
rantabl bir inşaat olur mu? 

Her üç Bakanlığa hitaben tevcih ettiğim so
rularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 25 . 6 . 1964 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 1.10.1964 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/987 

Konu : Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu'mın Şemdinli - Rabarik 
yolu hakkındaki yazılı sorusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 9.7.1964 gün ve 7/532/9191/52106 sayı

lı yazınız. 

9 . 11 . 1964 O : 1 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu tara

fından verilen yazılı soru önergesinde temas edi
len Şemdinli - Rabarik yolu 80 Km. uzunluğun
da ve güzergâhı arızalı ve mühim bir kısmı or
manlık araziden geçen bir köy yoludur. Uzun 
vadeli köy yolları plânına alınması hususunda 
ilgili valilikçe Bakanlığımıza her hangi bir tek
lif yapılmamış olan bu yolda geçit temini için 
tahminen 2 milyon liralık ödeneğe ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, köy yollarının inşa ve balkımı 
ile ilgili işlerin tedviri, Bakanlar Kurulunun 
16.7.1964 gün ve 6/3349 sayılı kararı ile, Köy 
işleri Bakanlığına tevdi edilmiş olduğundan so
runun Bakanlığımızın çalışma konularına artık 
girmediğini saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 29.8.1964 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 1621 - 64 
Konu : ıSoru önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9.7.1964 tarih vo Kanunlar Müdürlüğü 

7/532 sayılı yazılarına 

Şemdinli ilçesini Irak huduna bağlıyan Şem
dinli - Rabarik yolunun yapımı konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesi cevapları ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini arz öderim. 
Millî Savunma Bakanı 

îlhami Sancar 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun ya
zılı soru önergesi cevapları 

1. Silâhlı Kuvvetlerce ihtiyaç duyulan yol
lardan Yüksekova - Şemdinli - Gelesin ana mih
ver yolu, bu bölgede birinci derecede önem taşı
maktadır. 

2. Şemdinli - Rabarik yolunun ise ana mih
ver yolu inşaatını mütaakıp ikinci derecede ih
tiyaç duyulacak yollar meyanmda bulunduğunu 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
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T. C. 

Tarım Bakanlığı 16.7.1964 
Orman Genel Müdürlüğü 

Şubesi : 8/B 
H. No. : 8027 - B 
U. No. : 1428 - 110 

Kionu : Yazılı soru hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 9.7.1964 gün Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 7/532 : 9191 - 52106 sayılı 
yazı. 

Edirne Milletvekili Sayın Fahir Giritlioğlu'-
nun, Şemdinli ilçesini Irak hududuna bağlıyan 
Şemdinli - Rabarik yolunun yapımı konusunda 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergeleri 
tetkik edildi, buna ait cevaplarımız aşağıdadır : 

Bitlis Orman İşletmesi hudutları dâhilinde 
bulunan Hakkâri ilinde 1963 - 1967 plân devresi 
için tanzim edilmiş 5 yıllık yol inşa programı
na göre tüm tulü 15 Km. olup 10 Km si 1963 yı
lında inşa edilen ve 4 Km lik kısmı da 1964 yı
lında inşa edilmek üzere programa alman Der
ya - Sirinüs yolundan başka ormancılık yönün
den inşası mutasavver yol bulunmamaktadır. 

Zengin meşe ormanları bulunduğu ifade edi
len Şemdinli ilçesinde birinci devre amenajman 
plânına göre 13 550 hektar baltalık orman mev-
cııclolııp bu ormanların da senelik etası 14 010 
kental yakacak odundur. 

Btı itibarla mevzubahis orman mmta'kasında 
ormancılık ekonomisi yönünden inşa edilecek or
man yollarının cantabl olamıyacağı arz olunur. 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

6'. — Manisa Milletvekili Hilmi Okcu'nun, 
Salihli Valeks Fabrikasına, Mayıs 1964 tarihin
den bu yana, haç memur ve işçinin alındığına 
dair soru önergesi ve Sanayi Bahanı Muammer 
Erten'in yazılı cevaba (7/551) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Okçu 

1. % 51 i Sümerbanluı c/c 49 ıı serbest teşeb
büse aidolan Salihli Valeks Fabrikasına Mayıs 

9 . 11 . 1964 O : 1 
1964 tarihinden bu yana kaç memur ve işçinin 
alındığı, 

2. Alman memurların memuriyete alınma
dan evvel ne işle meşgul olduklarının ve hangi 
ücretlerle istihdam edildiklerini, 

3. Garbde ve modern işletmecilikte kıdem, 
akraba ve particilik gözetmeksizin işi ehil ellere 
tevdii esası hâkim olup işbu fabrikaya Mayıs 
1964 ten itibaren alman şahıslarda hu esas dik
kate alınmış mıdır? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/269 

7.10.1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.9.1964 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/551-9421/54377 sayılı ya
zınız : 

Salihli Valeks Fabrikasına Mayıs 1964 tari
hinden bu yana kaç memur ve işçinin alındığına 
dair Manisa Milletvekili Hilmi Okçu tarafından 
verilen yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Muammer Erten 
Sanayi Bakanı 

Manisa Milletvekili Hilmi Okcu'nun yazılı 
soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabı 

Soru 1. — % 51 i Sürnerbanka % 49 u ser
best teşebbüse aidolan Salihli Valeks Fabrikası
na Mayıs 1964 tarihinden bu yana kaç memur ve 
işçinin alındığı, 

Cevap 1. — Mayıs 1964 tarihinden bu yana 
Salihli Valeks Fabrikasına 3 memur, 166 işçi 
alınmıştır. 

Soru 2. — Alman memurların memuriyete 
alınmadan evvel ne işle meşgul olduklarının ve 
hangi ücretlerle istihdam edildiklerini. 

Cevap 2. — Alman memurlardan : 
a) Mustafa Türker ile Abdülkadir öztürk 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunları 
olup 31.3.1964 tarihinde yedek subaylıktan ter
hislerini mütaakıp 15.5.1964 tarihinde barem 
dışı 450/700 T.L. aylık ücretle Ticaret ve Muha
sebe servislerine memur olarak tâyin edilmişler
dir. 
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b) Recep Kalkan'm ise, lise mezunu olup 

17.1.1958 tarihinde Salihli Zirai Donatım Kuru
mu ajans memurluğundan 30 T.L. asli maaşlı 
iken istifa ederek 4.6.1964 te müktesebi bulunan 
450 T.L. üzerine üç üst derece olan 700 T.L. 
barem dışı ücretle mubayaa memuru olan tâyin 
edilmiştir. 

Soru 3. — Garbde ve modern işletmecilikte 
kıdem, akraba ve particilik gözetmeksizin işi ehil 
ellere tevdi esası hâkim olup işbu fabrikaya Ma
yıs 1964 ten itibaren alman şahıslarda bu esas 
dikkate alınmış mıdır? 

9 . 11 . 1964 O : 1 
Cevap 3. — Mayıs 1964 ten bu yana alman 

yukarda adları yazılı bu üç memurun tâyin iş
lemleri, Sümerbank Ölen el Müdürlüğünün muva
fakati alınarak Müdürler Kurulu kararı ile ya
pılmıştır. 

Memurların alınması 3659 sayılı Kanun hü
kümlerine uygun olarak yapılmış, işçiler de İş 
ve îşçi Bulma Kurumundan alınarak, teşkil olu
nan 'heyet tarafından im'tiJhana talbi tutulmuşlar 
ve işletmeye yarıyacak nitelikte olanlar seçilmiş
lerdir. 

. . .>... >&< . . .<.. . 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
4. BİRLEŞİM 

9.11.1964 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-

deroğlu'nun, Hükümetçe yapılması tasarlanan 
Toprak Reformunun gerek finans kaynakları ve 
gerekse temel esasları üzerinde bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/13) 

2. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, üni
versitelerimizin konuları ve üniversite sistemi
miz hakkında bilgi edinilmek ve Meclisimizin 
bandan sonraki hareket ve kararlarına yön 
vermek üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince, bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/16) 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ

de İlinde 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 İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/710) 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Enerji Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

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

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

6. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı, için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan AtaövHin, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

8. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

9. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkân'ın, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

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

11. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

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



13. — Bilecik Milletvekili Şaidi Binay'ın, 
Bilecik ili înönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonunda-
ki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada ol
duğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usulsüz tu
tumu hakkında ne işlem yapıldığına dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/7S2) 

15. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma 
binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun sair 
işlerine dari Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/783) 

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

17. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

18. — Manisa Milletvekili Hurreım Kubat'-
m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

19. — Giresun Milletvekili 1. Eteni Kılıç-
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 g*enel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/795) 

20. — Giresun Milletvekili 1. Eteni Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştırı
lan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin katî 
olarak tâyin olunup olunmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/796) 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde 41 radyosu olduğuna ve 
bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/797) 

22. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha-
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I le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so

rusu (6/798) 
23. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 

Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin 
hudutlarında değişiklik yapıldığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/799) 

24. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
HAT O kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

26. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 

27. —- Rize Milletvekilli Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin sür'atlendirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/803) 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması ve 
tüketimi konularındaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi 
sağlanıp sağlanmadığına dair Ticaret ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/804) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâfı 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/805) 

30. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilme«i sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

31. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 
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32. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

33. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

34. _ Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

35. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

36. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

38. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

39. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

40. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

43. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, is
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriyar 
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

44. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

46. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

47. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

48. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

49. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 



50. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımlann 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

51. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir* şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

52. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

53. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasınm imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

54. -— Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki id
diaların doğru olup olmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/833) 

55. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat'ın, Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

56. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman, ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/835) 

57. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

58. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

59. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'
ın, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
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I alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü so

rusu (6/838) 
60. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-

un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılma
sı sebebine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/839) 

61. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/840) 

62. — Aydın Milletvekili Hilmi-Aydınger'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/841) 

63. —• Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

64. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

65. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

66. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

67. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

68. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
I kan'm, İdil'in Hanik köyünde, bir ağ-anın köy-



— 5 — 
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/847) 

69. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ari-
kan'ın, Mardin'in av sahası avcılar kulübü bu-
lunmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

70. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne zaman başlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/849) 

71. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

72. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair îmar 
ve tskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

73. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

74. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

75. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

76. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

77. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/856) 

78. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/857) 

79. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
îmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

80. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 

81. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

82. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılar
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü ısorusu (6/861) 

83. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

84. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçiınlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü ısorusu (6/863) 

85. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

86. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve lemniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş, ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

88. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 



89. _ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

90. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

91. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

92. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

93. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

94. — Isınır Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

95. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
içişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

96. - - İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

97. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

98. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/877) 

99. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

100. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Aikay'ım, İbnülemin Mahmut Kemal tnal'ın vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

101. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, Raybankta vukubulan suiistimaller
den ne zaman haberdar olunduğuna ve zama
nında gerekli müdahalede bulunup bulunulma
dığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/880) 

102. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

103. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

104. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaaova'-
nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

105. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

106. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 
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-107. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeoeğine dair İmar ve iskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

108. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

109. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nım, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini. 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve tçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

110. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, yurda, Gümrük vergileri ödenmeden, 
sokulan otomobillerden, yalnız Gümrük Ver
gisi alınması yolunda bir mevzuat değişikliği 
yanılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/889) 

111. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

112. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basına intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

113. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkari illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

114. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığma dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

115. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için galenle
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

116. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

117. — Burdur Milletvekili Mehmet Ozbey'-
in, izmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından SÖ2İÜ sorusu (6/896) 

118. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

.119. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bası hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair îçrleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

120. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

121. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair imar ve îskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

122. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'in Derük ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

123. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu Başkan
lığına seçilen Ve 6 aydır çalışan izmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

124. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'nm Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/903) 
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125. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An

kara'm, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

126. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış <bir gerici
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

127. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

128. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı içinde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907J 

129. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/908) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

131. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

132. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

133. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair îmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

134. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 

135. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/9J4) 

136. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

137. — Sivas Milletvekili Güner Sansözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

138. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin İkizdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpasa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

139. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, Çay islerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

140. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basın - îlân Kurumunun 24 savılı 
Genel Kurul kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anavasa-
mızm 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

141. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
mn, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

142. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

143. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 



144. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

145. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/924) 

146. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

147. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

148. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

149. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

150. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yolun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tanm ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/929) 

151. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

152. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 
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153. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-

nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

154. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nın, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

155. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

156. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi
sine eık olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından ısözlü sorusu (6/935) 

157. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 

158. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge* 
han'm, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı \konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

159 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

160. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

161. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

162. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hazineye borçlu Avukat İsmail Munga'-
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nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

163. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lıı'nım, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

164. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet J 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

165. — Erzurum Milletvekili Eırtuğrul Ak
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

166. — Edirne Milletvekili Hhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit Özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene (sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebime dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

167. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığınla 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

168. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil imalının değer bedelle 
satılmıasını sağlayıp ısağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ille Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve .Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret

menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulun Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

3. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San
ibrahimoğlu 'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

X 4. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settdn Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, AdaleA ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1963] 

5. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

X 6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı: 368) [Dağıtma tarihi: 17 . 8 .1963] 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18 .10 . 1963] 



IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ye 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 .1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) 
(S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 15 . 7 . 1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Mliletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima

yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20. 8 .1363] 

X 5. — Millî İstihbarat' Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komsiycn raporu (1/451) 
(S. Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) (S. 
Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24 .10 .1963] 

X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Dağıt
ma tarihi : 24.12 .1963] 

9. — Millet Meclisi tdare^ Âmirlerinin, Sayış
tay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sayısı: 
706) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 .1964] 

10. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 .1964] 

ı-<e> ı — 

(Millet Meclisi 4. Birleşim) 




