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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun, 
Hükümete güven oyu verdiği halde bunun ba
sına yanlış aksetmesi dolayısiyle vâki domeci 
üzerinde bilgi edinildi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık yazısı okunarak izin
ler kabul olundu. 

Adana Millet vekili Hasan Aksay'ın, Millî 
Eğitilin tjûraoi Da^mi Komisyonuna bağlı Plân
lama Kurulunun, bir raporla, imam - Hatip 
okuiliarını»a kapatılmasını istemiş olduğu hu
susundaki yayıni&rın doğru olup olmadığı hu
susunda Mxuüî Eğitim Bakanından olan sözlü 
sorusunu geri aldığına dair önergesi okundu, 
'bilgi edinildi. 

Amasya Milletvekili Musltafa Kemal Ka
ran'm, Amasya Lisesi öğretmen kadrosuna dair 
sözlü şorubuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi in
cesulu cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
114 sayılı Kanunun ıtadil ve ilgasına lüzum his
sedilip edilmediğine ve buna aut yeni bir ka
nun tasarısı kazırlanıp hazıılanmadığma da.r 
MLilî Eğitim Bakanından sözlü sorusu, soru sa
hibi hazır bulunmadığından gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Izımir Milletvekili Arif EJrtuıiiga'nın, zey
tin ve zeytin yağı istihsal rekoltesin bu yliıd 
taıhminî m.ktarına ve bu mahsullerin değerlen
dirilmesi ile müstahLilın korunması için ne 'gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna, Tica
ret Bakanı İhsan Gürsan cevap verdi. 

İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in, 
bu sene lisel'erden mezun olup da kontenjan 
azlığı dolayısiyle üniversitelere giremiyen genç
lerin üniversitelere alınmaları, 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
okumak için üniversite bulamıyan gençler, 

Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe'-
nin, üniversitelere giremiyen lise mezunları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorulariyle, 

Sinop Milletvekili Mahmuft Alicanoğlu'nun, 
yüksek okul ve fakültelere girememiş öğrenciler 
hakkında ne düşünüldüğüne've Ibunlar için bir 
tedbir alınıp alınmadığına, 

Edrine Mülletvekili Süleyman Bilgen'in, üni-
yers-telere giremiyen binleree gencin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne ve Edirne Üniver-
sJ„es'xnin gerçekleştirilmesine dair bir tedbir 
aılınıp alınmadığına, 

istanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, bu tene 
liselerden kaç öğrenenin mezun olduğuna ve 
bunlaıdan üniversite ve yüksek okullara giren
lerle giremiyenlerin sayısına ve gıremiyenlec 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorularına 
Müıllî Eğitim Bakanı HJlmi incesulu cevap verdir 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
çiftçilerin Türkiye Cuımhuriyeiti Ziraat Banka
sına olan bilûmum ve her şekildeltd borçlarının 
10 sene taksitlere bağlanması, 

Çiftçilerin fennî gübre ve tohumluk bedelin
den olan borçlarına yüklenen masraf ve faizle
rin alınmaması ve bütün borçların tecilli ile 10 
sene taksitlere bağlanması husufunda ne düşü
nüldüğüne dair sorularına ve, 

Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun, siya
si partilerin vait ve taahhütleri nazara alınarak 
arazi ve bina tahrirlerinin durdurullmasmm dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna MaLye 
Bakanı Şefi.k liran cevap verdi. 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nm, Doğu -Anadolu'nun bâzı illerinin, kuraklık 
dolayıdyle mâruz kaldığı hayvan yemi ve 'buğ
day yolduğunu önlemek için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit 
Oral ve Ticaret Bakanı ihsan Gürsan cevaplan
dırdılar. 

Aydın MJJllelfcvekili Mehmet Yavaş'm, geçmiş} 
yıllarda tütün müstahsilinin satışlarından % 5 
nisbetinde alman kesintinin mahiyeti ve mucip 
sebepleri ile »biriken kesinti toplamına dair so
rusuna da Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket 
Puladoğlu cevap verdi. 

6 . 12 . 1961 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili izmir 
Mekki Keskin Kadri özek 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 
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2.— GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu ve 4 arkadaşının, 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun teklifi (2/14) (Adalet Komis
yonuna) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 
9.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri îç Hizmet Kanununun 43 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/15) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu idare Amirleri 
Mehmet Ünaldı ve Nihat Pasinli'nin, 1961 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/16) (Bütçe Komisyonuna) 

4. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
4 Kasım 1950 tarihli Roma Sölzleşmesinin 25 nci 
ve 46 ncı maddelerinin uygulanması hakkında 
kanun teklifi (2/17) (Dışişleri Komisyonuna) 

5. — Mardin Milletvekli Esat Kemal Ay-
ıbar'm, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa 
ek kanun teklifi (2/18) (İçişleri, Adalet ve Dış
işleri komisyonlarına) 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/19) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankın), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(îstaribul milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN 
yoruz. 

Ekseriyet var, gündeme geçi-

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/32) 

BAŞKAN — iki arkadaşımızın izin taleple
ri vardır. Başkanlığın tezkeresini •okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 6.12.1961 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüzce tasviplerine arz olunur, 
Millet Meclisi Başkam Y. 

R. Aksoy 
Kırklareli Milletvekili Fikret Filiz, 15 gün, 

hastalığına (binaen, 30.11.1961 tarihinden iti
baren 

Sinop Milletvekili Cemil Karahan, 20 gün, 
mazeretine binaen, 10.12.1961 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup reylerinize 
arz edeceğim. 

218 
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Kırklareli Milletvekili Fikret Filiz, 15 gün, 

hastalığına binaen, 30.11.1961 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6.12.1961 0 : 1 
Sinop Milletvekili Cemil Karahan 20 gün, 

mazeretine binaen, 10 . 12 . 1961 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabuİ edilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

a) Sözlü sorular ve cevaplan 

1. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, 114 sayılı Kanunun tadil ve ilgasına 
lüzum hissedilip iedilmediğine ve buna ait yeni 
bir kanunun tasarısı hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair MiM Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/5/ 

BAŞKAN — Sayın Endik,' buradalar mı?... 
(Yok sesleri.) 

İkinci defa bulunmadıkları için soru düş
müştür. 

~ 2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat Ortaokulunun faaliyete geçtiği tarih
ten bu yana okuyan öğrenci sayısı ile öğretmen 
kadrosuna ve inşası kararlaştırılan ortaokul ve 
sanat okulu binalarının bu yıl yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Millî JSğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/14) 

BAŞKAN — Talât Oğuz, buradalar mı efen
dim?... (İzinli sesleri.) 

iki defa bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

3. —- Aydın Milletvekili Mustafa §ükrü 
Koç'un, Millî Eğitim Başkanlığınca, 4489 sayılı 
Kanuna göre ihtisasını artırmak üzere, İngilte
re'ye gönderilmesine karar verilen Ankara ilk
öğretim Müfettişine pasaport verilmemesi sebe
bine dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun sözlü cevabı (6/23) 

BAŞKAN — Soru sahibi Mustafa Şükrü Koç 
buradalar mı efendim?... («Burada» sesleri.) 

içişleri Bakanı buradalar mı efendim!... 
(«Burada» sesleri.) 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu
yurmanızı saygı ile rica ederim. 

13 Kasım 1961 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

Ankara ilköğretim Müfettişi Mahmut Ma
kal'ın, Millî Eğitim Bakanlığınca 4489 sayılı 
Kanuna göre ihtisasını artırmak üzere ingilte
re'ye gönderilmesine karar verildiği halde, iç
işleri Bakanlığınca kendisine 21 günden beri 
pasaport verilmediği hakkında bâzı gazetelerde 
yayınlar yapılmaktadır. 

Durum böyle ise : 
1. Anayasanın 18 nci maddesi ile bütün 

Türk vatandaşlarına tanınan seyahat serbest
liği ve yurt dışına çıkabilire hakkının Mahmut 
Makal'ın 'kullanamamasının sebebi nedir? 

2. Yurt dışına öğrenim maksadiyle gönde
rilmekte olan bir memurun pasaportunu gecik
tirenler hakkında işlem yapılması düşünülmekte 
midir? , 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇIŞLERI BAKANI AHMET TOPAL-

OĞLU (Adana) — Muhterem arkadaşlar, Millî 
Eğitim Bakanlığınca, 4489 sayılı Kanuna göre, 
•ihtisasını artırmak üzere ingiltere'ye gönde
rilmesine karar verilen Ankara îlöğretim Mü
fettişine pasaport verilmemesi sebebine dair Ay
dın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç tarafın
dan verilen sözlü soruya arzı cevap ediyorum. 

1. İhtisas yapmak üzere ingiltere'ye git
mek için 16 . 10 . 1961 tarihli dilekçe ile bakan
lığımıza müracaatte bulunarak pasaport talebe
den Ankara ilköğretim Müfettişlerinden Mah
mut Makal'ın geçmiş ve halihazır durumunun 
tahkik ve tetkiki lüzumlu görülerek hakkında 
ilgili makamlarla yapılan yazışma neticesi adı 
geçenin yurt dışına çıkışında bir mahzur bu-

— 219 



M. Meclisi B : 18 
lunmadığı anlaşılarak kendisine 13 . 11 . 196} 
tarıniı^ue Dır ymiK pasaport verilmiştir. 

2. öööz sayın Pasaport Kanununun 22 nci 
maddesinin üaKaniıgıma verniği yetkiye müs
teniden Mahmut Makal hakkında yapılması lü
zumlu görülen tahkikat normal muaaeti içinde 
yapılmış bulunduğundan pasaportun verilme
sinde gecikme mevzuuoahıs değildir. 

BAŞKAN — Sayın suru sahibi. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 

arkadaşlarım, Mahmut Makal Tü/kiye Cumhu
riyeti Millî Eğitim Bakanağının bir memnu
dur ve bu arkadaşımız İçjgleri Bakanlığına di
lekçe ile müracaat etımiş'tir. En kısa zaıman..& 
pasaport verildiği ve hattâ pasaport verilme 
süresinin yarım saata, 15 dakikaya indirildiği 
gazetelerde sık sik ilân edilmektedir. Bir Türk 
memuru ve kaldı ki, Mahmut Makal gibi eser 
sahibi, edebiyat «alanında dünya çapında ü.ı ya
pan bir yazarın yurt dışına çıkabilmesi için bir 
•ayı aşan taıhkikalm yapılmasına zaruret hisse
dilmesi, doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığın
daki bâzı şahısların şu veya bu vataı daşlar 
hakkında suizannı davet edecek şekilde iddia 
ortaya atmasından ileri gelmektedir demekten 
başıka bir şey söylenemez. Millî Eğitûm Bakan
lığı bu memurunu ihtisas yapmak üzere ha ice 
göndermeye karar verir, müracaat edilir. Ken
disine tahkikat yapacağız denir. 20 gün müddetle 
Vilâyetle İçişleri Bakanlığı ve Emmyet Umum 
Müdürlüğü arasında yazışma devam eder, «ima-
di, eksik var, bir daha sorulacak.» diye oyalanır. 
Ondan sonra şöyle denir: Milî Eğitim Bakanı 
Ahmet Tahtakılıç'a rica et, İçişleri Bakanına 
o tavassut ederse biz şiaıdi pasaportu verebi
liriz. Ahmet Tahtakılıç'm tavassut edip etme
diğini bilmiyorum, e.tiği söyleniyor, ona rağ* 
men verilmiyor. Daha sonra öğreniyoruz ki, 
ilgili bir memur bu vatandaşınıza, «Belki bir 
suçun vardır, ondan dolayı pasaport verilme
mektedir» diyor, Arkadaşlar, Pasaport Kanu-
nunda Mahmut Makal'm pasaport almasına en 
gel olacak hiçbir madde yoktur. Bu durum 
karşısında oyalayıcı memurlar, doğrudan doğru
ya şimdiye kadar bu vatandaş hakkında çeşitli 
şekilde yapılan çirkin dedikudulara alet olmak
tan ileri gitmemişlerdir. Ben şunu söyleme1: is
terim ki, her hangi bir vatandaş par apcrt alna": 
için müracaat ettiği zaman diğar vatanda 1ar-
dan farklı muameleye tâbi tutulamaz. Kaldı ki, 
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i bu arkadaşıînızm kanun karşısında pasaport al

masına mâni bir hali de yoktur. İçişleri Bakanı
nın izahlarından dolayı teşekkür eaerken bu 
noktaları da belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANİ AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım; pasa
portun verilmesi; Devlet otoritesinin tasarru
fudur. Pasaportun verilmesinde Devleti-, pa
saport istiyen her vatandaşın durumu hakkında 
kısa bir etüt yapması tabii vazifesidir. 

Esasen Pasaport Ka.ıunuuun 22 nci mad
desi de bu hususu tesbit etmiş dr, Bu bakımdan 
Bakanljğm yaptığı tamamen kanuu dân-dnde 
olan bir tasarruftur. Kısa bir müddet içinde 
yapılan Bakanlığın bu te.kikatmı Mustafa ^ük-
rü Koç arkadaşımızın hoşgörmeleıinı ve mamur
ların da vazifederini yapmış oldukla.i-i bdhjsaa 
beyan ve istirham ediyorum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Tokat Milletvekili Mehmet Kozova'-
nm, tohumluk buğday ihtiyacının karşılanması 
hususunda ,ne g.bi tedbirler alındığına dair soru
suna Tarım Bakanı Cavit Oral'vn sözlü cevabı 
(6/25) 

BAŞKAN — Mehmet Kozova, buradalar mı 
efendim? («Burada» sesleri) Tarım Bakanı, bu
radalar mı efendim?... («Burada» sesleri.) 

Soruyu okutuyorum. 

Meclis Riyaseti Yüksek Başkanlığına 
Memleketin bir çok yerlerinde ve bu meyan-

da Tokat'da köylünün ekecök tohumu yoktur. 
Uüzlük ekimi tamamen yapılmadığı gibi yaz

lık eklimi için de tohuma ihtiyaç vardır. Vekâ
letçe bu hususta müstaeelen alınmış bir tedbir 
var mıdır? Ve köylüye yeteri kadar tohum za
manında verilecek midir? 

Ziraat Vekilinin bu hususu şifahi olarak iza-
hmı arz ve rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Buyurun, Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana) 

— Muhterem arkadaşlar, Tokat Milletvekili Meh
met Kazova'nın sorusuna cevap arz ediyorum. 

• Memleketimizin muhtelif yerlerinde tabiî 
I âfetler yüzünden zarar ziyanı yüzde kırkı geçmiş 
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olan ve fakat Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
ve Ziraat Bankasından doğrudan doğruya yar
dım temin edememiş olan çiftçilerimize 5254 sa
yılı Kanuna göre 33 813 ton buğday ve 11119 ton 
arpa tevzi edilmiştir. Bu tohumluklar bilhassa 
üretme çiftlikleri, şeker fabrikası çiftlikleri ve 
araştırma müesseselerimizin iyi tohumlukları na
zarı dikkate alınarak tevzi edilmiştir. Bunun 
dışında parasiyle mubayaa etmek istiyen çiftçi
lerimize de 10 tonu geçmemek üzere tohumluk 
tevzi edilmiştir. Maruzatım .'bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kazova. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 
Reis Bey, kıymetli arkadaşlarım; Tarım Bakanı 
Beyefejıdi burada tohum hakkında izahatta bu
lundular. 33 bin küsur ton buğday ve 11 toin kü
sur ton arpa verildiğine işaret »buyurdular. Ken
dilerine çok teşekkür ederim. Ama bu vaziyet 
(bendenizi tatmin etmedi. Ben Sayın Bakanın bu
rada bizi tenvir etmesini ve şifalı ıbir izahatta bu
lunmasını arzu ederdim. Maalesef ıbeni tatmin öt
medi. 

Bugün hepimiz bilmekteyiz ki, memlekette ku
raklık devam etmiştir. Memleket nüfusunun % 
75 ini köylü teşkil etmektedir. Köylünün «bütün 
maişetini hulbulbat ve benzeri toprak mahsulleri 
ve «bir kısmının da hayvancılık teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; kuraklık dolayısivle 
toprak mahsullerimiz, hububat başta olmak üze
re, az olmuş ve hayvanlarımız da o niabettc gıda 
alamamışlardır. 

Yıllık ekim de çok noksan olduğu için, yıllık 
mahsul de az oldu. Bâzı vilâyetlerimizde yemek
lik buğdaylarını ekmişler, bâzı yerlerimiz, ekim 
ızamanı geldiğinde yemeklik ıbuğdaylarını dahi 
toprağa gömerler, aç kalacaklarını bile düşün- • 
mezler. Çünkü onların; bütün serveti samanı hu-
Ibubattır. Çoluğunun çocuğunun maişetini top
raktan beklerler, hayvancılıktan beklerler. Yıllık 
ekim yapılmamıştır. Eğer önümüzdeki yaz ekimi 
de yapılmadığı takdirde memleketin durumu iyi I 
olmıyacaktır. Dâhilden temin edilmlyerek, hariç
ten buğday getirmek, mütemadiyen dışarıya avuç 
açmak... Taşıma su ile değirmen dönmez arkadaş
lar. Bu memleket için çok kötü bir durumdur. 
Bilhassa ekimi çok ehemmiyet verileceğine de ina
nıyorum ve yeni Veküimize güveniyorum. Çünkü 
Tbüyük Ata'nm bir sözü vardır : «Saban, kılıca 
»galebe çalar.» 
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! Bu memleket ziraat memleketidir, bu memle

ketin kalkınması ziraate bağlıdır. Bundan dola
yıdır ki, ziraatin büyük bir ehemmiyetle ele alın
masını Sayın Bakandan hassaten rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ticaret Vekili 
Beyefendi, geçen gün 65 bin kilo hayvan yemin
den 6 000 kilosunun ancak satıldığını ifade etti
ler. Bunun sebebi gayet açıktır arkadaşlar. Köy
lüde para yoktur; hakikat\ açıkça ifade etmek
ten çekinmiyeceğim; köylü açtır. 

Yine, aynı şeyi tekrar etmekten kendimi ala-
mıyacağım, Ziraat Vekili Beyefendi, buna bir 
çare imkânı arasınlar. Kendilerinden bunu hassa
ten rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 

— Muhterem arkadaşıma hak vermemeye imkân 
yok. Fakat takdir buyurulur ki, ıbu işi daha yeni 
deruhde etmiş bulunuyorum. Ziraat Bankasında 
tohumluk için tahsis edilmiş olan kredinin mikta
rı 44 milyondur, bunun 40 milyonu sarf edilmiş 
(bulunuyor, elimizde kalan 4 milyon liralık bir 
kredidir. Bunu da yazlıklar için muhafaza etmek 
mecburiyetinde kaldık. 

5254 sayılı Kanunun bugünkü memleket şart
larını karşılamadığı açık bir hakikattir. Tarım 
Bakanlığınız olarak tohumluk dâvasına çok ciddî 
olarak Önem veriyoruz. Bunun için de bugünkü 
şartlara uymıyan 5254 sayılı Kanunu değiştir
mek kararındayız. 

Geçen gün Sayın Maliye Bakanımızın ifade 
ettikleri gibi, Hükümet Ziraat Bankasına 100 
milyonluk bir kredi ve 40 milyonluk bir tohum
luk karşılığı koymaya karar vermiştir. Bu mik
tardan âzami surette istifade ederek memleketi
mizin tohumluk ihtiyacını karşılamaya çalışaca
ğız. Bugün en azından memleketin 400 bin ton 
tohumluk ihtiyacı vardır. Fakat maalesef zamanı 
geçmiştir, elimizde tohumluk mevcut değildir. Bu 
vaziyet karşısında bundan başka bir şey yapmak 
imkânı bulunamamıştır. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Emirdağı Assubay Hazırlama Ortaokulu
nun tedrisatına son verilmesi sebebine ve bina
nın devir muamelesine dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı tlhami Sancar'ın sözlü cevabı 
(6/26) 
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BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. 
[Millî Savunma Bakanı?... Burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Emirdağ Assubay Hazırlama Ortaoku

lunun hangi tarihte ve ne sebeplerle tedrisatı
na son verildiğinin,. 

2. Binanın, Emirdağ Lise Yaptırma Der
neğince Millî Savunma Bakanlığına devrediliş 
sebep ve gayeleri ile devir bedelinin ne oldu
ğunun, 

3. Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmen oku
lu yapılmak üzere mütaaddit defalar talebolu-
nan okul binasının Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmeyip içişleri Bakanlığına devredilip se
bebinin, 

Millî. Savunma Bakanlığınca sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı, buyu
run. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-
CAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 

1. Ordumuzun yeniden teşkilâtlandırıldığı 
yüksek malûlarıdır. Bu cümleden olmak üzere 
askerî okullar da plânlı bir reorganizasyona 
tâbi tutulmaktadır. 

Bu prensibe uyularak astsubay hazırlama or
taokullarının: bir plân dâhilinde tedricen ka
patılmasına karar verilmiş, bundan sonra ast
subay ihtiyacının sivil ortaokul mezunlarından 
temini daha iktisadi ve daha verimli görül
müştür. Yalnızca Emirdağ Astsubay Hazırlama 
Ortaokulu değil, 1959 - 1960 ders yılında Emir
dağ ve Demirci, 1960 - 1961 ders yılı sonu Ço- , 
rum, Halıcıoğlu Assubay Hazırlama ortaokul
ları kapatılmış olup, 1961 - 1962 ders yılı so
nunda da Konya ve Merzifon Assubay Hazır
lama ortaokulları kapatılacaktır. 

Şimdilik bir muvazene unsuru olarak, Mer
sin Assubay Hazırlama Ortaokulu faaliyete de
vam edecektir. Assubay sınıf okullarına sivil 
kaynaklardan fazla müracaat vâki olduğu için, 
hem ıkaliteli öğrenciyi seçerek alma imkânları 
ıbulunmakta, hem de Hazineye yirmi milyon 
liraya yakın bir tasarruf sağlanmaktadır. 

2. Emirdağ Okul ve Pansiyon Yaptırma 
Derneği îdare Heyetinin 1.9.1956 tari'hli 
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kararı ile mektep, pansiyon ve garaj binası, 
Millî Savunma Bakanlığına, assubay okulu 
açılması şartiyle 25 .10 .1956 gün ve 42 sayılı 
Kararla 1 000 T.L. gibi sembolik bir bedel mu
kabili satılmıştır. 

Binalar intikal ettikten sonra arazi istim
lâki ve satmalmması için 243 583 T.L., bina
ların ikmali ve restorasyonu için de 733 547 T.L. 
olmak üzere, 1960 yılına kadar ceman 977 130 
T.L. sarf edilmiştir. 

3. Türk Silâhlı Kuvvetleri, Kara (Jandar
ma dâhil), Deniz ve Hava Kuvvetleri subay, 
askerî memur, assubay, erbaş ve erleri ile as
kerî öğrencilerden teşekkül eder. Millî Sa
vunma Bakanlığı tasarrufunda bulunan gayri-
menkuller üç Kuvvete ihtiyaçlarına göre tah
sis edilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı, Silâhlı Kuv
vetlerin bir kolu olarak mütalâa ve kabul edil
diğinden 1 nci maddede geçen, Kara, Deniz, 
Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı dışında kalan gay-
rimenkuller, prensibolarak Jandarma Genel 
Komutanlığına tahsis edilir. 

Bunun haricindeki ihtiyaç fazlaları diğer 
Bakanlıklara terk edilir, 

Emirdağ Assubay Hazırlama Ortaokulunun, 
varılan karar üzerine, assubay okulu olarak 
kullanılmasından sarfınazar edildiği için, bu 
binaları Millî Eğitim Bakanlığı okul olarak, 
Jandarma Genel Komutanlığı ise uzatmalı okul 
olarak kullanmak üzere talepte bulunduğundan 
her iki istek aynı gayeye matuf olduğu için 
yukarda belirtilen prensipler gereğince Jandar
ma Genel Komutanlığına devredilmiştir. 

Esasen Dernek bu binaları, askerî bir oku
lun Emirdağ'da bulunması . gayesiyle vermiş 
bulunmaktadır ve Jandarma Genel Komutanlı
ğınca uzatmalı olarak 1 Ocak 1962 de 750 mev
cutla faaliyete geçirilecektir. 

BAŞKAN — Soru sahtibi, buyurun. 
ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın Millî Savunma Baka
nının vermiş olduğu izahata teşekkür ederim. 
Ancak bu izahat bendenizi tatmin etmemiştir. 
Çünkü bu okulun yapılışında fiilen çalışmış bir 
arkadaşınızım. Bu okul Emirdağ'ının ihtiyacı 
ioin yapılmıştır, bu okul Emirdağ'lılarm yüz 
küsur köyünün tohumluğundan, yiyeceğinden 
ayırdığı buğdayların satılması ile elde edilen 
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para ile yapılmıştır. Bu okulu biz orada ceha
letle mücadele için yaptık. Yoksa şu veya bu 
şekilde bir kışla olsun diye yapmadık. Bu 
ancak ve ancak mmtakanm ihtiyacını karşı
lasın diye yapılmıştır. Eğer bizim mıntakamiz-
dan köyümüzden senede on tane çocuğumuz 
bu okuldan istifade ederse biz bunu büyük 
bir nimet olarak karşılıyoruz. Ama bugün, 
Emirdağ'ın fedakârlıklarla yaptığı bu okul
dan ne istifade sağlanacaktır? İktisadi ba
kımdan belki birçok istifade sağlıyacaktır ama 
eğitim dâvasına bu kadar önem veren bu kaza
nın karşılaştığı güçlükler »bakımından hiçbir is
tifade sağlamıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; bu okulu devreden he
yetle çok yakından temas etmiş bir ar
kadaşınızım, kendileriyle çalışmış bulun
maktayım. Biz okulu, 1956 senesinde Millî Sa
vunma Bakanlığına şu şekilde devrettik ve ta
pu siciline de bu şekli geçirdik: Emirdağ Okul 
Binası Yaptırma Derneğinin iken, dernek ida
re heyeti tarafından 27 . 10 . 1956 tarih ve 46 
sayılı kararlariyle, Assubay Hazırlama Ortao
kulu olarak kullanmak üzere ve bin lira bedel 
mukabilinde ve bugünkü vergi kıymeti 350 bin 
lira olan bu binayı biz yalnız okul yapmak için 
Vermiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi karşımızda 
Emirdağ Ortaokulu, bir münakaşa ve mücadele 
mevzuu olmuştur. Halbuki biz bunu bunun için 
değil iktisadi ve kültürel bakımdan Emirdağ'ına 
'bir fayda sağlasın diye yaptırdık. Ama talebe
ler için hiç de faydalı olmıyacaktır. Huzuru
nuzda rica ediyorum; Millî Eğitim Bakanlığın
ca 1961 yılında Emirdağ'ında açılmak üzere alın
mış bulunan öğretmen okulunun açılmasını te
min için Millî Savunma Bakanlığınca bu okul 
binasının Millî Eğitim Bakanlığına verilmesini 
ve jandarmaya tahsis edilmek üzere de Millî 
Eğitim Bakanlığınca devrine hazır oldukları Ça
nakkale'deki Kirazlı binasına jandarmayı nak
letmelerini İçişleri Bakanı arkadaşımızdan ve 
Millî Savunma Bakanı arkadaşımızdan hassaten 
rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLIİAMİ SAN

CAK (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; arz 
•ettiğim gibi bu bina hakikaten cüzi bedelle 
devredilmiştir. Ama bahis buyurdukları de-
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virden sonra da bit milyona yakım bir masraf
la tevsii ve restorasyonu yapılmış bulunmak
tadır. Burası muhterem arkadaşımın buyur
dukları gibi kışla değildir. Jandarma Uzatma
lı Er Okulu halime kalbedilmiştir. Astsubay 
Hazırlama Okulu ile Jandarma Uzatmalı Er 
Okulu arasında mahallî kültür hizmeti bakı
mından hiçbir fark yoktur. Her ikisine de mem
leketin her köşesinden gençler gelecek, okuya
cak ve hizmete gireceklerdir. Bu da memle
ket ölçüsünde hizmet yapan bir okuldur. .Di
ğerinden hiçbir farkı yoktur. Millî Eğitim, 
içişleri ve Millî Savunma ^Bakanlıkları bir baş
ka mevzuda birleşirlerse bu ayrı bir meseledir. 

Suale cevabım bundan ibarettir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Altıncı soruya geçiyoruz. 

6. — Afyon Kardhisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ^ Hükümet Konağının ne se
beple boşaltıldığına, Adliye teşkilâtının nere
lerde ve hangi şartlarla vazife gördüğüne ve 
Hükümet konağı inşaatı için ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Adalet Bakanı Sahir Kuruthıoğ-
lunun sözlü cevabı (6/27) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Adalet 
Bakanı da burada. Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Emirdağı Hükümet Konağının hangi 

tarihte ve ne sebeple boşaltılmış olduğunun, 
2. Halen Emirdağı adliye .teşkilâtının ne

relerde ve hangi şartlarla vazife görmekte ol
duğunun, 

3. Emirdağı adliye teşkilâtının barındı
racak olan Hükümet Konağı inşaatı için ne 
düşünüldüğünün, 

Adliye Vekilince sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 
Şevki Güler 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLU-

OĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Efendim, Emir
dağı Adliyesi Hükümet Konağında çalışmakta 
iken, boşaltmak mecburiyeti hâsıl olmuştu. 
Adliye binası belediyeye ait yedi oda, bir mah
zen ve bir holden ibaretti. Bu binada çah§« 
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maktadır. Maliye Bakamım alâkadar etmekle 
beraber, kendisiyle yaptığım temas neticesin
de müsait bir arsa aranarak, bulunduğu tak
dirde binanın inşasına başlanılması sonucuna 
vardık. Program tahtında Emirdağı Hükümet 
Konağı inşaatının ikmaline çalışılacağı husu
sunda bilgi alınmıştır. 

Sual bu hudut içinde kaldığı için kendile
rini bu şekilde tatmin etmıi§ olduğuma kaaniim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru sahibi. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlar, Adliye Vekili arkadaşımızın 
vermiş olduğu cevap bendenizi daha evvelki 
temaslarımız dolayısiyle tatmin etmiştir, ken
dilerine teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
7 nci soruya geçiyoruz. 

7. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, Sö
ke Çimento Fabrikasının işletmeye açılmaması 
sebebine dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çe-
Ukbaş'ın sözlü cevabı (6/28) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar ımı? (Bu
rada sesleri) Sanayi Bakanı buradalar. Soruya 
okutuyorum, efendim. 

15 .11.1961 

Millet Meclisi Riyasetine 
ıSöke Çimento Fabrikasının işletmeye 'açıil'ma-

yış sebeplerinin sözlü olarak açıklanmasını Sa
yın Sanayi Bakanından rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Sezgin arkadaşımın «Söke Çimento Fabrikası
nın işletmeye açılması sebebine dair» sorduk
ları suale cevabımı arz ediyorum. 

Bunun başlıca sebebi; fabrikanın ihtiyacı 
olan elektrik enerjisinin fabrikaya gefciri'lmeme-
sidir. Fabrikanın /montajı bittikten sonra 
enerji hatlarının tesis ed lmesinde rastlanan bil
hassa. tediyeye ıııülaaıllik güçlükler sebebiyledir 
ki, fabrika 1959 yılı sonunda bitmiş olmasına 
rağmen, işletmeye açılamamıştır. E erji nakil 
hatları malzemenin sipar'ışl 1955"te Türk - İtal
yan Teknik İş Birliği Anlaşması içinde İtal
yan firmalarına ihale edilmiştir. Sipariş mu-
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kavelesi gereğince malzeme bedelinin, yüzde 
10 u imza edilmesiyle beraber firmalara tediye 
ve transfer edilmiştir. İkinci taksitini teşkil 
eden % 15 nisbetindeki bedelin transferinde ge
cikme olmuş ve buuun üzerine firma malzemenin 
şevkini durdurmuştur. Bilâhara 1960 yazında 
72 sayılı Kanunla eldeki işler gözden geçirildiği 
sırada Söke Çimento Fabrikası tehir edilen işler 
arasına girmiştir. 1961 in yaz aylarında Devlet 
Plânlama Dairesine Bakanlığın, piyasada duyu
lan ihtiyaç dolayısiyle vâki müracaatı üzerine 
Devlet Plânlama Dairesi tehir edilen bu işin ele 
alınması lüzumunu belirtmiştir. 

Bunun üzerine, Çimento Sanayiinin mesul
leri firmalarla yeni anlaşmalar imzalamışlardır. 
Bu anlaşma gereğince lüzumlu olan malzeme 
ısipariş bedelleri Ekim 1961 de transfer edildiği 
için. firmalar yakında malzemenin «evkiya'tma 
bağlıyacaklardır. 

Fabrikanın enerji nakil tesislerinin mütaalh-
lıidi durumunda olan müessese Etifoank'tır. Bu 
fabrikayı inşa ettiren müessese Çimento Sanayii 
Umuım Müdürlüğüdür. 

Bu suale muttali olunca; 11 nci ayın 27 nci 
günü, bu iki İktisadi Devlet Teşekkülünün 
Umuım Müdür ve muavinlerine «İşin süratle in
tacı neye bağlı bulunuyorsa, bunu aramızda 
müzakere edelim, bir protokolle tesbit edelim, 
ihtilâfa düştüğümüz noktalar olursa bunları 
giderelim» dediğimde, yapılan protokol neticesi 
Söke Çimento Fabrikasının 1962 yılı Ağustosu 
sonunda çalışmaya başlıyacağmı bu iki daire
nin mesulleri protokolle tesbit etmiş bulunmak
tadır. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, İsmet Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakan sorumuzun konusunu 
büyük bir vukufla izah ettiler, Kendilerine te
şekkür ederim. 

Yalnız, 1962 Ağustosunu heyecanla, sabırla 
ve biraz da merakla bekliyeceğimizi Sayın 
Vekil Beyefendiye arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
8 nci soruya geçiyoruz : 

8. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, ye
dek subay öğretmenlere okuttukları fazla ders 
saatleri için bir ücret verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi tncesulu'nun sözlü cevabı (6/29) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada, Millî Eği

tim Bakanı da burada. Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Reisliğine 

Yedek sulbay öğretmenlik 'görevlerini okut
ma okullarında ifa eden yedek subay öğret
menlere okuttukları fazla ders saatleri için 'bir 
ücret verilmesinin düşünülüp düşünülmediği
nin Sayın Millî Eğitim Bakanından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

14 . 11 . 1961 

Aydın Milletvekili 
îsmet Sezgin 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

MİLLÎ EĞÎTlM BAKANI HİLMİ İNCE
SULU (Corum) — Muhterem arkadaşlar, Ay
dın Milletvekili Sayın İsmet Sezgin'in sualine 
arzı cevabediyorum. 

Okuma - yazma taburlarında görevlendiri
len yedek sulbay adayı öğretmenler, bir ilkokul 
öğretmeninin halitada okutmaya mecbur olduğu 
26 saatten fazla ders okuttuklarından bahisle, 
(bağlı bulundukları kumandanlıklar ve valilik
ler yolu ile Bakanlığımıza mütaaddit müracaat
larda bulunarak, kendilerine, elbise, tayın be
deli gibi istekler >meyamnda, ek görev ücreti 
verilmesini de talehetmişlerdir. 

Yedek subaylığını yapmış olan ilkokul öğ
retmenleri dahi bugün, okul içinde ve dışında, 
mesleklerinin özelliği icabı haftada 26 saatten 
fazla mesai yapmak mecburiyetindedirler. 

Bu arada, ders saatleri dışında yapılan mes
lekî toplantılar, öğrencilerle yapılan eğitim fa
aliyetleri, ders plân ve programları hazırlan
ması işi, yazılı yoklama evrakı okunması, ma
hallî millî eğitim dairelerince tertibedilen semi
nerlere iştirak ve bunun gibi çalışmalar misal 
iolarak zikredilebilir. Bu çeşit mesai dışı çalış
maları için öğretmenlere ücret verilmemektedir. 

Okuma - yazma okullarında görevli yedek 
sulbay adayı öğretmenler ise, 97 sayılı Kanuna 
göre, askerlik hizmetlerini ifa etmektedirler. 
Bu hizmetlerin de gene özellikleri icabı, mesai 
saati kaydına tâbi olmaksızın, fazla çalışmayı 
icabettireceği tabiîdir. 

Buna rağmen, yedek sulbay adayı öğretmen
lerin kendilerine ek görev verilmesi hakkındaki 
istekleri Bakanlığımızca incelenmiş, fakat ka
nuni imkân bulunmadığı sonucuna varılarak bu 
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durum, valilikler yolu ile ve bir genelge île ilgi
lilere tebliğ edilmiştir. 

Ayrıca bu genelgede ücret verilmiyen yedek 
sulbay adayı öğretmenlere, imkânlar niısıbetinde 
orta dereceli okullarda, halk eğitimi gece ders
hanelerinde ücretli ders verilmek suretiyle 
maddi sıkıntılarının giderilmeye çalışılması da 
temenni olunmuştur. 

Adı geçen 43785 sayılı genelgeden bir ör
nek ilişiktir. Bugüne kadar bu hususta hazır
lanmış bir kanun teklifi de mevcut değildir. 
Durum incelenmektedir. Gerekirse bir kanun 
getirmeyi düşünmekteyiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmet Sezgin. 

İSMET -SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar; hepiniz biliyorsunuz ki, bir yedek su
bay öğretmen dâvası vardır. Memleketimiz
de 15 bini mütecaviz yedek subay öğretmen 
faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan 1 004 ade
di ilkokul öğretmeni olup .askerliklerini ye
dek öğretmen olarak .yapan arkadaşlardır, ilk
okul öğretmenleri yedek subay öğretmenlik 
görevlerini diğer arkadaşları gibi, daha önce 
bulundukları köy okullarında değil, kaza ve 
vilâyet merkezlerinde er eğitim alaylarında 
okuma taburlarında yapmaktadırlar. Alaylar
da, tugaylarda okuma taburlarında vazife gören 
arkadaşlarımız binbir güçlük içinde âdeta,-
sefil, perişan bir vaziyette vazife görmektedir
ler. 

Askerlik ödevlerini ifa eden bu arkadaşları
mıza elbise verilmediği gibi, okuttukları fazla 
ders saatleri için de her hangi bir ücret veril
memektedir. Arkadaşlarımız kendilerinin as
ker mi, öğretmen mi oldukları hakkında hiçbir 
bilgiye sahip değildirler. Asker oldukları za
man öğretmen, öğretmen oldukları zaman as
ker. Devekuşu hikâyesindeki 'kuş mu deve mi 
durumlariyle karşı karşıya bulunuyorlar. 

Muhterem Bakanımız izah ettiler; izahlarına 
teşekkür ederim. Haftada 26 saat ders veriyor
lar. Bu derslerini okuttuktan ve haftada bir iki 
gün tatbikatta bulunduktan sonra evlerine gi
derler. Askerliklerini yedek subay olarak ya
pan bu arkadaşlarımız haftada 34 saat ders 
okuttuktan başka, âdeta bir subay gibi kışla 
nöbeti de tutmakta ve ayrıca haftanın 24 saa
tini de kışlalarında geçirmektedirler. Jimnastik 
ve spor gibi safhalarda okuttukları ders saat-
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leri haftada 40 saati geçmektedir. Askerlik
lerini yedek subay öğretmen olarak yapan bu 
arkadaşlarımızın durumlarını her hangi bir 
ilkokuldaki öğretmenin durumu ile kıyasla
mak, bilmiyorum ne dereceye kadar doğru ola
caktı?. 

Bu okutma okul ve taburlarında bu vazifeyi 
en iyi ve lâyikıyle başarabileceklerine inanarak 
seçilmiş insanlardır, Bu işe ehil kişiler ol
masalardı, diğer arkadaşları gibi köylerde 
vazife görecekler ve köyde çok ucuz ev kira-
larıyla, geçim kolaylıklarıyla ve bol imkânla
rıyla daha rahat çalışacaklardı. Edremit ve iz
mir gibi askerlerin bulunduğu büyük mer
kezlerde 25 - 30 lira asli maaşla ellerine 280 - 310 
lira gibi çok az bir para geçen bu öğretmen 
arkadaşlarımızın durumlarıyla Millî Eğitim Ba
kanlığının 'ilgilendiğini biliyoruz;. Sayın Bakan 
Bey de cevabının sonunda, bu fedakârane ça
lışan arkadaşlarımızın durumlarıyla ilgilene
cekleri ve 97 sayılı Kanunu bir madde ilâve
siyle arkadaşlara daha faydalı olunacağı va'-
dinde bulunuyorlar. Bununla beraber meselâ 
Edremit gibi nisbeten pahalı bir yerde yedek 
subay öğretmenlik görevini yapan bir arka
daşımızın eline 310 lira geçmektedir. Bu 310 
liranın en az 150 lirasını ev kirasına verdikten 
sonra 3 nüfuslu bir aileyi 160 lira ile geçin
dirmek zorunda kalmaktadır. Bu .durumun ilgi
lilerin dikkatinden kaçmadığı esasen malûmu
nuzdur. Bu durumun, muhterem bakanlık er
kânının ve muhterem vekil beyin de yüksek ma
lûmları olduğu malûmumuzdur. Bu noktadan 
da üzerinde durularak, ailelerini geçindirmekte 
çok güçlük çeken ve bulundukları yerlerde bir 
öğretmenin haysiyet ve vekarını koruma güç
lüğü ile karşı karşıya bulunan bu arkadaşla
rımızın okuttukları fazla ders saatleri için mü
nasip bir ücretin verilmesi hakkında bir tasarı 
hazırlamış bulunuyoruz, bakanlığa takdim ede
ceğiz. Bu hususların da dikkat nazara alınma
sını hassaten rica ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
BAŞKAN —. Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Erzurum Milletvekili Cevût önderdin, 
Vatikan Büyükelçisi Muharrem thsan Kızûoğ-
lu'nun, matbuata akseden sözlerine dair soru
suna Dışişleri Bakam Selim Sarper'in sözlü ce
vabı (6/30) 
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BAŞKAN — Sayın Cevat önder, buradalar 

mı efendim. (Burada sesleri) Sayın Dışişleri Ba
kam buradalar. Soruyu okutuyorum, efendim. 

16 . 11 . 1961 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyetini 

temsil etmekte olan Vatikan Büyükelçisi Muhar
rem îhsan Kızıloğlu, matbuata akseden, 

«ilk kurulan kabineye güven oyu vermemek 
vatana ihanet sayılır.» 

«... Böyle bir hükümete kırmızı oy verenlerin 
şalhıs ve parti olarak vatanseverliklerinden şüphe 
ederim.» Sözlerini söylemiş midir; söylememiş 
midir? 

2. Bir Devlet memuru olması icaibeden mez
kûr şahsın hukuki statüsü, mezkûr elfazı söyle
meye mâni midir; değil midir? 

3. Mâni ise, bu şahıs hakkında her hangi bir 
takibata, tevessül olunmuş mudur; olunmamış mı
dır? 

Yuk'ardaki hususların Hariciye Vekili tara
fından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurmanızı rica ederim. 

Y. T. P. 
Erzurum Milletvekili 

Cevat önder 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELÎM SARPER 

(Istanlbul) — Muhterem arkadaşlar, sualin ko
nusunu teşkil eden mesele hakkında Bakanlığı
mın malûmatını arz ediyorum. Kasım ayının 
8/11 arasındaki bir tarihte, memleketin içinde 
bulunduğu şartlar Yüksek Heyetinizin malûmu
dur, o sıralarda Hükümetin teşkil edilmesinde 
karşılaşılan zorluklardan mütevellit endişe ve 
ıstırabını; Vatikan nezdinde akredite Büyükelçi
miz Muharrem ihsan Kızıloğlu, Ankara'da bu
lunduğu bir sırada, Meclis koridorunda şahsi 
doslarmdan iki üç zata bu endişe ve ıstıralbını 
hususi ve şahsi olarak ifade etmiştir ve bunda 
muayyen bir kimseye karşı tevcih edilmiş en ufak ' 
ibir tariz kastı yoktur. Olmadığını kendisi de te-
yidetmektedir. Bu hususi konuşmanın basına in
tikali bir suitesadüften ibarettir. Basma yapıl
mış bir beyanat esasen yoktur. Civarda kulak mi
safiri olan bir basın mensubu zat galip ihtimale 
göre bunu baslna intikal ettirmiş, biraz da mü
balâğalı bir şekilde intikal ettirmiştir. 
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ıHenıen ilâve edeyim, mübalâğalı diye ifade 

ettiğim meselede bir kasıt yoktur. Mesele, iyi an-
lanmamış olmasından mütevellit bir hata eseri
dir. Soru sahibi arkadaşımızın bu mevzudaki has
sasiyetini bittabi anlayışla karşılamak lâzımdır. 
Istenilmiyerek bu konuşmanın ihtilâta müncer ol
masından dolayı akabinde Büyükelçi olan arka
daşımız, bendenize teessürlerini ifade etmiştir. 
Bu gilbi şeylerin tekrarına mâni olmak için eli
mizden gelen gayreti sarf edeceğimizden emin 
olabilirsiniz. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Cevat önder. 
CEVAT ÖNDER (Emmim) — Millet Mec

lisinin pek muhterem azaları; sualim hakkında 
Vekil Beyefendi .burada, huzurunuzda cevaplar 
verdiler. Evvelemirde kendilerine teşekkürlerimi 
arz ederim. Bu suali sorarken ve İçtüzüğün 155 
nci maddesinin bana vermiş ;bulunduğu salâhiye
te binaen yüksek huzurunuzda arzı beyanda bu
lunmak üzere gelirken niyetim her hangi bir şah-
hı teşhir etmek veya her hangi bir şahıs ile uğ
raşmak ve şahsiyet yapmak değildir. (Bravo ses
leri) Sadece bir durumu, bir vakayı ortaya kov
mak istiyorum. O da şudur : Memurlarla siyase
tin münasebeti... 

Evvelâ maddi vakadan bahsedelim. Muhar
rem İhsan Kızıloğlu Vatikan'dan kalkar Anka
ra'ya gelir. Geliş sebebi, gelişinin nizami vevy 
gayrinkami olup olmadığı hakkında bir mütalâa
mız yok ve zaten bunun üzerinde de durmuyoruz. 
Meclis koridorlarında istediği muhtelif siyasi 
şahsiyetlerle görüşür ve istediği lâfları söyler, fa
kat bu lâfları Türkiye Cumhuriyetinin temel teş
riî organı olan Millet Meclisim tehdit mahiyetin
dedir arkadaşlar. (Bir kısım milletvekilleri tara
fından, bravo sesleri, alkışlar.) Bu lâflar basına 
mübalâğalı şekilde aks*etmemiştir. Muharrem İh
san Kızıloğlu bu lâfları Mecliste muhtelif şahsi
yetlere söylemekle yetinmemiş, ayrıca gazetecile
re beyanatta da bulunmuştur. 

Beyanatında aynen şunlar var : «Böyle bir 
(Hükümete kırmızı oy veren şahıs veya partilinin 
vatanperverliğinden şüphe ederim. Eğer kurula
cak olan kafeine itimat oyu almazsa ilgililer ica
bına bakacaktır.» Arkadaşlar, bu düıpe düz bir 
tehdittir. Tekerrürü asla arzu edilmez. 

Şimdi mevcut ve mer'i mevzuat karşısında 
Muharrem İhsan Kızıloğlu'nun durumu nedir? 
Biraz da bunu tahlil edelim : 
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İdarenin bitaraflığı prensibi .memurların si

yasetle iştigal etmemelerini âmirdir. Ayrıca yi
ne idarenin bitaraflığı prensibi siyasilerin, me
murları rahat bırakmalarını âmirdir. Anayasa
mızın 119 ncu maddesi, hususiyle Memurin Ka
nununun 9 ncu maddesinde bu hususta sarih 
hükümler mevcuttur. Memurin Kanununun 9 
ncu maddesi aynen şöyle demektedir; (Memur
ların siyasi beyanda bulunmaları memnu olup, 
bilnıuhakeme sübutu halinde tartlarını mucip
tir.) 

Bundan şu çıkar; Büyükelçi bu lâfları söy
lemiş ise ve bu lâfları söylediği sübut bulursa 
memuriyetten tardı icafeeder. 

Arkadaşlarım, şu hususu izah etmeme bil
hassa müsaadenizi istirham ederim : Vatikan 
nezdinde Türkiye'yi temsile salahiyetli zat bir 
tapu memurundan, bir nüfus memurundan fark
lı bir statüye tâbi değildir. Kanun karşısında 
her Devlet memura bir olmalıdır. (Alkışlar) El
bette ki Devlet memuru demek fikirsiz demek 
değildir. Siyasi beyanattan, siyasi fikirden mü
cerret olarak ihtilâtlı bir şekilde fikirlerini hu
susi toplantlarda açıklarsa buna hiçbirimizin bir 
şey demeye hakkı yoktur. Ancak Meclis kori
dorlarında tehdidedici söz söylendiği takdirde 
işte burada bunları huzurunuza getirmek mec
buriyetini vicdanlarımızda duyarız. Şunu tek
rar etmeme müsaade buyurursanız, bunları söy-
liyen kimsenin Garb hukukuna mesnet teşkil 
eden, Roma hukukunun doğduğu bir memleket
te Türkiye'yi temsil eden bir kimse olması, her 
şeyden evvel ve herkesten önce kanuna, nizama, 
hukuka ve hattâ ahlâka riayet etmesini icabet-
tirir. (Alkışlar) 

Yüksek Meclisinizde milleti temsil usulü ca
ri olduğuna 'göre* her biriniz 30 milyon Türk 
vatandaşını temsil -etmektesiniz. Bu memlekette 
hiç kimsenin vatanperverlik dersi vermeye hak
kı yoktur, arkadaşlar. (Alkışlar) Her biriniz en 
az Muharrem İhsan Kızıloğlu kadar, her Türk 
vatandaşı en az onun kadar vatanperverdir. Ar
kadaşlar, Vekil Bey müteessir olmuş, cidden biz 
de müteessir olduk, Türk Milleti müteessir ol
muştur. İşte bu teessürümüzü huzurunuzda dile 
getirdik. Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'ntn, 
son günlerde İstanbul ve Ankara'da münteşir 
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bâzı gazetelerin esbabı mucibesiz ve süresiz ola
rak kapatılmış oldukları hakkındaki Başbakan
dan sorusuna Başbakan Yardımsısı Akif Eyi-
doğan'ın sözlü cevabı (6/31) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bura
da sesleri) Başbakan Yardımcısı?... Burada. So
ruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Riyasetine 
(Sözlü soru Önergesi) 

Aşağıdaki hususların' Başvekil tarafından 
Millet Meclisinde cevaplandırılmasına tavassut
larınızı arz ve istirham ederim. 

1. Son günlerde gerek istanbul ve gerekse 
Ankara'da münteşir bâzı gazetelerin esbabı mu
cibesiz ve süresiz olarak kapatılmakta olduğu 
görülmektedir. «Millî menfaatlere aykırı» neş
riyatta kıstas nedir? * 

2. Süresiz kapatma yerine başka bir tedbir 
alınması mümkün değil midir? 

3. Her gazetede çalışan ve aile geçindiren 
emek ve fikir işçileri vardır. Kapatma süresin
ce bunların mağduriyeti ne suretle telâfi edil
mektedir? 

4. Anayasanın meriyete yeni girdili ve bir 
Kabinenin teşkiline takaddüm eden bugünlerde, 
eski iktidarın en a&ır surette suclandırıldığı 
gazete kapatmak fiilinin hod behod istimal edil
mesi yeni Anayasamızın teminatı altında bulu
nan basın hürriyeti ile ne suretle telif edilmek
tedir? 

5. Millî hâkimiyet prensİDİerine aykırı neş
riyatları ile devamlı surette Türk Milletini tah
kir ve yeni bir ihtilâli teşvik ve tahrik ederek 
huzuru 'bozan gazeteler hakkında aynı hassasi
yet neden gösterilmemektedir? 

15.11.1961 
Aydın Milletvekili* 

Reşat özarda ,. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCIMI AKİF EYİDOĞAN (C. Senatosu Ü v -
si - Zonguldak) — Başkanım, muhterem arka
daşlar; Aydın Milletvekili-S^ym Reşat Özarda 
arkadaşımın sualini cevaplandıracağım. Beş fık
rayı ihtiva eden soru önergesinde irat olunan 
sualleri cevabında tekrar ederek, vaktinizi almı-
yaeağım. 1, 2; 3, 4 numaralı fıkralara cevabım 
şudur: 
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örfi İdarece, son zamanlarda İstanbul ve An

kara'da kapattırılmış olan gazetelerin, kapatıl
malarını takibeden kısa bir zaman zarfında in
tişara başladıkları yüksek malûmunuzdur, örf i 
idare 30 Kasımda nihayet bulmuştur. Anayasa 
yürürlüğe girmiştir, örfi idarenin son bulmasın
dan itibaren basınımız, 1908 in 24 Temmuzun
da ki şartlardan çok daha müsait şartlarla, Ana
yasamızın garantisi altındadır. Bu gazetelerin 
kapalı bulunmuş oldukları kısa süre içerisinde 
gazetelere mensup olan fikir ve emek işçileri 
istihkaklarını müesseselerinden almışlar ve in
tişara başlıyan gazeteler daha büyük tirajla za
rarlarını telâfi etmişlerdir. 

5 nei fıkraya gelince; Anayasamızın yürür
lüğe girmesi Yüksek Heyetinizin kurulması ve 
itimadınıza mazhar olan Hükümetinizin işe baş-
lamasiyle millî huzur ve emniyeti başlıca hedef 
tutan heyetinizin millî hâkimiyet prensiplerine 
aykırı devamlı neşriyatı dikkatle takibetmekte-
dir. (Bravo sesleri) Rahmetli Atatürk'ün buyur
duğu gibi, «Basın hürriyetinin mübalâğa ile sui
istimalinden ileri gelen mahzurların çaresi yine 
basın hürriyetidir». Arkadaşlar, neşriyatın ka-

. nunlarımızla men edilmiş olan suç hududu içine 
girmesi anında, mesul olan Hükümetimiz vazi
fesini dikkatle yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Geçen ayın ilk 

yarısında istanbul'da münteşir (Sonhavadis) 
ve Ankara'da münteşir (öncü) ve (Zafer) gaze
telerinin esbabı mucibesiz ve süresiz olarak ka
patılması karşısında duyduğum teessürle bu 
önergeyi vermek lüzumunu hissetmiştim. 15 Ka
sım tarihini taşıyan takririmi vermeye beni sevk 
eden başlıca üç âmil bulunmakta idi : 

Birincisi: Demokrasi hayatına girdiğimiz 
günden beri basın hürriyetinin koruyucusu ke
pilen ve basma karşı yapılan en küçük bir mü
dahale karşısında etrafa ateş püsküren kıdemli 
neşir organlarımızdan birçoğunun bu üç gaze
tenin kapatılışı karşısında her hangi bir tepki 
göstermemeleri ve hattâ kendi gazetelerinde bu 
kapatma haberlerini dahi vermiyecek kadar il
gisiz kalmalarıdır. Basın mensupları arasında
ki siyasi ve içtimai fikir ve kanaat aykırılıkları 
ne 'kadar derin olursa olsun, tecezzi kabul etmez 
bir kül olan basın hürriyetinin korunması ba
bında, mesleki tesanüdün mevcudiyeti şarttır. 
Basının hakkını herkesten evvel yine basının 
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koruması ve araması icabetmez mi? Dünya mat
buatının üzerinde hassasiyetle durduğu bu ga
zete kapatma keyfiyeti karşısında kendi basını
mızın sükût etmesi, mucibi teessürdür. 

İkincisi: Gazetelerimizde çalışan ve buralar
dan aldıkları ücretle ailelerini güçlükle geçin
diren birçok fikir işçisi vardır. Bir gazetenin 
kapatılmasiyle açıkta kalan bu işçilerin hali za
rurete düştükleri muhakkaktır. Bunların gü
nahı ne? v 

Bir gazetenin kapatılması, aynı zamanda o 
müessese için ağır malî bir sarsıntıdır. Bu da 
basın hürriyetine indirilen insafsız bir darbe 
teşkil eder. Son hâdisede 10 günlük kapanma 
bir tek gazeteye 80 bin liraya mal olmuştur. 

Demokrasinin en önemli teminatlarından bi
risi de basın mensuplarının huzur içinde çalış
masıdır. Huzur olmıyan yerde basın hürriyeti, 
'basın hürriyeti olmıyan yerde de demokrasi ola
maz. 

Üçüncüsü: Basın hürriyetinin korunması dâ
vasının temelinde büyük ıstıraplar, sefaletler, 
mahrumiyetler, mahkûmiyetler, sürgünler ve 
her türlü fedakârlıkların acı hatıraları vardır. 

Saltanat devrinde vatansever aydınlar bu dâ
va için can verdiler. Cumhuriyet ve demokrasi 
devirlerinde bu dâva için hapsanelerde yattı
lar. Yakın mazide geçirdiğimiz bu her üç dev
rede iktidarda olanlar basma tahakküm etmek 
ve gazete kapatmak hatasından kendilerini alı
koyamadılar. 

27 Mayıs ihtilâlinin yapılmasındaki sebep
lerden birisi de bu değil mi idi? Bir Meclisin ik
tidar grupu, topyekûn bu hareketlerinden dola
yı Yassıada'da muhakeme edilip cezalandırılma
dı mı? 

Yapılan bir inkılâbın maksat ve gayesine uy
gun olarak, bilhassa ikinci Cumhuriyetin teme
linin atılmasından sonra, fikirlerde ve zihniyet
te gerekli değişikliğin meydana gelmesini bek
lemek elbet de hakkımızdır. Aksi halde ihti
lâlden beklenen netice alınmamış olur. İhtilâl
ler; bir zümreyi temsil eden fertleri cezalandır
mak için değil, bir zihniyeti yıkmak ve onun ye
rine yepyeni ve mütekâmil bir zihniyeti ikame 
etmek için yapılır. Seçimlerin yapılıp Meclisin 
toplanmasından ve yeni Anayasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra, bir koalisyon Hükümetinin 
(kurulmasına gayret sarf edildiği sırada ve mem
leketin çok kritik anlar yaşadığı bir devrede, 
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hangi kıstasa dayandığı malûm olmaksızın ve 
sebebi vatandaşlarca anlaşılmaksızın, üç gaze
tenin birden kapatılmış olmasını, yeni Anayasa
nın teminatı altında bulunan basın hürriyeti ile 
kabili telif görmediğim için bu takriri vermiş
tim. Mamafih takririn verilmesinden bir hafta 
sonra bu gazetelerin tekrar açılmış olmasını 
memnuniyet ve şükranla karşılamalktayım. 

Buraya kadar olan beyanatımla sözlü soru
mun ilk dört maddesini izah etmeye çalıştım. 
Şimdi yüksek müsaadelerinizle biraz da soru
nun (beşinci maddesi üzerinde durmak isterim. 

Her kaidenin istisnası olduğu giıbi, memle-
'ketsever basınımızın ağırbaşlı ve olgun neşri
yatı yanında, vatandaşlar arasında ikilifk ya
ratmak suretiyle daimî 'huzursuzluk memibaı 
haline gelen bir iki istisnanın bulunması, yadır
ganmamak icaıbeder. Ancak, ıbu tahrikler Türk 
Milletine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ekserivetine tevcih edilmiş ve çok bayağı ve 
eürelkli ıbir sövme illeti haline gelmemiş olsaydı, 
'burada temas etmeye lüzum görmezdim. 

öyle bir devirde ve dünyanın öyle bir coğ
rafi mevkiinde yaşamaktayız k i ; etrafımız me
deniyet ve demokrasi dünyasının sinsi yollarla 
ve içten yıkmak suretivle imhasına kararlı ve 
aziz milletimizin istiklâline göz dikmiş kızıl 
tehlike ile çevrili bulunmaktadır. (A. P. ve 
Y. T. P. ve C. K. M. P. sıralarından bravo ses
leri ve alkışlar.) Bir ihtilâlin memleket bünye
sinde meydana getirdiği sarsıntıdan faydalan
mak, vatandaşları birbirine düşürüp husumet
leri tahrik etmek, ikinci, üçüncü ihtilâlleri, teş
vik etmek, memleketi sınıflara ve zümrelere 
ayırıp, bunları birbirine düşman etmek ve böy
lece zaafa uğratacağı millî bünyeye tasallut et
mek veya birçok tecrübelerden sonra demokra
sinin de bu memleket 'bünyesine uygun bir re
jim olmadığını telkin etmek suretiyle son çare 
olarak kendi rejimine yol açmak, komünizmin 
maalesef bugün memleketimizde giriştiği kor
kunç propaganda faaliyetleri cümlesinden "bu
lunmaktadır. Avrupa memleketlerinde mevcut 
60 - 70 milyon Türk lirasının toplattırılıp bu 
malksatlarla 'memleketimizde kullanıldığı bir 
vakıadır. Binaenaleyh, bütün hassasiyetimizle 
bu mesele üzerinde durmak, her zamandan zi
yade dikkatli olmak ve birbirimize bağlanmak 

ı ımeöburiyetindeyiz 
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(Böyle bir vasıtaya alet olduklarını asla id

dia edememekle beraber, basın içinde istisna teş
kil ettiklerini arz ettiğim bir iki gazetenin bu 
kritik anda müşküllerimizin hallinde yardımcı 
olmaları gerekirken âdeta bu faaliyetlere mu
vazi bir istikamette, milleti ikiye ayırmaları, 
milletin büyük bir ekseriyetini cehaletle, geri
cilikle itham ederek millî hâkimiyet prensiple
rine saldırmaları ve millî iradenin temsilcile
rine, aydın geçinen bu zavallı ruh. hastalarının 
en âdi ve bayağı kelimelerle sövmeleri ve bunu 
Ibir meslek haline getirmeleri basınımız için 
musibet ıbir not teşkil etmediği gibi millî men
faatlere de aykırı ve zararlı bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Reşat Bey, bir dakikanız kaldı. 
REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Basını yine 

Ibasmın kontrol ve murakabe etmesi gibi cok 
güzel bir prensip vaz'edilmiş, fakat basın şeref 
yasası maalesef ve her nedense son zamanlarda 
işlemez hale gelmiştir. 

Millî iradeye ve onun muhterem temsilcile
rine neşir yoliyle yapıları ağır hakaret ve teca
vüzlerden yalnız bir tek gazetenin 1 Kasım 1D61 
tarihi ile 15 Kasım 1961 tarihleri arasında çı
kan nüshalarından birkaç örneği bir fikir ver
im ek üzere kısaca arz edeyim : 

Birinci misal; Millet Meclisinde reis seçimi 
münasebetiyle yapılan müzakereleri ele alan 
malûm muharrir, kaleme aldığı bir yazıda, A. P. 
ve Y. T. P. ye mensup milletvekillerini fazilet
sizlikle itham ettikten sonra aynen şöyle de
mektedir T «Yahu siz herkesi kör, âlemi sersem 
mi sanırsınız ? Pekçoğunuzu bir potada kayna
tıp özünüzü çıkarsalar, acaba ıbir Fuad Sirmen'-
in damlası eder misiniz?» 

Mecliste A. P. üç buçulk, Y. T. P. ise bir 
Ibuçuk milyon seçmeni temsil ettiklerine ve se
çime iştirak ^eden seçmen sayısının 10 milyon
dan ibaret bulunduğuna göre bu nisıbeti mem
leket nüfusuna tatbik ettiğimizde 14 milyonluk 
Türk milletini içine koyup kaynatacak büyük
lükte bir potayı sayın muharrir beyefendi aca
ba hangi memleketin atelyesinde döktürmıüştür 
ve bu potayı oturtacak ocağı nerede kuracak
tır? Sonra bu kadar faziletsiz ve değersiz kim
selerden müteşekkil bir Meclisin başına o kadar 
faziletli ve değerli bir şahsiyetin gelip reis se
çilmesi, onun büyüklüğü, şan ve şerefi ile ka
bili telif midir? Şaşkın yazar Sayın Fuad Sir-
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men gibi göklere çıkardığı yüksek bir şahsiyeti 
böyle değersiz ve faziletsiz kimselere başkan 
olarak lâyik görmekle onun da fazilet ve kıy-
met ölçüsünü aynı dereceye düşürmüş olduğu
nun farkında bile değildir. Görülüyor ki, yazı 
sahibi kendisini alâkadar etmiyen bir meseleye 
burnunu sokup ağzını 'bozmakla kalmamış, kaş 
yapayım derken göz çıkarmıştır. 

İkinci misal : Millet 'Meclisinde bir kabine 
kurulması hususundaki çalışmaları ele alan ay
nı muharrir 14 Kasım tarihli yazısında şöyle de
mektedir : «Yurdun bütün gerçekleri bir tarafa, 
A. P. ve Y. T. P. hıısımıetçilerinin kuruyası 
kinleri ve inatları bir tarafa!. Bunların kafala
rını kesseniz, boyunlarından kan yerine irin 
akacak» ve yazı bunun gibi küfür ve hakaret
lerle devanı ettikten sonra şöyle nihayetlenmek-
tedir: «Kendilerini Oıalâ demokrasi 'havarisi gi
bi takdime kalkışanları enselerinden tutup bu 
memleketin basma çöreklenme 'heveslerini, kur-
saklarına tıkmaktan başka çare kalmamıştır.» 

Yaşadığı sefih hayatın ve teneffüs ettiği 
meyhane kokusunun icabı olarak ruhan ve be
denen taaffün etmiş" bu cellât mukallidi yaza
rın' kaleminden fikir yerine işte böyle irin aka
cağı pek tabiîdir. 

BAŞKAN — Reşat Bey müddetiniz dolmuş
tur. (Devanı etsin, reye koyun sesleri.) Efen
dim yazılı bir teklif lâzım. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Zaten bir 
dakikalık bir kısmı kaldı. • 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın 15 da
kikalık müddeti dolmuştur. Kendileri daha bir 
dakikalık beyanları olduğunu ifade etmektedir
ler. Beyanlarına devam edebilmesi hususunda 
reylerinize müracaat ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Devamı kabul edilmiştir. Buyu
run. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Üçüncü mi
sal; Koalisyon Hükümet teklifi hakkında 
Y. T. P. nin aldığı .grup ' kararını kendine mev
zu yapan aynı şahıs, 15 Kasım tarihli makale
sinde şöyle demektedir: «Bugün ibre tamamen 
dönmüş ve Y. T. P. nin seçim davranışını sami
mi bulmayanlar hak kazanmışlardır. Seçim bi
ter bitmez elde ettiği bir avuç iskemleyi gün
den güne bir «koalisyon fuhşu» nun vasıtası 
gibi görmeye başlıyan bu parti, önce cürmün-
den büyük yer yakmasına imkân bırakır san-

' dığı «millî koalisyon» fikrine yapışmış, sonra 
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eşit şartların dolabında dönebileceğini umduğu 
rotatif kabine garabetine yapışır görünmüş ve 
nihayet İnönü'nün başkanlığına karşı öne sür
düğü itirazlarla, bu siyasi strip - tizin «son ça
maşır parçalarını da vıüçudundan sıyırıp düşür
müştür.» 

Bir Hükümet şeklini fıihuşla • ve şerefli bir 
siyasi partiyi sarhoşlar önünde anadan doğma 
soyunan bir fattıişe ile mukayese edecek kadar 
terbiye ve edebten mahrum bu alhlâk' düşkünü
ne verilecek cevap yoktur. 

Ancak şurasını arz edelim ki gerek millî ko
alisyon ve gerekse rotatif kalbine fikri Devlet 
Başkanı Sayın Cemal Gürsel'den gelmişti. 

Bu ve 'bunun ıgibi sapıklar şunu gayet iyi 
bilmelidirler ki millî iradenin tecelliigâhı bulu
nan Millet Meclisine karşı girişilen bu kabîl ha
yasızca saldırışlar, bu Meclisin şeref ve haysi
yetine aslalhalel getiremez. 

Büyük Atatürk'ün ideali ôlan Millî Hâkimi
yet prensibi ve demokratik rejimin sağlam bi
nası Ilıer şeye ve 'herkese rağmen, bu Meclis ta
rafından kurulacak, iç ve dıştan gelecek bu gi
bi saldırışlar 'Türk: milletinin granit kadar sağ
lam bünyesinde hiçlbir iz bırakmaya muvaffak 
olamıyacaktır. 

Bütün bunlara rağmen şurasını samimiyetle 
arz edeyim ki, şayet kapatma kararı bu betbaht 
gazete 'hakkında verilmiş olsaydı bundan da ay
nı derecede teessür duyacak ve yine ilk sual 
takririni ben verecektim. 

Demokratik rejimin kuruluşunda çok mü
him vazifeleri 'bulunan kıymetli basınımızdan, 
edep ve terbiye dışı saldırışları ve Millet Mec
lisine ve üyelerine olduğu kadar memleketin 
her hangi bir ferdine küfür ve hakaret edilme
sini önliyecek tedbirlerin yine kıymetli (basını
mız tarafından alınmasını candan temenni eder, 
şerefli basın mensuplarımıza 'huzurlarınızda te
şekkür ederim. (Bir kısım milletvekili tarafın
dan «alkışlar») 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKİF EYÎDOĞAN (C. Senatosu Üye
si - Zonguldak) — Bahis konusu neşriyata muhte
rem arkadaşım bu kürsüden cevap vermişlerdir. 
Meselenin bizim mesuliyetimiz smırıyla doğrudan 
doğruya bir ilgisi yoktur. Aynı mevzuda diğer 
DâtUfeâfoirlerimiz cevap verebilirler. Keyfiyeti 
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basın hürriyeti içinde mütalâa ediyoruz efen
dim. (Bâzı sıralardan «alkışlar») 

BAŞKAN — ıSual cevaplandırılmıştır, efen
dim. ' 

11. — Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in, 
27 Mayıs 1960 İhtilâlinin devam edip etmediğine 
dair Başbakandan sorusuna Başbakan Yardımcısı 
Akif Eyidoğanfın sözlü cevabı (6/32) 

BAŞKAN — Soru salhibi burada mı? (Bura
da sesleri) Barbakan Yardımcısı burada. Soru 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
1. Anayasanın geçici 4 ve mütaakıp madde

lerine göre, seçim sonunda T. B. M. M. nin 
teşekkülü ile M. B. K. nün hukuki varlığı sona 
ermiştir. 

2. Anayasa meriyete girmiş ve Mecliste 
meşru olarak Iteşekkül etmiş olduğu halde bâzı 
eski M. B. K. azaları verdikleri beyanatlarda 
ihtilâlin deviam ettiğini bildirmektedirler. 

Bu gibi (beyanatlar (memleketin iç huzurunu 
bozduğu gibi, yabancı devletler nazarında 'da 
memikkctömizde DemokraMk Hukuk Devletlinin 
varlığı mevzuunda tereddütlere sebebiyet vere
ceğinden, durumun aydınlatılması bakımından 
İhtilâlin devam edip etmediği 'hususunun Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılima-
suıı rica ederim. 

Saygılarımla. * 
16 . 11 . 1961 

Adana Milletvekili 
Dr. İbrahim Tekin 

BAŞKAN — Aynı mevzuda gündemin 13 nu
marasında bir sual takriri 'daha var. Onu da 
okuyoruz. 

12. — Elâzığ Milletvekili Naci Güray'm, 27 
Mayıs 1960 İhtilâlinin devam edip etmediğine 
dair Başbakandan sorusuna Başbakan Yardımcısı 
Akif Eyidoğan'ın sözlü cevabı (6/34) 

BAŞKAN — Sual sahibi Naci Güray burada 
mı efendim?.. Burada. 

Bu soruyu da okuyoruz. Sayın Başbakan 
Yardımcısı ikisine birden cevap yersinler. 

16 . 11 . 1961 
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Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

1. Anayasanın geçici 4 ve mütaakıp ınad'de-
lerine göre, seçim.sonunda Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin teşekkülü ile ihtilâli yapan Millî 
Birlik Koımiltesfinin hukulki varlığı sona ermiştir. 

2. Anayasa meriyete girmiş ve Mecliste te
şekkül etmiş olmasına rağmen bâzı eski Millî 
Birlik Komitesi azaları verdikleri beyanatlarda 
ihtilâlin devam ©ttiğini bildirmektedirler. 

Bu kabîl beyanatlar memleketin iç huzuru
nu bozduğu gibi demokratik nizamın memleke
timizde yerleşmediği yolunda yabancı devletle
ri tereddüde düşürmesi muhtemeldir. 

Dur umun aydınlatılması bakımından ihtilâ
lin Idevam edip etmediği hususunun Başbakan
lık Itarafmdan sözlü olarak izahını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ Milletvekili 

Naci Güray 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKİF EYİDOĞAN (C. Senatosu Üye
si - Zonguldak) — Başkan, aıziz ve muhterem 
arkadaşlar, Anayasamızın geçici ve mütaakıp 
maddelerine göre seçim sonunda «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşekkülü ile Millî Birlik Komi
tesinin hukuki varlığı sona ermiştir. Bu hukuki 
varlığın sona ermesi münasebetiyle Millî Birlik 
Komitesi bir veda mesajı neşrederek kendi vazi
felerinin sona erdiğin^ ve yeni.kurulan Büyük 
Millet Meclisine muvaffakiyetler dilediklerini bil
dirmişlerdir. Bu heyete mensup bâzı arkadaşlara 
atfü isnadedilen söz1] erdir ki, bu sözlü soru öner
gesinin Verilmesine sebebolnmştur. 

O sözlerin kendileri tarafından, boyan edil
diği şekilde verilmiş olmasına, Hükümetıçe inan
mak güçtür. Şu •bakımdandır ki, mensubolduk-
ları heyetin yaptığı veda mesajında, kendi hu
kuki varlıklarının dolayısiyle vazifelerinin sona 
ermiş olduğunu bildirmişlerdir. Bir yandan, hu
kuki varlıklarının sona erdiğini beyan ederken, 
bir yandan da böyle bir beyanda bulunmuş olma
sı hakikaten güçtür. 

Hükümet olarak arz edeyim ki, Anayasamız 
yürürlüğe girmiştir, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kurulmuş, Muhterem Heyetinizden, kurul
muş olan Hükümet güven oyu almıştır. Hüküme
tin işe başlaması ile, ihtilâl sona ermiştir arka
daşlar, 
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Anayasanın âmir hükümlerine göre, milletin, 

memleketin huzurunu, hürriyetini sağlıyaeak ka
nunlar ykkmda huzurunuza getirilecektir. (Al
kışlar) . 

•BAŞKAN — Sayın İbrahim Tekin. 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, Başbakan Yardımcısının verdiği 
izahattan dolayı kendilerine bilhassa teşekkür 
ederim. Fakat maalesef sorumuz iyice tetkik edil
memiştir. Zira, bu beyanlar gazetelerde neşredil
miş ve tekzibedilmomiştir. Fakat biz buna rağ
men bu nazik mevzu üzerinde gereği kadar eğil
medik. Yalnız bundan soura Başbakan Yardımcı
sının veya soruyu, cevaplandıracak olan mesul 
balkanın soruları iyice tetkik etmesini bilhassa ri
ca edeceğim. 

Biz de biliyoruz ki, 15 Ekimde çok dürüst ve 
bitaraf bir seçim yapılmış ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 20 Kasımda, Yüksek Seçim Kuru
lunun neticeleri ilânı ile, teşekkül etmiştir. Millî 
iradeyi yalnız ve yalnız bu Türkiye Büyük Mil
let Meclisi temsil eder. Buna rağmen verilen bu 
beyanatlar Anayasaya tecavüzdür, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini de tanımamak demektir. 
Bundan sonra yapılacak beyanatlar hakkında ta
kibata geçilmesini bilhassa rica edeceğim. 

Hürmetler i mi e (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın Naci Güray. 
NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arka

daşlar, peşinen şunu arz edeyim ki, bu sorumu 
verirken, hiçbir arkadaşın şallısına karşı bir kas
tım yoktur, kasten yapılmamıştır. 

Ancak, 15 Kasım 1961 tarihinde bütün gaze
telerde çıkan : -«İhtilâl bitmemiştir» başlıklı be
yanat, beni bu. soruyu sormaya mecbur etmiştir. 
Malûmuâliniz, bu beyanatın yapıldığı zaman, 
memleket sathında birtakım istismarcılar hareke
te geçtiler, bunu propaganda vesnesi yaptılar. 

Bunların bir kısmı, diyorlardı ki, «Millî Bir
lik Komitesi iktidarı gelecek Meclise devretmive
cek, Türkiye'de demokratik rejim taihaikkuk etmi-
yeeektir.» istismarcıların istifade ettikleri bu be
yanat akabinde Hükümet tarafından veya Millî 
Birlik Komitesi azaları tarafından tekzip olun
malıydı. Bunu çok arzu ediyordum. 

Beklediğim bu tekzip çıkmayınca sözlü soru
yu vermek mecburiyetinde kaldım. Bugün Başba
kan Yardımcısının vermiş olduğu izahat bütün 
Türk ve dünya efkârı umumiıyesinde bu beyanat
ların aslı olmadığını belirttikten sonra, benim 
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söyliyecek cevabım kalmıyor. Kendilerine teşek
kür ederim. Buraya kadar geldiklerinden dolayı 
ve kendilerini: zaJhmete soktuğum için özür dile
rim. Hürmetlerimle. 

[BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKIP EYlDOĞAN (Zonguldak) — 
Aziz arkadaşlarım, bahis konusu olan hâdise 
yahut neşriyat, mesuliyetimilze takaddüm eden 
zamana aittir. Esasen Hükümet (milletvekilleri
nin ve senatörlerin murakıbı değifl, senatörler 
ve milletvekilleri Hükümetin murakıbıdırlar. 
Biz mesuliyet aldığımız andan itibaren, güve
ninizi kazandığımız anıdan itibaren Anayasanın 
mutlak hâkimiyeti esasını programımızda taah-
hüdetmiş bulunuyoruz. Bu ıtaaMiüdümıüzü sonu
na kadar yerine getireceğiz. Anayasa ile ilgili 
fiil ve hareketleri kanun dairesinde takibede-
ceğiz. Bundan sonra ihuzuru ihlâl edecelk söz ve 
hareket olamaz arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Her iki soru cevaplandırılmış
tır. Şimdi 13 ncü sözlü soruya geçiyoruz. 

13. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
'Ankara Belediyesi sınırlan dâhilinde bulunan 
altı binden fasla imalathanenin başka yerlere 
nakli sebebine ve nakil için bankalardan kredi 
açılıp açılmadığına dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu ve Ticaret Bakanı îhsan Gür-
san'm sözlü cevapları (6/33) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili ba
kanlar burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Belediyesinin 8161 sayılı kararı ile 

belediye sınırları dâhilinde bulunan altı bin kü
sur imalâthanenin 30 Kasım 1961 akşamına ka
dar kapanarak belediyece gösterilen yere kal
dırılması aksi halde elektrik ve su kesilerek 
haklarında kanuni işlem yapılacağı tebliğ edil
miştir. 

1. imalâthanelere yer ve binalar temin edil
meden, belediyece yol, elektrik ve su tesisleri 
yapılmadan bu imalâthanelerin, derhal nakli 
için belediyece emir verilmesinin sebebinin ilk 
oturumda İçişleri Bakanınca cevaplandırılma
sını, 

2. Bugünlerde iktisadi krizden bahsedil
diğine göre altı bin küsur imalâthanenin nakli 
için bankalardan kredi açılıp açılmadığı ve bu 
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toptan naklin Ankara'da ticari krize sebebolup 
olmıyacağmın ilk oturumda Ticaret Bakanınca 
cevaplandırılmasını arz ve talebederim. 

Edirne Milletvekili 
Nazmi özoğlu 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı, 
* İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Sayın Edirne Milletvekili Nazmi 
özoğul'un, Ankara Belediyesinin kararı ile 
bâzı imalâthanelerin nakledilmeleri hakkındaki 
sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Ankara Belediyesi şehir içerisindeki bâzı 
bozuk imalâthanelerin şehir dışına çıkarılmaları 
ve imar plânına uygun bir' şekilde yerleştiril
meleri için 7 .10 .1960 tarihinde bir karar ver
miş ve bu kararın müddeti de 15 Kasım 1960 
da sona ermiştir. Bu tarihte imar plânına göre, 
nakledilmeleri icabeden, yerine gitmiyeıı dük
kânların kapatılması yoluna gidilmiştir. Fa
kat Vekâletimizin müdahalesi ile esnafla bele
diyenin anlaşmaları neticesinde bir hafta sonra, 
yani 23 .11.1961 tarihinde bütün bu imalât
çılar kendi yerlerinde tekrar faaliyete başlamış
lardır. 

Vekâletimiz belediye ile esnafın aldığı bu 
kararla iktifa etmiyerek, keyfiyeti tetkik edip 
ayrıca dosyayı mülkiye müfettişine vermiş ve 
durumu inceletmiştir. Cevaben arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Muhterem ve değerli arkadaşlarım, 
muhterem arkadaşım Nazmi özoğul'un sorusu
nun esasına Sayın içişleri Bakanı arkadaşımız 
cevap vermiştir. Sorunun ikinci kısmı Bakan
lığıma taallûk etmektedir. Bu nakil dolayısiyle 
ticari bir krizin ortaya çıkıp çıkmadığını ve 
nakledilen bu imalâthane sahiplerine bankalar
ca kredi açılıp açılmadığını sormaktadırlar. 
Her hangi bir şekilde ticari1 kriz mahiyetini 
alacak bir mevzu ortaya çıkmadığı gibi bu hu
susta Bakanlığıma intikal etmiş tek bir hâdise 
de olmadığını öğrendim. Aynı zamanda nakil
leri yapılan imalâthanelerin sahipleri ne mün
feriden ve ne de müçtemian hiçbir talepte bu
lunmamışlardır, böyle bir talep vukubulma-
mıştır. Hâdise de bundan ibarettir. Mâruzâ
tım bu kadar, hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın arka

daşlarım, sözlü soruyu verdiğim 16 Kasım 1961 



M. Meclisi B:18 
tarihinde Sayın içişleri BaJkanı ve Sayın Ti
caret Bakanı arkadaşlarımız vazifeye henüz 
başlamışlardı. 

Ankara Belediyesi, 6 bin küsur imalâthane
nin derhal nakli içioıı tebligat çıkarmış ve teb
liğde belediyenin gösterdiği yerlere hemen ima
lâthanelerini nakletmeleri, aksi halde, elektrilT 
ve sularının kesileceği ifade edilmiştir. 

Belediyenin gösterdiği Gülveren mevkiinde 
ne elektrik vardır, ne yol vardır, ne de bina 
yapılmıştır. 6 bini küsur imalâthanenin hâli 
araziye çıkmalarını istiyorlar ve müddet olarak 
da 30 ncü günü gösteriyorlar. Bugüne kadar 
da nakledilmedikleri takdirde elektrikleri ve 
suyu keseceklerini ifade ediyorlar. Nitekim ik
tisadi bir kırizin bulunduğu bu tarihlerde 
elektrikler kesilmiş, birçok: imalâthaneler mü
hürlenmiştir. Her imalâthanede on kişi çalış
tığını düşünecek ve bir de bunların ailelerini 
en azından 3 kişi '^abul edersek yüz seksen 
bin kişide huzursuzluk yaratılmış oluyor. Sayın 
Dahiliye Vekilinin müdahaleleri ile bu huzur
suzluk kaldırılmıştır. Sayın Dahiliye Vekili
mize bu huzuru temin ettiklerinden dolayı te-\, 
şekkürü bilhassa bir borç bilirim. Ancak bâzı ima
lathanelerin henüz açılmadığı sabittir. Bu ima
lâthaneler açıldığı takdirde bu vatandaşlar daha 
huzur içinde bulunacaklardır. Altı bin küsur 
imalâthane ibu mıntakaya nakledildiği takdirde 
kendilerine kredi teımin edilirse bunların na
killeri daha kolaylaşmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BEtS — Soru cevaplandırılmıştır. 
BAŞKAN — 14 ncü soru ile 19 neu soru 

ayrn mahiyettedir. 

14. — JBqlu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Düzue Kaymakamı üe Jandarma Kumandanının 
sebeboldukları idida olunan hâdisenin vukubu-
lup bulmadığına ve vukubulmuş ise sebebolan. 
lar hakkında ne gibi bir muamele yapıldığına 
dair sorusuna İçişleri Bakanı [Ahmet Topaloğ-
lu'nvn sözlü cevabı (6/35) 

l,"i. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, Düzce 
Kaymakamı ile Jandarma Kumandanının Düzce 
Devlet Hastanesimde vukuuna sebeboldukları 
hâdise ile müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/40) 
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BAŞKAN — Soru sahipleri Turgut Çulha 

ve Fuat Ümit burada mı? (Burada sesleri.) îlgili 
Bakan burada. Soruları okutturuyorum. 

Millet Meclisi Bayın Başkanlığına 
10 Kasım 1961 Cuma gecesi saat 21,30 da 

Düzce Kaymakamı Ekrem Berk ile Jandarma 
Kumanda.ni Orhan Avaz'm resmî bir vazifeleri 
olmadan ve baştabibin müsaadesi dışında içkili 
vaziyette hastaneye giderek vazifeli hemşireleri 
tehdidedip eğlence teklifinde bulundukları, ret 
cevabı alınca da kapıları tekmeledikleri iddia 
olunmaktadır. 

1. Bu müessif hâdise vukubulmuş ise sebe-
bolanlar hakkında ne gibi bir muamele yapıl-
•miştiî. 

2. Hâdisenin örtbas edilmek istendiği ve 
Bolu Valisinin kayma'kam lehinde tahkikat 
yaptığı ididaları doğru mudur? 

3. Tecavüze mâruz kalan hemşirelerin Düzce 
Postanesine verdikleri telgraflar idari makam
larca iptal edilmiş midir? Edilmişse hangi se
bebe isnadetmektedir? 

4. Hâdiseyi haber veren 15 Kasım 1961 
tarihli Yenisabah gazetesinin Düzce'de mah
keme kararı olmadan idari makamlarca toplat
tırılmadı hangi prensibe dayanılarak yapıl
mıştı?. 

Yukardaki hususların Dahiliye Vekili tara
fından şifahi olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ve talebederim. 

16 . 11 . 1961 

Bolu Milletvekili 
(A. P.) 

Ecz. Turgut Çulha 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Düzce Kaymakamı Enver Berk ile Kaza Jan

darma Kumandanı Üsteğmen Orhan Avaz'in, 
11 Kasım 1961 günü saat 21.00 sıralarında, iç
kili bir vaziyette Düzce Devlet Hastanesine gi
derek vazifeli ve nöbetçi hamşirelerin hususi 
odalarına girip, Devlet memuru sıfat ve haysi
yeti hattâ insanlık vakar ve şerefleriyle kabili 
telif olmıyan birtakım tehdit ve tekliflerde 
bulundukları ve bu yüzden Düzce gençlik ve 
halkının, hâdiseyi tel'in makamında sessiz bir 
yürüyüşe geçtikleri, matbuata akseden haber
lerden anlaşılmış bulunmaktadır. 

234 

http://Kumanda.ni


M. Meclisi B:18 
Aradan geçen zaman zarfında : 
1. &) Hâdise ile alâkalı Kaymakam Ek

rem Berk ile Kaza Jandarma Kumandanı Or
han Avaz hakkında ne gibi idari takibat ve 
muamelenin yapıldığını-; 

b) Hâdise ile alâkalandığı halde, hâdiseyi 
örtbas edici birtakım, teşebbüslere geçtiği şüyu 
bulan Bolu Valisi Fahri Çıvgın hakkında da 
bir takibat açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine Sayın İçişleri Vekilinden; 

2. Hâdise Düzce Devlet Hastanesinde geç
tiğine göre, hastanenin her türlü idaresiyle bi
rinci derecede mesul bulunan hastane baştabibi 
ile o geceki nöbetçi doktorun, zamanında ve 
resmen hâdiseyi alâkalı mercilere aksettirme
melerinin sebebinin Sayın Sağlık Vekilinden, 

3. Taarruza Mâruz kalan hemşirelerin, hâ
diseyi takibeden saatler içinde, Düzce Posta
nesinden içişleri, Sağlık Bakanlığı ve Ankara 
Hemşireler Birliğine hâdiseyi aksettiren telg
raflar çektikleri halde, bilâhara, idari makamla
rın baskısı ile suretleri Düzce Postanesinde 
malhfuz bulunan bu çekilmiş telgraflarını geri 
almaya mecbur tutulmaları hâdisesinin istihba
ra4; usullerine uygun olarak yapılıp yapılma
dığının da Sayın Ulaştırma Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
Fuat "Ümit 

BAŞKAN — Sayın içimleri Bakanı, buyu
run. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
I<U (Adana) -»- Sayın Bolu Milletvekili Tur
gut Çulha re Saym Fuat Ümit arkadaşlarımın 
Düzce Kaymakamı ve Jandarma Komutanı hak
kındaki önergelerine cevaplarılnıı arz ediyorum: 

Maalesef arkadaşlarımın bahsettikleri vaka 
bir hastanede cereyan atmiıştir. Kaymakamı ve 
Jandarma Komutanı akşam saat 9 da, usulsüz 
olarak, sözde teftiş maksaıdiyle hastaneye >git-
miışlerdir. Orada hemşirelere vazifeleri dışında 
ibirtakım hareketler yaptırdıkları, mahalline 
göıflderdiğim müfettişlerin tahkikatından anla
şılmış, Kaymakam ve Jandarma Kumandanını 
Dahiliye Vekili olarak vazifeye başladığım gün 
vekâlet emrine almıştım. (Alkışlar, bravo, ses
leri) I 
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Valinin, Kaymakam ve Jandarma Kumanda

nını tuttuğu ve aleyhlerine tahkikat yapmadığı 
yollu beyanlar ve arkadaşlarımın işittikleri 
şeyler doğru değildir. Vali, yaptığı teftişle kay
makam ve Jandarma Kumandanının usul dışı 
hareketlerini vekâlete bildirmiştir. Ve ayrıca 
malhalline giden mülkiye müfettişi raporlarını 
vekâlete takdim etmiştir. 

Sonradan yaptırdığım, tahkikata göre, Yeni 
Sabah Gazetesinin neşriyatı üzerine Yeni Sa
bah Gazetesinin mahkeme kararı olmadan Düz-
ce'de toplattırıldığı doğru değildir. 

Malûmaten arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN -i- Saym Turgut Çulha. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın içişleri Balkanına, verdiği ce
vaptan dolayı, müteşekkiriz. Zahmet buyurdu
lar, hâdiseyi anlattılar. Onun için ben vububu-
lan bu hâdiseyi tekrar huzurunuzda anlatmak
tan hicap duyanm. Esasen vekâlete intikal eden 
bu mesele hakkında gerekli takibat yapılacak
tır. Ancak, bir noktaya temas etmek istiyorum : 

Büyük Atatürk'ümüzün ölüm gününe raslı-
yan en büyük yas günümüzde, asayişi teminle 
mükellef bir idare âmiri tarafından böyle bir 
hâdiseye sebebiyet verilmiş olması bizi çok 
üzüntüye sevk etmiştir. Bundan sonra ümidedi-
lir ki, kaymakamların ve diğer idare âmirleri
nin tâyininde dikkatli davranılır ve sicilleri 
dikkatle gözden geçirilir. 

Bundan önce de buna benzer bir hâdise ce
reyan etmiş ve müsebbiplerine hem mecburi 
izin verilmiş, hem de meslekten uzaklaştırıl
mışlardı. 

ikinci bir hâdise de şudur : Sayın Bakan 
işe başlamadan önce, halen vazifede bulunan 
kaymakam, kendi yetkisini kullanarak, Gösteri 
yürüyüşleri Kanununu tatibiık etmek istemiş, 
Düzce'de bu hâdiseyi protesto eden nalka karşı 
ateş açılması için gerekli emri vermiştir. 

Malûmuâliniz Anayasanın 28 nci maddesi 
herkes için önceden izin almaksızın silâhsız 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak hakkını 
(kullanmayı âmirdir. 

*Bu Gösteri yürüyüşleri' Kanununun ne ka
dar lüzumsuz bir kanun olduğunu ve bugünkü 
ihtiyaçlara cevap vermediğini, tadile muhtac-
lOİduğumı göstermiştir. Bu vesile ile Sayın içiş
leri Bakanından, Hükümet olarak, bu kanunun 
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derhal ta'tlbikattan kaldırılmasını rica ediyorum. 
Zannediyorum ki, bu hususta ,bir hazırlık da 
vardır. 

İkinci nokta : Yeni Salbaıh Gazetesinin mah
feme kararı olmadan tpplaıtıtıri'lımaması bizi 
memnuniyete garketmiıştir. Zaten öyle ümidedi-
yorum ki, sindiğimiz demokratik idarede bun
dan sonra böyle çirîrin hâdiseler cereyan etmi-
yecefctir. Evet, böyle bir hâdise vukubulmuş-
tur. Müvezıziin ıısrarı ve şahsi müdafaası üze
rine, kendisine biraz paıa verilmelk suretiyle iş 
(kapatılmıştır. 

Sayın Fuat Beyin Ulaştırma Bakanından 
ısorduğu suale müdahale etmiyorum. Sadece 
haberleşme hürriyetinin Düzce Postanesi tara
fından ihlâl edilip edilmediğini merak ettim. 
Bu hususu Sayın Vekil Beyin cevaplandıraca
ğını zannediyorum. 

[BAŞKAN — Sayın Fualt Ümit. 
İçişleri Balkanının izahatı sizleri tatmin etti 

imi? Bunu kâfi görerek diğer bakanlardan iza
hat istemiyor musunuz? 

FUAT ÜMİT (Bolu) — Kâfi görmüyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, o halde. 
FUAT ÜMİT (Bolu) — Millet Meclisimizin 

çok muhterem ve aziz üyeleri; 
İcra organı Hükümetimizin son derece haya

ti ehemmiyeti haiz memleket meseleleriyle karşı 
karşıya bulunduğu böyle bir zamanda, bir Düz
ce Kaymakamı hâdisesi yüzünden, Kabinenin 
üç muhterem üyesi arkadaşımızı sözlü sorumu 
cevaplandırmak üzere davet mecburiyetinde 
kaldığım için üzgün buluaduğumu peşinen arz 
ve ifade etmek isterim. 

Ancak, Düzce Kaymakamı hâdisesi, mücer
ret bir hâdise olmayıp, Türk idari hayat ve me
kanizmasının bünyesinde çok eskiden beri mev
cut bir hastalığın, Düzce Kaymakamının şahsın
da bir kere daha müşahhas ifadesini bulduğu ci
hetle, bu meselenin, Millet Meclisine getirilme
sinde ve bu yaramıza artık nihai ve katî neşte
rin vurulmasında, demokratik nizamın bütün 
müesseselriyle birlikte kurulmasının müştrek 
gayreti içinde bulunduğumuz böyle bir zaman
da, fayda mülâhaza ettiğimi de, Muhterem He
yeti Celilenize yine peşinen arz ve ifade etmek 
isterim. 

İdare mekanizmasının bir nevi dümen mev
kiinde vazife alan idare adamlarımızın, işgal et-
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tikleri makamların icabettirdiği vazife ve mesu
liyetleri • bir tarafa itip, zaman zaman, iktidarla
rın siyasi havası içinde melce aramak suretiyle 
emniyet ve huzur bulabilecekleri düşüncesine 
kapıldıkları ve, bu tarz düşünce ve hareketleri 
yüzünden de idare edenlerle idare edilenlerin 
arasını şiddetle açarak, Devlet gemisinin tabiî 
rotasından çıkmasında başlıca âmil oldukları, 
gayrikabili imkân bir hakikattir. Biz, bu tarz dü
şünce ile hareket edenlerin idaresinden büyük 
çapta acı çekmiş ve bu yüzden de siyasi iktidar
ları ağır şekilde suçlandırmış bir milletiz. İşte 
bu yüzdendir ki, İkinci Cumhuriyetimizin temel 
taşlarını müştereken atmanın samimî gayreti 
içinde bulunduğumuz böyle bir zamanda, Düzce 
Kaymakamı hâdisesini, arz olunan illetin müşah
has bir tezahürü telâkki ederek meseleyi huzu
runuza getirmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepimiz, aziz vatanımızın, muhtelif seçim 

bölgelerinden seçim mücadeleleri yapmak gay
retiyle geldik. Her arkadaşım, seçim esnasında, 
esmesi vait ve arzu edilen kardeşliğe müstenit 
tatlı havaya rağmen, bu havayı, rahat bir siya
si melce bulma uğruna dağıtmak istiyen zefir
in şiddet ve derece'sini bilir. İşte bugün, Düzce 
Kaymakamı hâdisesi münasebetiyle, hal ve mah
kûm etmek istediğimiz cihet, idari hayatta asla 
şerefli olmıyan bir hâdisenin methalden olduğu 
kanaati vicdanlarda teessüs eden bir vali, işgal 
ettikleri idari makam ve bu makamın şerefini hi
çe sayıp, cemiyette mesuliyetsiz bir fert gibi 
hareketle kanunun kendilerine bahşettiği salâhi
yetleri kanun dışı seferber ederek, bu çjirkin ha
reketlerini âmme efkârına titizlikle ve haklı ola
rak aksettiren bir gazeteyi, jandarma vasıtasiy-
le toplatma cüretinde bulunmak bahtsızlığına 
düşen bir kaymakamı ile bir jandarma kuman
danı, vazife ve mesuliyetini deruhde ettikleri 
bir müessesenin şeref ve itibarına tevcih edilen 
hareket karşısında, bu hareket falan merkezden 
gelmiştir diye vicdanlannı bir nemelâzımcılık 
içinde karartan bir hastanenin vazifelileri aynı 
merkezden gelen tazyik karşısında vazifeyi ica
bı şekilde yürütmek medenî cesaretinden mah
rum bir posta müdürü değil, Düzce Kaymakamı 
hâdisesi münasebetiyle evvelemirde mahkûm et
mek istediğimiz husus, bu gibilerini idari haya
tımızda temsil ettikleri sakîm zihniyettir. Muh-

v terem arkadaşlarım. 
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Düzce Kaymakamı hâdisesi, maşeri vicdanda 

mâkesini bulmuş bir hâdisedir: O günün idari ve 
siyasi şartların icapları içinde, hâdiseye zama
nında el konulmamış ve belde, sakinleri, tarafın
dan, bu çirkin hâdiseyi tel'in makamında sessiz 
bir protesto yürüyüşü yapılmıştır. Yürüyüşü 
yapan ve adedleri bin beş yüz kişinin üstünde 
bulunan vatandaşlarımız tesbit edilmekte ve 
peyderpey sorguya çekilmektedir. 

Cemiyetçe çirkin karşılanan bir hâdisenin, 
yine cemiyet içinde tabiî bir aksi sedası olan bu 
sessiz yürüyüş dolayisiyle idari ve kazai ma
kamlarca ihtiyar olunan bu tarz muamelenin, de
mokratik icaplar çerçevesi içinde de titizlikle 
ele alınmasını muhterem Hükümetten istirham 
etmekteyim. 

Bendeniz, yüksek tasviplerinize arz ve bu 
tasviplerinize mazhar olan Hükümet programı
na karşı yeşil oy kullanmak suretiyle müstenkif 
kalan bir arkadaşınızım. O itibarla, ihtiyar etti
ğim mevkiin, son derece hassas bir mevki olduğu 
kanaatindeyim. Hükümet programının birinci 
sayfasındaki: 

«Memleketin iç politikasında karşımızda bu
lunan mesele, vatandaşlar arasında huzuru ve 
iyi münasebeti sağlamaktır. Siyasi mücadelelerin 
yarattığı uzaklık ve çekişmenin Karma Hükümet 
zamanında huzura çevrilmesi için bütün imkân
lar mevcuttur. Siyasi ayrılık, esas itibariyle, si
yasetin yukarı kademesini işgal eden idareciler 
ye hususiyle iktidarda bulunanlar tarafından 
beslenir. Millet Meclisini kesin bir karar ile te
min ederiz ki, memleket idaresinde vatandaşın 
münasebetleri ve hakları, siyasi kanaat ayrılı
ğından dolayı hiçbir fark göstermiyecektir.» 

Cümlelerini, bu yaralara basılacak parmağın 
işaretleri olarak kabul ve tatbikatta da mekân 
ve imkân ölçüleri nisbetinde tahakkukunu gö
rerek alkış tutmayı arzu etmekteyim. Ümit ve 
temenni ederim ki, bu meseledeki Hükümet tu
tumu, beni şimdilik ikâmete karar kıldığım tat
lı yeşillikler arasından, kızgın ve kıraç, bölgele
re süratle yol almama bir vesile teşkil etmesin. 

Mesele hakkında izahatta bulunan Vekil bey
efendilere teşekkürlerimi arz eder, muhterem 
huzurunuzdan hürmetle ayrılırım efendim. 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, Düz
ce hastahanesinde vukubulan hâdiseden dola-
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yi üzüntülerimi arz etmiştim. Suçlular hakkın
da derhal taİribat yapıldığını ve vekâlet emri-, 
ne alındıklarımı da ayrıca arz etmiştim. Bâz 
Hükümet programında memlekette mânevi hu
zurun telsisi için tarafsız bir idare yolunu tut
tuğumuzu ve vatandaşa 'eşit muamele yapmak 
kararında olduğumuzu arz etmiştik. Bern Ve
kil olarak bu hususun valilere bir tamimle, 
köy muhtarlarına kadar intikal ettirilmesi 
şartiyle bildirmiş bulunmaktayım. 

Bu hâdise Hükümet güvenoyu almadan 
bir ay evvel cereyan etmiştir. Bu mevzu hak
kındaki tahkikat tamamlen normal seyrini ta-
kibetmiş ve Bolu Valisi tel'le Düzce Kaymaka
mına 15 gün mecburi izin verilmesinli teklif et
miştir. Hâdi&e tamamen tarafsızlık içinde ce
reyan etmiştir. 

Muhterem Fuat Ümit arkadaşimin yine ye
şillikte kalmasînr, kıraç ovalara gitmemesini, 
Hükümetin tarafsızlığa devam ve dikkat ede
ceğini, memlekette mânevi huzurum tesisi içim 
tarafsız idareyi tesis 'etmekte kararlı olduğu
muzu bilhassa istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurum Fuat Ümit Bey. 
FUAT ÜMİT (Bolu) — Çok muhterem ar

kadaşlarım ; Muhterem Vekil Beyefendinin söz-. 
lü sorumuz üzerindeki her iki konuşmasına da 
bu kürsüde teşekkürlerimi arz lederim. Ancak. 
bir hâdisenin vuku bulması için mutlaka omum 
gönürür bir delile istinadetmesi icabetmez. Ben
deniz, her hangi bir şahsın istikbali ve şere
fiyle ilgili bir meseleyi bu kürsüde konuşmak 
mecbrriyetinde kaldığım zaman elbetteki bü
yük bir . üzümtü de duymaktayım. Fakat ne 
yazık ki, biraz evvelki konuşmamda arz etti
ğim gibi hâdise, muayyen kişilerin şahısları
nı aşıp bizim idare hayatımızda mevcudolmı-
yan bir tastalığın tezahürümü teşkil 'ettiği ci
hetle bu her iki hususu muhterem Meclisimize 
arz etmek için bu talkriri vermiş bulunmakta
yım. Hâdisenin cereyan ettiği belde betn&m 
yabancım olan bir belde değildir. Bu zevatı 
çok yakinen tanımaktayım. Eğer, hâdisemin 
daha çok derinine inersek, Muhterem Vekilin 
de son derece üzümtü duyacağı .nahoş şeyleri 
söylemek durumunda kalırız. Ama tetkikatı-
mız dışında bulunmaktadır. M'emmumiyetle mü-
şahade etmekteyiz ki, üzerinde durduğumuz, 
tevakkuf «ettiğimiz huşumdan kıraç bölgelere 
doğru gitmiyeoeğim. 
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Bıı husustaki kaparlarından dolayı Vekil 

Beye ve mensübolduğu kabineye teşekkürle
rimi arz ederken, huzurlarınızdan. hürmetle ay
rılırım. 

BAŞKAN — 15 nci sorudaki Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı ile Ulaştırma Bakanından 
talebettiğıi hususları, soru sahibi, İçişleri Ba
kanından aldiığmıı kabul ettiği için 14 ve 15 
noi sualler cevaplandırılmış oldu. , 

Î6. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü
relin, vatani hizmetlerini er olarak ifa edip ter
his olunanlardan ihtiyacı bulunanlara, sermaye 
ve işletme kredisi olarak i 000 - 1 500 lira ara
sında uzun vadeli bir ikrazda bulunulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ti
caret Bakanı İhsan Gürsan ve Millî Savunma Ba
kanı îlhami Sancarhn sözlü cevapları (6/36) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada, Ticaret ve 
Millî Savunma Bakanları burada. Soruyu oku-
kutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 
Zinde bir memleket kütlesinin çalışma gü

cünde ve millî ekonomimizde hayırlı ve müspet 
sonuçlar sağlıyacağını düşündüğüm ve bu {se
beple aydınlatılmasını lüzumlu gördüğüm, aşa
ğıda yazılı sorularımın Ticaret ve Millî Savun
ma Bakanlıklarınca sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Muslihittin Gürer 

1. Vatani hizmetlerini er olarak ifa edip 
terhis olunanlardan ihtiyaçlı durumda bulu
nanlara, sermaye veya işletme kredisi olarak 
asgari 1 000 - 1 500 lira arasında uzun vadeli 
bir ikrazda bulunulması düşünülmüş müdür? 

2. Bankalar veya sair sosyal sigortalar 
mevzuatı böyle bir ödünç vermeye müsait mi
dir? Müsait ise tatbikat ne yoldadır? 

3. Mer'i hükümler muvacehesinde buna im
kân görülmediği takdirde bu maksat için bir 
fon tesisi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ticaret Ba
kanı. 

TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Sakar
ya Milletvekili Muslihittin Gürer arkadaşımın, 
Bakanlığıma taallûk eden cephesinden sorusunu 
tetkik etmiş 'bulunuyorum. Terhis edilen ve çift-
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çi vaziyetinde bulunanlar Ziraat Bankasından, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden, esnaf koope
ratiflerinden, Halk Sandığından ve Kefalet Koo
peratiflerinden ; tüccar sıfatını haiz olanlar da 
bankalardan ticari mevzuat dairesinde gereken 
kredileri alabilecek durumdadırlar. Bunun dı
şında mesele, sosyal bir dâvadır ve çok ehem
miyetli bii* sahaya şâmildir. Esasen mevzu ma
hiyet itibariyle Bakanlığım mevzuları dışında 
kaldığı için bu mevzuda her hangi bir mütalâa 
da serd etmeye kendimi salahiyetli görmemekte
yim. 

Sayın Millî Savunma Bakanı kendi Bakan
lığına taallûk eden cephesi bakımından sizleri 
tenvir edecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-

CAR (İstanbul) — Gürer .arkadaşımızın soru
sunun 2 nci ve 3 ncü maddesini Sayın Ticaret 
Bakanı arkadaşımız cevaplandırdı. Birinci mad
desine gelince : ?r* 

«Vatani hizmetlerini er olarak ifa edip ter
his olunanlardan ihtiyaçlı durumda bulunanla-, 
ra, sermaye veya işletme kredisi olarak asgari 
1 000 - 1 500 lira arasında uzun vadeli bir ik
razda bulunulması düşünülüp düşünülmediği» 
sorulmaktadır. 

Erlerimize bu yolda bir yardımda bulunul
ması hepimizin gönlümüzün istediği bir hare
kettir, ama realite buna imkân vermemektedir. 
Zira büyük bir kuvvetin silâh altında bulunması 
hasebiyle bu, malî takatimizin dışında ve elde et
tiğimiz malûmata göre hiçbir* devlete de emsali ol-
mıyan bilr sosyal hizmet olarak görülmektedir. 
Buna imkân olsa dahi terhisle ordudan ayrılan 
kimseler için Milli Savunma Bakanlığının vazi
felendirilmesi, bünyesi, vıazifesi, teşkilâtiyle 
mümkün görülmemektedir. Arkadaşım bu sos
yal hizmet için bir kanun tekLifinde bulunursa 
elbette bunun üzerinde" yine ımıütalâalıarımızı tarz 
ederiz. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Mil

let Meclisinin (muhterem azalan; Yüksek Huzu
runuzda soruma cevap vermiş, olan ımuıh'terem 
vekil beyefendileri,, vermiş oldukları cevaplar
dan dolabı, hürmetle şelâmlanto. Yalnız, İfrÇ/ca-
ret Bakanı Beyefendinin mevzuat 'bakımından 
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vermiş olduğu cevaplardan aldığımız netice bizi 
pek 'tatrain etmemiştir. Çiinıkü muhtelif yerler
den alınmıakta olan krediler, tatbikatta görül
düğü üzere, kifayet etmemektedir. 

Keza Millî Savunma Bakanının arz ettiği'; 
doğrudan doğruya içıtimai bâr dâvayı alâkadar 
etmesi, Millî Savunmayı bu hususun alâkadar 
etmemesi ve dolayısiyle askerlikten ilişiği kesil -
iniş bulunması şeklindeki beyanı bendemizi tat
min etmemiş viaziyetttedir. Şöyle iki, her askere 
duhul, eden fert daha hayatının eşiğinde tam 
bir fidan halinde iken kıymetli vatan hizlmeti 
görmek için askerlik Mzımetüne koşmaktadır. 
Onun kjiıı bu ferdin alâkası sivil (hayatla kesil
mekte, dolayısiyle askerlikten çıktıktan sonra 
yapayalnız kalmakta -ve âdeta ( cemiyet içinde 
başıboş kalmış bir insandan başka bir şey olma
maktadır. Bilhassa geri 'kalmış 'memleketlerde ' 
görülmektedir ki, köylerdeki işsizlik ve yoksul
luk şehirlere doğru akım gerektirmekte ve bu 
suretle de büyük şehirlere akın halinde gelin- j 
meşinin birçok düzensizlikler doğurduğu tabiî- j 
dir. Bunun iktisadi ve içitiımai yönden tahliline ; 
gelince; buyuruyorlar ki, bu iş çok p'ara iste
mektedir. Bendeniz, muhterem Millî Savunma 
Bakanının, bu işin büyük malî külfet istediği ı 
yolundaki düşüncesine iştirak edemiyorum. 
Şöyle ki : Tahattur buyurun, uzun vadeli Ibir 
ikraz ve krediden bahsederek Milî Savununa 
Bakanlığı tarafından bu hususta (bir foin teşkil j 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sormuş- j 
tum. Size bir misal arz ederek düşüncemi açık
lamak isterim. 

Terhis edilen bir ere 1 000 - 1 500 lira veril
diği takdirde üç sene sonra telkrar geriye 'alına
cağı da düşünülmeli ve Türk ordusuna her sene 
50 000 erin girdiğini kabul >ederek, üç sene 
içinde orduya girecek olan 150 000 ere verile
cek paranın 150 000 000 lira 'olduğu kolayca 
hesaplanır. Bu miktarın, bütçeye yüklediği 
külfet büyük eleğidir. Çünkü her kredinin bir 
faizi olduğuna göre, bu üç sene hitamında bu 
50 milyon liraya çıkacak ve bu para tahsil edi
lecektir. Altı sene sonra bu iş âdelta bir nevi 
kâr müessesesi haline geçecektir. Bununla be
raber köylü ve aynı zamanda küçük esnaf ve
rilecek bu 1 000 - 1 500 lira arasındaki bir 
yardımdan âzami şekilde iisttifade 'edecek ve bu 
suretle de askerlikten çıkan vatandaşlar cemi
yete dalha faydalı olacaktır. Bunun için de Dev- I 
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lete daima şükranlarını arz edecektir. Bende
niz Ibu mevzuda huzurunuza bir .kanun teklifi 
getirmek için bu sözlü suali sormuş ve Vekil 
beylerin cevaplandırmasını istemiştim. Millî 
Sa/vunmia Bakanının da buyurdukları gibi, bir 
kanuna ihtiyacolduğu kendini göstermiş bulun
maktadır. İçtimai ve ekonomik bakımdan hepi
nizin malûmu olduğu bu mevzu üzerinde daha 
fazla vaktinizi almak istemem. Kendilerine hu
zurunuzda teşekkür 'eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarımı. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

//'. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Fatsa ilçesinin İskele ile Mendirek ve dolayı
siyle Çekek yerinin yaptırılıp yaphrılmıyacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
Yok. Soru sahibi olmadığına göre gelecek Birle-
sime bırakılmıştır. 

18. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Ydanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğretmen 
ve öğrenci kadrosuna dair Millî Eğitimi Baka
nından sözlü sorusu (6/38) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Millî Eğitim Bakanı yoktur. İlgili Bakan olma
dığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

19. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Ydanlıoğlu'nun, Kastamonu'da inşa edilen şeker 
fabrikasına kaç milyon lira sarf edildiğine ve 
inşaata devam edilip edilmiyeceğine dair sorusu
na Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı 
(6/39) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. İlgili Ba
kan burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

17 . 11 . 1961 
Kastamonu Milletvekili 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

1. — Kastamonu'da inşa edilen Şeker Fab
rikasına kaç milyon lira sarf edilmiştir1? İnşaata 
devam edilecek midir? 

2. — Mezkûr fabrikanın faaliyete geçip geç-
miyeeeği hakkında bilgi verilmesini, 
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BAŞKAN —• Buyurun Sanayi Bakanı. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Suale cevabımı arz ediyorum. 
Kastamonu Şeker Fabrikasının yapılması için 
56 557 944 lira sarf edilmiştir. 

Sorunun ikinci kısmı, inşaata devam edilip 
edilmiyeceği hususunu sormaktadır. Tasvibini
ze iktiran eden Hükümet politikasında bu ko
nularla ilgili iki prensip vardır: Birincisi, istik
rar içinde hızlı gelişme; ikinci prensip, gelişme
yi behemehal bir plâna bağlamak. Bu bakım
dan Önümüzdeki yılda inşaata devam edilmiye-
cektir. Filhakika 1960 - 1961 yıllarında Türki
ye'nin şeker ihracı dolayısiyle, Hazinenin, Meri 
Kanun mucibince Şeker Şirketi Umum Müdür
lüğüne ödiyeceği borç miktarı 548 milyon lira
dır. Halen bu borçtan bir lira dahi ödenmemiş
tir. Diğer taraftan bunu bir plâna dayandırmak 
mecburiyetini bize tahmil eden bir başka faktör 
de âza olduğumuz İktisadi İş Birliği ve Geliş
me Teşkilâtının, en son, geçen ayda yaptığı 
toplantıda alman bir karardır ki bu kararla 
(burada âza memleketler, alacaklı memleketler 
ve borçlu memleketler diye ayrılmakta ve Tür
kiye borçlular kategorisine girmektedir) ikti
sadi ve malî politikalarını koordine etmek ta
ahhüdüne girmişlerdir. Bu itibarla Hükümeti
nizin umumi iktisadi ve malî programına göre 
Millî Müdafaa Bakanlığınız bu kadar para sarf 
edilmiş olan müesseseye 15 fabrikanın istihsali, 
memleketin istihlâk hacmi dikkate alındığı tak
dirde önümüzdeki yıl devam edilemiyecektir. 

Ancak, Devlet Plânlama Dairesiyle müşte
rek yaptığımız tetkiklerin seyrine göre nüfusu
muzun artması, millî gelirimizin artması, fert 
başına düşen şeker istihlâkinin artması muva
cehesinde bu iş ileriki yıllarda yapılacak pro
jelere girebilecek işlerdendir. Hürmetlerimle. 

[BAŞKAN — Sayın Yılajılıoğlu. 
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İSMAİL HAKKI Y1LANLI0ĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakana 
verdikleri izahattan ötürü teşekkür ederim. 

Yalnız şunu arz etmek isterim ki, bu fabri
kaya 56 milyon lira sarf edilmiştir. Yaptığımız 
incelemeden anlaşılıyor ki, 15 - 20 milyon lira 
sarfiyle bu fabrika faaliyete geçebilecektir. 

Cumhuriyet kurulalıdan beri, 40 yıldır, Kas-
tamonuya 'hiçbir sınai tesis yapılmamıştır. Ta
biî, Hükümetin elinde imkân varsa inşaat ya
pılır, bunu kabul ediyorum. Vekil beyin izahat
ları da doğrudur. Ancak kendilerinden istirham 
ediyorum, önümüzdeki yıllarda, 40 yıldır ibmal 
edilmiş olan bu memlekette bu fabrikanın ikmal 
edilmesine önayak olsunlar. İstirhamım budur. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, inşaatın ik
mal edilmesi için lüzumlu para 21 milyon lira 
raddelerindedir. Mühim olan, inşaatın ikmali 
için sarfı iktiza eden paranın miktarı değil, şe
ker politikasında, Türkiye Şeker Sanayii 
mevzuunun, topyekûn ele alınmasıdır. Buna 
icazet zarureti, takdir buyurursunuz ki, 
Türkiye gibi imkânlardan fevkalâde mahrum 
bir memlekette, yurdun her bölgesinde oturan 
bütün vatandaşları Devlet nimetlerinden ales-
seviye faydalandırmak endişesinden doğmak
tadır. Müsterih olsunlar. Memlekette ele alına
cak mevzu yalnız bu konu değildir. Vatandaşın 
kalkınması ile alâkalı bütün konular içinde bu 
mesele de ele alınacak ve takibedilecektir. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemde daiha beş sözlü soru mevcuttur. 

Vakit de bir hayli gecikmiştir. 
8 . 12 . 1961 Cuma günü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 17,30 
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B) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Vrfa Milletvekili Osman Ağanhn, Urfa'
nın Bozova ilçesinin Kardkayık mevkiinde yapıl
makta olan etüdün; sulama ve enerji bakımların
dan ne netice verdiğine ve enerji bakımlarından 
ne netice verdiğine ve etüdün ne vakit ikmal edi
leceğine dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çe-
likbaşhn yazılı cevabı (7/5) 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

18 Kasım 1961 
Urfa Milletvekili 

Osman Ağan 

Urfa'nın Bozova ilçesinin Karakayık mevkiin
de Elektrik Etüt İdaresi tarafından yakılmakta 
olan etüt, gerek sulama gerek enerji bakımların
dan şimdiye kadar ne netice vermiştir. Bu etüt 
ne vakit ikmâl edilecektir? 

T. C. 
Sanayi (Bakanlığı 4 . 12 .1961 

Enerji Dairesi Reisliği 
Sulbe : Planlama 

Sayı : 15161 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 25 .11.1961 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/5 -178 - 800 sayılı yazıya. 
Urfa Milletvekili Osman Ağan tarafından ve

rilen Urfa'nın Bozova ilçesinin Karakayık mev
kiinde E 1 E. İdaresi tarafından yapılmakta olan 
etütler hakkında yazılı soru önergesinin cevabı 
ekli olarak sunulmuştur. 

Yüksek bilgüerine ara olunur. 
ıSanayi (Bakanı 
Fethi Çelikbaş 

Urfa Milletvekili Osman Ağan'ın yazılı soru 
önergesi 

Yazılı soru önergesi : 
Urfa'nın Bozova ilçesinin Karakayık mevkiin

de Elektrik Etüt İdaresi tarafından yapılmakta 
olan etüt, gerek sulama gerek enerji bakımların
dan şimdiye kadar ne netice vermiştir. Bu etüt ne 
vakit ikmal edilecektir? 

Cevap : 
Enerji üretimi ve pompajla sulamanın sağ

lanması gayesiyle Fırat Nehrinin Urfa'nın Bozo
va ilçesinin Karakayık mevkiinde (Halfeti) 
Elektrik Etüt İdaresi tarafından 1960 dan beri 
etütler yapılmaktadır. 

İki seneye yakın bir zamandan beri yapılan 
etütler, gerek jeolojik ve gerekse teknik yönler
den, bu mevkide bir baraj inşaatının büyük müş
küller arz ettiğini göstermiş bulunmaktadır. 

Mamafih burada tesis edilecek barajın, Cenup 
ovaların pompajla sulanması ve buna ilâveten 
elektrik enerjisi istihsali hususunda temin edece
ği geniş imkânlar göz önünde tutularak etütlerin 
derinleştirilerek mümkün olan süratle ikmaline 
çalışılmaktadır. . 

Bu etütlerin daha ne kadar devam edeceği hu
susu, etütler sırasında karşılaşılacak jeolojik 
şartlara bağlı bulunduğundan, kesin bir tarih 
bildirmek mümkün görülmemektedir. 
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