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

Yirmisekizinci Birleşim 

3.1. 1962 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. 4- Başkanlık Divanının Genel Kum

la sunuşları 
1. — Erzurum Milletvekili Turhan Bil

ginin, üyelerin istihkaıklariyle ilgili Ka
nun münasebetiyle, T. B. M. Meclisinin, 
bâzı menfi cereyanlara rağmen, demok
rasi yolundaki hızını kaybetmeyeceğine 
dair inanını belirten gündem dışı demeci 

Sayfa 
455:457 
458:459 

459 

459 

459: 
.460 

2. — Adana Milletvekili Mehmet G-o-
çioğlu'nun, Adan.a ve havalisini tehdideden 
sel felâketi dolayısiyle tedbir ve yardım 
tavsiye eden gündem dışı demeci 460:461 

5. — Görüşülen işler 461 
l.-''— Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. 
üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkan
ları ile Başkan vekilleri, İdare Âmirleri, 
Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve 
Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/7) (S. Sayısı : 1) 461; 

467 

6. — Sorular ve cevaplar 

a) Sözlü sorular ve cevapları 
1. —Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-

un, Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıran
lar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak
kındaki 5953 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
,maddeler eklenmesine dair olan 212 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği günden bugü
ne kadar tatbik edilmiyen maddeleri hak
kında ne yapıldığına ve işler hale getiril
mesi için neler düşünüldüğüne dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/69) 

Sayfa 
467 

467 

467 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, memur olup emeklilik hakkı 
kazanmış iken mahkûm olan şahısların aile
si efradına emeklilik maaş haklarının ve
rilmesi için ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Maliye Bakanı Şefik înan'm sözlü ce
vabı (6/81) 467:469 

ö. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, 4 Ağustos 1958 -tarihinden bu yana 
protesto edilen tüccar ve esnaftan borçla
rını kanuni takibata uğramadan ödiyen-



lerin ıbir defaya mata® olmak üzere protes
tolarının kaldırılması hususunda ne düşü-
nüldüğüne dair sorusuna Ticaret Bakanı 
İhsan 'Gürsan'ın sözlü cevabı (6/83) 469:471 
" 4..— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 1950 - 1961 yılları arasında ilk ve 
orta dereceli okul öğretmenlerinden ne ka
darının 'hangi sebeplerle meslekten ayrıl
dıklarına ve (bunların tekrar mesleklerine 
dönmelerini sağlamak için bir tedbir düşü
nülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/84) 471 
. 5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
PTT İdaresiyle telefon aboneleri arasın
daki mukavelenin değiştirilmek istenmesin
den çıkan ihtilâfın bir kanunla halledil
mesi (hususunda, ne düşünüldüğüne dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü ısomsu (6/85) 471 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 1 004 ilkokul öğretmeninin kadroları ha
ricinde çalıştırılmaları sebebine dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu'-
nun sözlü cevabı (6/86) 471:473 
. 7 . — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 

Koç'un, ilk ve orta dereceli okul öğret
menlerinin ihtiyacı karşılıyacak sayıda ye
tiştirilmekte olup olmadığına ve öğretmen 
okulu ve enstitülerin bugünkü yetersiz du
rumdan kurtarılması için bir ıslahat prog
ramının bulunup bulunmadığına dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'-
nun-sözlü cevabı (6/87) 473:476 

8. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, bakanlıklar dışındaki sivil mev
kilere tahsis edilen makam ve hizmet araba
larının miktarına ve yıllık masraflarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/88) 476 

#. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çalı
ğa'nm, Bursa ile Uludağ arasında yapıl
makta olan teleferik 'hakkında İçişleri, B^-
sm - Yayın ve Turizm Bakanlarından sözlü 
sorusu - (6/90) 476 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan- ' 
ga'nm, memleketimizde son günlerde görü
len çocuk kaçırma olaylarına ve kaybolan 
çocukların bulunması hususunda ne ıgiıbi 
tedbirler alındığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/91) 476 

i t y * 
11. — Gümüşane Milletvekili Nurettin 

özdemir'in, Erzincan Şeker Fabrikasının, 
1960 yılı kampanyasında, pancar bedel
lerinin müstahsıla ödenme tarihine ve mik
tarına ve bu sene toptan ödeme yapılabil
mesi için her hangi bir tedbir alınıp alın
madığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/93) 476 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza ' 
Uzuner'in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da 
kurulması kabul edilen Karadeniz Tek
nik Üniversitesinin halihazır durumu 
hakkında Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/94) 476 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
övüu'ün, Devlet daireleri, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri belediyeler ve Devlet de
netimindeki müesseselerde maaşlı, ücretli 
ve yevmiyeli olarak çalışan emekli me
murlara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/95) 476:477 

14. — Kırşehir Milletvekili Mernduh 
Erdemir'in) Ankara Belediyesi tarafından 
yol kavşaklarına konulması zaruri bu
lunan. ışıklı trafik cihazlarının temin ve 
tesisi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/96) 477 

15. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes
kin'in, bir orman bakanlığı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine ve 1961 se
nesi içinde yanan ve tahribedilen or
manların hektar olarak miktarına ve 
maddi değerinin ne kadar olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/97) 477 

16. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes
kin'in, asli görevi öğretmen olup da başka 
işlerde çalıştırılan öğretmen adedine 

« 
ve varsa bunların öğretmenlikte görev
lendirilerek yerlerinin öğretmen olmıyan 
yeni elemanlarla doldurulmasının müm
kün olup olmadğına ve öğretmen okulla
rından yılda ortalama kaç öğretmen 
anezun olup ve senede kaç öğretmenin 
istifa ederek ayrıldığına ve istifa sebep
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/98) 477 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda te-

452 



lif konuşma ve eserlerin beher dakikası 
için ne kadar ücret ödendiğine ve Ağus
tos - Eylül 1961 ayları içinde İstanbul 
Radyosundan naklen yayınlanan gayri-
meşru iktisaplar ile ilgili yayınlara dair 
Basın - fayın ve Turizm Bakanından sözlü 
sorusu (6/99) 477 

18. — Bursa Milletvekili İsmail Yıl
maz'm, Bursa - Orhaneli arasında bulunan 
eski ve yeni şoselerin durumlarına dair 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin Pak-
süt'ün sözlü cevabı (6/100) 477:479 

19. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, bir müdürden başka öğretmeni 
mevcudolmıyan Bozdoğan İlçesi Orta
okuluna biri İngilizce olmak üzere üç öğ
retmenin tâyini hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı (6/101) 479 

20. — İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'm, son senelerde toplantıla
rını yapmıyan Maarif Şûrasının yeniden 
toplanması ve günün konularını ince
lemesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi İnce
sulu'nun sözlü cevabı (6/102) 480, 

483:484 
21. — Çanakkale Milletvekili Burhan 

Arat'in, yurdumuzun birçok yerlerinde 
ve bu arada Çanakkale'de sayıları pek 
çok artan ve zeytin dâhil her türlü mah
sule zarar veren yabani domuzlarla esaslı 
mücadele için ne gibi tedbirler alındığına 
ve ihraç maddesi olarak yabani domuzların 
etinden, derisinden ve kılından istifade 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(3/103) 480 

22. — Çanakkale Milletvekili Ref et Sez
gin'in, Biga ilçesi PTT binası ve loj
manı inşaatının yeniden ne zaman ihaleye 
çıkarılacağına ve inşasına başlanacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 480 

23. — Çanakkale Milletvekili Refet 
Sezgin'in, ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hü
kümet dairesi için yeni bir bina yapı
mının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/106) 480 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, pancarlarını tamamen tes
lim eden çiftçilere pancar bedellerinin he
men verilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 480 

25..— Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de inşası tamam
lanmış bulunan Basma Fabrikası makina-
larınm ne zaman geleceğine ve fabrika
nın hangi tarihte işletileceğine dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/108) 480 

20. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin 
Üzer Ün, memleketimizin içinde bulunduğu 
iktisadi durum karşısında taşıt kullan
ma konusunda her hangi bir formül veya 
237 sayılı Taşıt Kanununun tadilinin dü
şünülmekte olup olmadığına dair Başba- -
kandan sözlü sorusu (6/109) • 480 

• 27. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin 
Üzer'in, sosyal alanda ve anlamda pek 
çok yönlerden faydalar sağlıyacak 
olan - Üniversite dâhil - bütün talebelerin 
veknesak üniforma giyme geleneğinin, 
birçok memleketlerde olduğu gibi memle
ketimizde de açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı 
(6/110) 480:481 

28, — Zonguldak Milletvekili Nuri Be
şer'in, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra taki
bata uğrıyan veya tutuklu bulunanlardan 
suçsuz oldukları bilâhara tesbit edilen 
veyahut beraet eden İktisadi Devlet Te
şekküllerinde ve benzeri müesseselerde ça
lışan işçi ve personelin vazifelerine tekrar 
alınmamalarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/111) 481 

29. — Kocaeli Milletvekili Süreyya 
Sofuoğlu'nun, 27 Mayıs tarihinden 2 Ara
lık 1961 tarihine kadar İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, Askerî iş yerleri, belediyeler 
ve özel idarelere bağlı iş yerlerinde işle
rinden uzaklaştırılan, yerleri değiştirilen 
ve haklarında dâva açılanlarla beraet 
edenlerin miktarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/112) 481 
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% 
Sayfa 

30. — Tekirdağ . Milletvekili Turhan 
Kut 'un,, karşılığı ertesi yılın ürününden 
aynî olarak geri alınmak suretiyle çift
çiye suni gübre temin edilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Sanayi 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/113) 481 

31. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut 'un, Tekirdağ ilinde yapılmakta olan 
Namık Kemal Lisesi ile Çorlu'da yapıl-, 
makta bulunan Çorlu Lisesi binalarının 
1962 yılında tamamlanıp tamamlanamı-
yacağma dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi incesulu 'nun sözlü cevabı 
(6/114) 481:482 

32. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do-
ğan'Şen'in, Bonn, Londra, Roma, Paris 
ve Washington gibi şehirlere atanan bü
yükelçi ve elçilerin tâyinlerinde göz önüne 
alman hususlara ve boşalan elçilik V6 
büyükelçilik . kadrolarının doldurulması 
hususunda neler düşünüldüğüne dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/115) 482 

33. — Kütahya Milletvekili Ali Er-
bek'in. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 9 neu maddesinin 6 ncı fıkrasındaki 
(Gelir veya Kurumlar vergilerine tâbi mü
kelleflere bu gibi işleri ücret mukabilinde 
yapanlar hariç) hükmün ilgası hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanın
dan sözlü sıorusu (6/116) 482 

34. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, 
Anayasa kabul olunmadan evvel, yapılan 
Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları 
ve Borsaları seçimlerinin yenilenmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 482 

35. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nım, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra 
toplattırılan bilûmum çifte, av tüfek ve 
aletleri, bıçakları, ve sair ateşli silâhların 
sahiplerine iadesi hususunda ne düşünül

düğüne dair îçi§leri Bakanından sözlü so
rusu (6/118) . 483 

36. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, kadın trafik memuru alına
cağı .. hususundaki gazete haberlerinin 
doğru olup olmadığına ve bu hususta ne 
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/119) 483 

37. — Muğla Milletvekili ilhan Tekin-
alp'm, geçen senelerde tütün mubayaa
sında bâzı alıcı tüccarların hareketlerinin s 
tekerrür etmemesi için ne düşünüldüğüne 
ve evvelki senelerde, bilhassa geçen sene 
satınalınan tütünlerden, kanunun saydığı 
azalmalar haricinde, yapılan ıskarta ay- -
rılması ve denk çıkarılması gibi Tütün ve 
Tütün inhisarı Kanununa göre yasak olan 
fiillerin önümüzdeki alımlarda tekerrü
rüne meydan verilmemesi için bir tedbir 
almıp alınmadığına dair Gümrük ve Tekel 
Bakamından sözlü sorusu (6/120) 483 

38. — Van Milletvekili. Şükrü Köse-
reisoğlu'nun, Van Hava Alanı hakkında 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 483 

39. — Muğla Milletvekili Adnan Akar
ca 'nm, geçmiş yıllarda ve bilhassa geçen 
sene ilk gün tâyin edilen baş fiyattan, 
cüz'i miktarda mubayaa edilerek inkıtaa 
uğratılan alımın bu yıl, tekerrürünün ön
lenmesi bakımından bir teminat verme
nin mümkün olup olmadığına ve destek
leme mubaayası yapılıp yapılmıyacağma 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/122) 483 

b) Yazılı soru ve cevabı 485 
1. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'-

niıı, Devlet Havayoları işletmesinin dış 
seferlerine devam edip etmiyeceğirie ve 
bu hususta bir Devlet politikası olup olma
dığına dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar'in yazılı cevabı (7/12) 485 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Atatürk'ün Ankara'ya gelişlerinin yıldönü
mü münasebetiyle 3 dakika saygı duruşunda 
bulunuldu. 

İkinci defa açık oya konulacak olan 1961 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, Bütçe Komisyonunun talebi üzerine 
geriverildi. 

T. B. M. M. üyeleri, Senato ve Millet Meclisi 
Başkanları ile Başkanvekillerî, İdare Âmirleri, 
Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Ba
kanlar Kurulu üyelerinin istihkakı hakkındaki 
kanun tasarısı üzerinde yapılan uzun görüşme
lerden sonra, 

Maliye Komisyonu tasarısının 1 nci madde
sinin, İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
15 arkadaşı ile İzmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu ve 14 arkadaşının açık oylamaya ko
nulması hakkında ve maddenin, Bilecik Millet
vekili Orhan Tuğrul ve 16 arkadaşının gizli oya 
konulması hususundaki önergeleri okundu. 

Gizli oy usulünün tatbik edilip edilemiyeceği 
hakkında Başkanlık Divanı, 15 dakikalık bir 
görüşme yaptıktan sonra, gizli oya gidilebileceği 
yolundaki kararını Genel Kurula bildirdi. 

Gizli oy* tatbik edilmesi teklifini ihtiva eden 
önerge Genel Kurulun işari oyuna arz olun
du. Oylama neticesinde tereddüt hâsıl olduğun
dan önerge açık oya sunuldu. Oylar toplandı; 
tasnif «onunda, Maliye Komisyonunun birin
ci maddesinin açık oya konulması çoğun
lukla kabul edildiği Başkanlıkça bildirildi. 

3 . 1 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Rafet Aksoy 

Kâtip , 
İzmir 

Kadri özek 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

SORULAB 

Sözlü Sorular 
» 1 . — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nın reeskont ve bilûmum bankalar kredilerinin 
faiz ve komüsyonlannm yarı yarıya düşürülme
si hususunda gerek piyasa ve çiftçiler ve gerek
se bankalar için yapılmış bir etüt olup olmadı
ğına ve bu hususta ne düşünüldüğüne dair söz-. 
lü soru önergesi Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (6/123) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de temeli atıldığı halde ge
çen sene inşaatı durdurulan Devlet Hastanesi
nin inşaatına ne zaman başlanacağına dair sözlü 
soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/124) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirle
rinin taşması dolayısiyle kaç djönüm arazinin 
sular altında kaldığına ve zarar gören mah
sullerin einsij miktarı ve değeri ile her iki neh
rin sularının kontrol altına alınması hususun
da yapılan anlaşmanın ana hatlarına adir sözlü 

soru önergesi Bayındırlık ve Tarım Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/125) 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
zeytin yağı fiyatlarında, müstahsil aleyhine ola
rak devam eden gerileme karşısında, müstahsili 
himaye ye istikrarlı bir yağ piyasası tesis etmek 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/126) 

5. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nuıı, 
mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin tâyin, ter
fi ve nakilleri için yeni bir statü yapılmasının 
ve bunların yetişmesi için bir meslek okulu ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/127) 

6. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili ve Midyat ilçesi. Ağır Ceza merkez-. 
lerindeki ceza evlerinin yapı durumlarına, mev
kuf ve, mahkûmların adedine ve yeni ceza evi 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi .Adalet ve Millî Savunma 
Bakanlıklanna gönderilmiştir. (6/128) 
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7. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
inşaatına karar verilmiş olan Harşıt Hidro -
Elektrik Santralinin projesinin ne safhada bu
lunduğuna ve projenin bu yıl tatbikinin imkân 
dâhilinde olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/129) 

8. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
orman tahribini önlemek maksadiyle orman 
bölgesinde yaşıyan halka, zaruri ihtiyacı olan 
hartama yerine kullanılmak üzere, ucuz çinko 
temin ve tevzii hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/130) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Gü
ney - Doğu iller bölgesinde yollarda şahıs ve 
vasıtalarda sık sık yapılan aramaların huku
ki mesnedinin neden ibaret bulunduğu, ara
ma yapılması için bir talimat ve emir verilip 
verilmediği ve aramaların kanunun tâyin ettiği 
şartlar altında yapılması için bir tamim ve 
talimatın gönderilip gönderilmiyeceği hakkında 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/131) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
ihalesi'yapılan Midyat Ortaokul binasının in
şaatının durdurulması sebebine, başka yerler
de inşaatı durdurulan ortaokul binası bulunup 
bulunmadığına ve bu yıl veya 1962 yılında Mid
yat Ortaokul binasının inşasına başlanıp baş-
lanmıyacağı hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/132) 

11. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, piyasadaki mamul palamut hülâsası fiyatla
rına göre nisbetsiz bir şekilde düşük olan ham 
palamut fiyatları hakkında ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/133) 

12. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında ya
pılması hususunda alınmış bir karar olup olma
dığına ve Bingöl Belediyesi tarafından lise bi
nası inşası için kaç metrekare arsa verildiğine 
dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/134) 

13. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
Bingöl Devlet Hastanesinin doktor mevcuduna, 
yatak adedine ve mevcut binanın hastane ola
rak yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru öner

gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 
gönderilmiştir. (6/135) 

14. —• Uşak Milletvekili Ali Riza Akbıyık-
oğlu'nun, son zamanlarda vatandaşların kara
kollarda dövülüp dövülmediğine ve şayet dövme 
hâdisesinden içişleri Bakanlığının malûmatı 
varsa ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/136) 

15. _;— Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt İli dâhilinde çok geniş mikyasta bulunan 
ve 3/4 ü Devlet orman sahasına giren yabani 
fıstık ağaçlarının müstakil bir teşkilât ile ele 
alınarak aşılattırılması hususunda bir tedbir ve 
tasavvurun mevcudolup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/137) 

16. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
m, kömür havzasındaki ölümle neticelenen iş 
kazalarının artış miktarına, ölüm nisbetine, se
beplerine ve 10 sene içerisinde mesullerinden 
kaçı hakkında kanuni takibata geçildiğine ve 
kazaların önlenmesi veya asgari hadde tutul
ması hususunda gerekli tedbirler ittihazı için 
bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair sözlü so
ru önergesi Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/138) 

17. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Bingöl il hududu içindeki üç köprünün proje 
ve ihalesinin ne zaman yapılacağına dair sözlü 
soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/139) 

18. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
hudut giriş ve çıkış kapısı olan şehir ve kasaba
ların imarı ve medeni tesislere kavuşturulması 
bakkınlda özel bir görüş ve programın bulunup 
bulunmadığına ve Edirne'nin imarı ve kalkın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru 'önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir 
(6/140) 

19. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 
3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındalki 84 «sayılı Kanu
nun tatbikatına dair sözlü soru önergesi Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/141) 

20. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kuru
luşundan bugüne kadar kabul ve neşredilmiş 
olup halen yürürlükte bulunan kanun ve tüzük
lerin tedvini hususunda <ne düşünüldüğüne dair 
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sözlü soru önergesi Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/142) 

21. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Ankara ve Istanlbull belediyelerinin 6830 
sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan borçları-
na dair sözlü soru önergesi İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarına gönderiLmi^tir. (6/143) 

22. — Tokat. Milletvekili Zeyyat Koeamemi'-
nin, yabancı memleketlerde tedavi edilmekte 
olan Türk vatandaşı sayısı ile 6 Haziran 1961 
tarihli ve 5j/1280 ;sayılı Kararnamenin neşrin
den itibaren bu gi'bi vatandaşlardan iöUkaraı; 
fonuna katılma payı olarak kaç lira alındığına 
ve adı geçen kararnamenin hastalara taitbik 
edilmemesi hususunda ne 'düşünüldüğüne dair 
«özlü soru önergesi Maliye Bakanlığına gönde-
ridaniftir. (6/144) 

23. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, 1959 senesi Mayıs ayında Gaziantep'in, 
Oğuzelli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerde He-
denot isimli bir m$,dde ile zirai mücadele yapı
lıp yapılmadığına ve bu maddenin bağlara za
rar vererek o sene hasılatının imhasına »ebeb-
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi Tanın 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/145) 

24. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
in, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu binasının du
rumuna ve yeni bir okul binası yapılmasının za
ruri görülüp görülmediğine dair sözlü soru 
Önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir, (6/146) 

25. — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoP-
un, yerli ve yabancı ilâç fiyatlarının indirilme-
ainin, düşünülüp (düşünülmediğine, hekimliğin 
sosyalleştirilmesi için bir hazırlık bulunup bu
lunmadığına ve sosyaHeştirilmenm Muş ilinden 
başlanması sebebine dair sözlü soru önergesi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/147) 

26. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960" tarihinden bu yana muhtelif 
sebeplerle Devlet, iktisadi Devlet Sektörleri ile 
Devletin iştiraki bulunan iş yerlerinde kaç me
mur ve işçinin işten çıkarıldığına, haklarımda 
takibat yapılanlardan suçsuz görülenlerin eski 
vazife ve 'iş yerlerine bir an evvel -iadeleri hu
susunda bir haksızlık olup olmadığına dair söz

dü som önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/148) 

27. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, ıceza evleri müdür ve memurlarına, daha iyi 
vazife görmelerini teşvik bakımından, hizmet 
zammı ve tazminat verilmesinin uygun görülüp 
görülmediğine dair sözdü soru önergesi Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/149) 

28. — Kocaeli-Milletvekili Hâldan Kışayol'-
un, 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılan subayla
ra yaptırılan evlere dair sözlü soru önergesi 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/150) 

29..— Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoF-
un, teknik kalkınmanın temelini teşkil eden 
teknik ve tekniker okulları hakkında sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil -
misti*. (6/151) 

Yazılı sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'ıhı, 

Çankırı'nın kalkındırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne clair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/16) 

2. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
Uluslararası teşekküllerden Türkiye'nin ikti
sadi durumunu tetkik sahasına alanlarla bu te
şekküllerden bize fiilen yardımda bulunanlara 
ve yaptıkları yardımların mahiyetiyle mikta
rına dair yazılı soru önergesi Dışişleri ve Ma
liye Bakanlıklarına gönderilmiştir, (7/17) 

3. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam'm, 
Türkiye'deki gecekonduların adedine ve bun
larda kaç vatandaş barındığına dair yazılı soru 
önergesi, imar ve îsJkân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/18) 

4. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'-
nun, Ordu - Mesudiye dere yolunun Karayolları 
programına alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/19) 

5. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, il 
programı içinde bulunan Ordu - Mesudiye dere 
yolunun Karayolları programına alınmasının 
düşünülüp ıdüsünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/20) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Üniversite öğretim üyelerinden bâzıla

rının affına ve bâzılarının diğer fakülte ve yük
sek o.kullara nakline dair 27.10.1960 tarihli ve 
114 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/25) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı 
Kanunla açılacak iki teknik okula ilâveten Zon
guldak'ta yeni bir teknik okulu açılması hak
kında kanun tasarısı (1/26) (Miıllî Eğitim ve 
Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Nihat PasMi ve iki .arkadaşının Yüksek Mura
kabe Heyeti Başkan ve üyeleriyle uzman ve uz
man yardımcılarına ve denetçilerine ödenek ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/60) (Bütçe 
Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ile Aydın Üyesi Fikret Tur-
Ihangil'in, Yüksek Muralkalbe Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına öde
nek verilmesi hakkında kanun teklifi (2/61) 
(Bütçe Komisyonuna) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud
ret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/62) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, 3112 sayılı -Kanunla muaddel 765 sayılı 
T. Ceza Kanununun 13 nçü maddesinin tadili
ne clair kanun teklifi (2/63) (Adalet Komisyo
nuna) 

77 — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, adlî, idari, malî ve askerî kaza mer-
cilerindeki kâtipler ve icra memurları hakkın
da kanun teklifi (2/64) (Adalet, Millî Savun
ma, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

8. —Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğ-
lu ve yedi arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanu
nuna geçici bir madde' eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/65) (İçişleri, İmar ve İskân ko
misyonlarına) 

9. — Adana Milletvekili Kemal San ib rahim -
oğlu'nun, 193 sayılı Gelir. Vergisi Kanununun 
68 :noi maddesinin tad'idi hakkında kanun tek
lifi (2/66) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

10. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve yir

mi arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı -
Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı 
kanunun 65 noi maddesine birer fıkra ve 6306-
sayılı Kanuna geçdei bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/67) (Maliye ve Bütçe kor 
misyonlarına) • •'-• 

11. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 
Kırımlı ve dört arkadaşının, Sağlık ve Sosyal, 
Yardım Başkanlığı merkez ve taşra teşkilât ve 
müesseseleriyle özel idare ve belediyeler teşki
lâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebe
lerin maaş intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifi "(2/68) (Sağlık ve Sosyal Yardım, İçiş
ler1! ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — Mardin Milletvekili Möhim'ct Ali A n - ' 
kan'ın, 1340 tarih ve 469 sayılı Kanunu tadil 
eden 1926 tarih ve 825 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun mevkii meriyete vaz'ma mütaallik ka
nunun 28 nei maddesinin tadili ile Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bâzı maddelerinin lağvına dair kanun 
telklifi (2/69) (Adalet Komisyonuna) 

13. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı- ' 
kan ve iki arkadaşının, Türkiye Kızılay Cemi- ' 
yeti Millî Kan Yardımı Teşkilâtı kurulması hak
kında kanun teklifi (2/70) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Millî Savunma, Çalışma ve Bütçe ko- , 
misyonlarına) 

Tezkereler ' '• 
14. —r İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/49) (Anayasa ve-
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-- * 
misyona) 

15. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytâş'--
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık teskeresi (3/50) (Anayasa" 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma •' 
Komisyona) 

16. — İzmir Milletvekili Salın Kaygan'm •; 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın- -
da Başbakanlık tezkeresi (3/51) (Anayasa ve 
'Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) ^ • ; 

17. — "Kayseri Milletvekili Abdülhalim' 
Araş'm,, yasama dokunulmazlığının kaldırılmak 
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/52) (Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

18. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/53) Anayasa ve 
Adalet-komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

19. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/54) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 
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20. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/55) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürelkkep Karma Ko
misyona) 

21. — Gazianteplin Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfada kayıtlı Mehmetog'lu, Safiye'den doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/56) 
(Adalet Komisyonuna) 
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B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Rafet Aksoy 
KATİPLER : Kadri özek (îzrair), Perruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN '•— Çoğunluğu kontrol etmek üze
re yoklama yapılacaktır. 

(Denizli milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı. 
BAŞKAN 

ye başlıyoruz 
Çoğunluğumuz var, müzakere-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in, 
üyelerin istihkaklariyle ilgili kanun münasebe 
tiyle, T. B. M. Meclisinin, bâzı menfi cereyan
lara rağmen, demokrasi yolundaki kızını kaybet-
miyeceğine dair inanını belirten gündem dışı 
demeci, 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 

Gündem 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Size arz 
ettiğim mevzu hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. • 
TURHAN BİLGİN (Erzurum)'— Muhterem 

arkadaşlar, Başkanlık Divanımızın yüksek tak-
dirleriyle huzurunuza çıkmış . bulunuyorum. 

Gündem dışı konuşarak kısa bir maruzatta bu
lunacağım. 

Demokrasilerde ve hukuk devleti nizamın
da Anayasanın tek bir hükmünün çiğnenmesi 
nasıl millet ölçüsünde büyük bir hâdise ise millî 
iradenin mihrakı olan parlâmentonun mânevi 
şahsiyetini zedeliyeeek hareketler de ona yakın 
derecede vahîm bir olay telâkki edilir. 

Türk Ceza Kanunundaki maddeler sadece .ve 
sadece teşri ve icra organlarının Anayasayı 
ihlâl edenleri cezalandıran maddelerini ihtiva 
etmemektedir, * aksine yasama ve yürütme . or
ganlarının maddi ve mânevi varlıklarını titizr 
likle koruyan pek çok hükmü de taşımaktadır. 
Geçen oturumumuzdan bu yana bütün vatft&,,. 

459 
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sathına yayılan sert bir reaksiyonun hedefi tek 
(bir şahsı istihdaf etmekten çıkmış, doğrudan 
doğruya Millet Meclisimizin mânevi varlığına 
teveccüh eder bir mahiyet almıştır. 

Modern parlâmento hukuk kitaplarında be
lirtildiği üzere meclisler, memleketin gerçek 
menfaatlerini temsil eden prensiplere samimî 
olarak bağlı organik kurullardır. Halbuki Mec
lisimiz memleket meselelerini göremiyen, sadece 
şahsi çıkarma bağlı mekanik bir topluluktan 
ibaret bir çoğunlukmuş gibi gösterilmek isten
mektedir. 

Demokrasiye inanmamış veya dar parti ih
tiraslarına zebun olmuş kimselerin, vatandaşla
rın zihinlerini, tartışma konusunun dışına sü
rüklemeye çalıştıklarını, Mecliste «arf edilen 
sözleri ve tartışılan meseleleri yanlış anlayış
lara sebebiyet verecek şekje soktuklarını, konu
nun gerçek yönünün incelenmesine mâni olduk
larını hepimiz üzüntü ile müşahede etmiş bulun
maktayız. Elbette inanıyoruz ki, Meclislerin faa
liyeti üzerinde asıl kontrolü yapan kuvvet mem
leketin umumi efkârıdır. Ancak, Antalya Orta
okulunda 11 ilâ 15 yaş arasındaki yavruları
mıza bizlere gönderilmek üzere birer kuruş iane 
toplatan zihniyetle umumi efkârın kontrolü 
prensibi asla bağdaşamaz. Kimbilir hangi sebep
lerle canına kıyan İzmitli bir vatandaşımızın 
intihar hâdisesini Büyük Meclisin bir kanun 
müzakeresi neticesine bağlıyan (ki, bu netice 
(henüz çıkmadı) zihniyetle umumi efkârın kon
trol prensibi ne dereceye kadar telif olunabilir? 

Cami avlularına serilen mendiller ve üze
rinde milletvekilleri ve senatörlere iane veya 
yardım kampanyası yazılı dövizler....? Hele 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin halk nazarın
da itibarını korumakla görevli İstanbul Vali ve 
Belediye Reisinin Meclisi yıpratma politika
cına katılması, hukuk devleti mefhumiyle nasıl 
izah olunabilir? Bu vali hakkında Hükümetin 
(gereken kanuni muameleye tevessül edeceğine 
inanmak istiyorum. Halbuki ortada ne çıkmış 
Ibir kanun var, ne mevcut bir kanun var, ne de 
(bu kanuna zam teklifi! Bahis ko'nusu olan bir 
Anayasa maddesinin üzerindeki hukuki görüş
lerdir. Bir çoğunluğun Mecliste istediğini yap
masını önlemek üzere mer'i Anayasamıza fren 

müesseseleri ilâve edilmiştir. Senato, Cumhur-
reisi vetosu ve nihayet Anayasa Mahkemesi. 

Meclislere daima uzlaşma fikri hâkim olma
lıdır. Bir intikal devrini yaşadığımızı bizler her 
an bile hatırdan çıkarmıyoruz. Ancak, bâzı çev
relerin de uzlaştırıcı bir iş birliği zihniyeti ile 
hareket edecekleri yerde kendi iradelerini biz
lere mânevi zor kullanma tehdidi ile kaıbul et
tirmeye çalışmalarını da defalarca üzülerek mü
şahede ettik. Mecliste hür .olarak kanaat izhar 
olunur. Yalnız, memleketin muhtelif bölgelerin
den gelmiş çok defa yekdiğerine zıt olmasa bile, 
taaşka başka hislere, fikirlere sahip insanlardan 
müteşekkil Meclisimizde istismara müsait siyasî 
durumlar her zaman tahaddüs edebilir. Ancak, 
unutulmamalı ki, yalnız kendi özel menfaatle
rinden başka bir.şey düşünmeksizin esen rüz
gârlara göre hareket etmeyi şiar ve meslek edin-
miş̂  insanlar veya gruplar da bir gün aynı fır
tınanın tesirine mutlaka mâruz kalacaklardır. 
Türkiye'mizde demokrasiye inanmıyan küçük 
'bir azınlık mevcuttur. İşte bu azınlık bütün ça
relere başvurarak: demokrasimizin temel mües
sesesi olan parlâmentoyu yıpratma yolunun üze
rindedir. Demokrasiye inananlar parlâmento
nun yıkılmasına elbette imkân vermiyecekler-
ciir. 

'Basınımız, hâdiseleri olduğu gibi ve bir fo
toğraf objektifi sadakatiyle naklediyor. Bu ko
nuların üzerine eğilmek yürütme organına dü
şer. Bunu bekliyoruz. 

2. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-
nun, Adana ve havalisini tehdideden sel felâketi 
dölayısiyle tedbir ve yardım tavsiye eden gün
dem dışı demeci 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Mehmet Ge-
çioğltr; Adana'da vukulbulan sel felâketi dölayı
siyle gündem dışı söz istemektedir. Buyurun, 
efendim. 

MEHMET GEÇİO&LU (Adana) — Adana 
ve havalisinde devamlı ve şiddetli bir surette ya
ğan yağmurlar dölayısiyle Adana merkezinde 
ıbirçok mahalleler su altında kalmış ve halk büyük 
zarara duçar olmuştur. 

Vilâyetçe icabeden tedbir alınmış ise de vu
kua gelen zarar telâfi edilmemiştir. 
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Mezkûr mahallelerin ikinci bir felâkete mâruz düşünülmektedir? Yapılmış bir yardım varsa ne-

kalmamaları için gerekli tedbirin alınması lâzım- lerden ibarettir? Hükümetçe bilgi verilmesini is-
dır. tirham ediyorum. Mâruzâtım bundan übarettir. 

Felâkete uğrıyanlara yardım hususunda ne BAŞKAN —Gündeme geçiyoruz.^ 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2, — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, T. B. M, M. üyeleri, Senato 
ve Millet Meclisi Başkanları ile Başkanv ehilleri, 
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istih
kakları hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/7) (S. Sayısı : 1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar verdiğiniz Millet
vekilleri ve Senato üyelerinin tahsisatları hak
kındaki Kanunun açık oya konulması kararlaştı
rılmış, nisap olmadığından oylamaya geçileme
mişti. Şimdi bunu yapacağız, ancak daha önce ko
misyon söz istedi, veriyorum. 

Buyurun, Maliye Komisyonu. 
MALÎYE KOMİSYONU BAŞKANI CE

MAL BABAÇ (Kocaeli) —Muhterem Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım, Maliye Komisyonu adına 
mevzu müzakere edilen kanun teklifinin birinci 
maddesini komisyona geri almak istiyorum, arz 
ederim. («Oylamaya geçildi» sesleri) 

BAŞKAN — Encümen daima geri istemek 
salâhiyetini haizdir. İçtüzük sarihtir. Birinci 
madde geriverilmiştir. . 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ve Bakanlar Kuruluna yeniden katılanlar o ay 
ödenek, yolluk ve temsil ödeneklerine hak kaza
nırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, tamamen teknik bir meselenin mü
zakeresini yapmaktayız. Bu maddenin müfadı 
hakkında hiçbirimiz aslında farklı düşünmüyo
ruz. Mesele, bir olan maksadı ifade ediş tarzın
dan doğuyor. 

Mesele şudur: Bu maddede, Türkijyie Büvük 
Millet Meclisi üyeleri ve Bakanlar dışındaki 3 ncii 

maddede yazılı istihkak sahipleri unutulmuş. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan-
lariyle, Başkanvekillerinin ve diğer muhtelif va
zifelilerin temsil ödeneklerine ne zaman hak kaza
nılacağı hususunun da bu maddede belirtilmesi 
gerekirdi. 

İkincisi; Anayasa hukuku bakımından, önemli 
ıbir mesele ile karşı karşıya bulunmaktayız. T. B. 
M. Meclisine yeniden katılan muhterem üyelerin, 
T. B. M. Meclisi üyeliği vasfını kazanmakla bir
takım haklar ve imtiyazlar kazanmış olurlar. Fa
kat, bu haklar ve imtiyazlardan istifadeye Mec
lise katılmakla değil, seçilmekle başlanır. Mese
lâ, bizzat kendimiz görmüşüzdür ki, bir arkadaşı
mız seçilmiştir, ama hastadır, aylarca buraya 
gelememektedir. Elbetteki kendisine ödenek ve 
yolluk ödenmesi iktiza eder. Bu itibarla, seçimle 
veya başka yoldan gelmiş olsun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri için (Bu sıfatı kazandık
ları ay) demek daha doğru olacaktır. 

Bakanlar için de durum şudur; Bakanlar Ku
ruluna katılmak, gereken ödeneği almak için kâfi 
addedilmemelidir. Normal usule göre, yeni bir 
Hükümet kurulduğu vakit, Bakanlar atanırlar 
Atanmakla Bakanlar, Bakanlar Kuruluna katıl
mış olurlar. Anayasanın 6 ncı geçici maddesine 
göre, 103 ncü maddeye istinaden ilk defa itimat 
oyu almış olan Hükümet istisnai olarak, itimat 
oyu almadan, atanır atanmaz vazifeye başlamış 
idi. Tabiî, bundan sonra, bu, böyle olmıyacaktır. 
Bir .Hükümet çekildiği vakit yerine yeni Hükü
met atanır, ve Cumhurbaşkanı, normal teamül
lere göre, yeni Hükümet jtimat oyu alana kadar 
eski Hükümetin vazifeye devamını ister. Yeni 
Hükümet itimat oyu aldıktan sonradır ki, eski 
Hükümetten iktidarı devralacak yeni Bakanlar 
görevlerine bağlıyacaklardır. Binaenaleyh, mad
deyi muhtevası dairesinde kalmak şartiyle, fakat 
Anayasa terimlerine daha uygun hale getirmek 
için Nurettin Ardıçoğlu ve Ahmet Aydın Boiak 
arkadaşlarımla birlikte bir takrir veriyoruz. 

BAŞKAN —- Başka söz istiyen?.. Yok. Takri
ri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz : 

«Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyesi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanı, Başkan vekili, idare Âmiri, Denetçisi ve 
Kâtibi sıfatını kazananlar, hu sıfatı kazandıkları 
ay; ve Başbakanlığa ve Bakanlığa atananlar, gö
revlerine (başladıkları ay; kendileri için bu ka
nunla derpiş edilen, ödenek, yolluk ve temsil öde
neğine hak kazanırlar.» 

İstanbul Elâzığ 
Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğlu 

Balıkesir 
A. Aydın Bolak 

BAŞKAN — Encümenin (bir mütalâası var 
•mı, efendim? 

MALÎYE ENCÜMENİ BAŞKANI CEMAL 
ıBABAÇ (Kocaeli) — Aynı şeydir, yalnız tavzih 
ediyorlar. 

BAŞKAN — Encümen aynen kalbul ediyor. 
Başka söz istiyen?.. 

İkinci maddeyi ıbu teklif üzerine tadilen ka-
ibul buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Madde tadi
len kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Her iki Meçisin Başkanlariyle 
Başbakana 1 500, bakanlara 1 000, Başkanve-
killerine 600, İdare Âmirlerine ve denetçilere 
500 kâtiplere 300 zer lira ayrıca her ay temsil 
ödeneği verilir. 

Başbakan ile bakanlara ait temsil ödenekleni 
deruhde eyledikleri bakanlıklar bütçelerinden 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Yalnız bir takrir var, bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 109 ncu maddesine istinaden, ka

nunun tertip tekniği hadımından, «3 oıcü mad
de» niu «2 nci madde» ve «2 nci madde» nün de 
«3 ncü madde» olarak numaralandırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul Elâzığ 
Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğlu 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Yalnız, takrir sahipleri esbabı 
mücibelarinde, lâyıkiyle meseleyi belirtmemiş
lerdir. Riyaset dahi (bunun esbabı mucib esini 
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kavrıyamamıştır. Bu hususta söz veriyorum, 
Hanginiz .konuşacaksa buyurun. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) Efen
dini, kanun koyma tekniği bakımından ikinci 
ve üçüncü maddenin yer değiştirmesi daha uy
gundur. Birinci madde milletvekilleri maaşları, 
ikinci madde İdare Âmirleri ve Başkanların nid
ası, üçüncü madde ise, demin okunan ikinci 
maddemin yerine gelmesini sdyaku sibak bakı
mından daha uygun mütalâa ettik ve bunun 
içim önerge vermiş bulunuyoruz, kabulünü istir
ham ederiz. 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir 
Imütalâası var. mı, bu takrire ikatılıyor mut 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL 
BABAÇ (Kocaeli) — Hayıf. Eski hâlinde kal
masında ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Evvelâ üçüncü maddeyi oyu
nuza arz edeceğim: Üçüncü maddeyi, okunduğu 
şekilde kabul edenler... Eıtmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi üçüncü, üçüncü maddeyi 
ikinci olarak değiştirme hususunda okunan tak
rire Maliye Encümeni taraftar değildir. Bn tak
riri oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi dördüncü maddeyi okutuyorum. 

M'adde 4. — Her han gi bir sebeple Meclis 
üyeleriyle hariçten gelen bakanlardan bu sı
fatlan kalkanların istihkakları o ayı takiibeden 
ay başından itibaren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçi
min yenilenımesi halinde önceden aldıkları üç 
aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isltiyen?... 
Yok. Madde hakkında takrirler var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin 1. nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleriyle Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, her 
iki Meclisin Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, 
Denetçileri ve Kâtiplerinden her hangi bir se
beple ıbu sıfatları kalkmış olanların istihkakı,-
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bahis'konusu sıfatın, kalmış olduğu ayı takibe-
den &y başndan itibaren verilmez. 

İstanbul Elâzığ • 
Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğlu 

Balıkesir 
-' Ahmet Aydın Bolak 

Yüksek Başkanlığa 
Hizmet karşılığı olmıyan bir paranın alın

ması genel âmme hukuku prensiplerine aykırı 
•olacağından, 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının 
çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Elâzığ 
Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğlu 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

' HASAN ERDOĞAN (Kars) — Maddede «her 
hangi sebep» deniyor. Bunun izahını Komisyon
dan rica ediyorum, «her hangi sebep» ten ka
sıtları nedir? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, takrir sahibi. 
evvelâ söz istedi, kendilerine söz -vereyim, on
dan sonra Komisyondan sualinizi soralım. 

BAŞKAN — Nurettin Ardıçoğlu, ̂  
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlarım, 4 ncü maddenin İnici fık
rasındaki istediğimiz tadilin, bundan evvel ka
bul buyurduğunuz 2 nci maddesine uygun ola
rak değişiklikler yapılması icabeder. 

4 ncü maddenin birinci fıkrasını, ilerde işti-
baha mahal kalmaımak üzere, tadadediyoruz. 

İkinci fıkranın kaldırılması hakkındaki ge
rekçemize gelince: bu da gayet sarihtir. Müta-
/kip maddede görülecektir İd, ölüın halinde üç 
aylık' ödenek iade edilmiyor ama genel seçim
lerin yenilenmesi halinde, istihkak edilmemiş 
bir para olması bakımından, bu üç aylık ödenek 
ve yollukların geri alınmasında fayda mülâ
haza ediyoruz. Bu itibarla 4 ncü maddenin son 
fıkrasının çıkartılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı, «fendini. 
Buyurun, Komisyon Başkanı. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL 
BABAÇ (Kocaeüi) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa, Türkiye Büyülk Millet Meclisi üye
lerinin aybk ve ödemekleri hususunda hüküm 
koymuştur, ödenekleıra tâyin ederken, hepi
nizin hatırlıyacağı veçhile, üyelerin aylık ve 
ödenekleri, nı/emurlann aylıklarımın kaderinle 
bağlanmış bulunmaktadır. 
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Komisyon da maddeyi bu mânada ele ala

rak, memurların tâbi olduğu statüye uygun 
bir şekilde, bu esası tesbit etmeğe çalışmış
tır. 

Ancak, Nurettin Ardıçoğlu ve arkadaşla
rından tekliflilerinde tadat edilmiş bir şekil gör
düğümüz için, komisyon olarak buna iştirak 
ediyoruz. Tasırih. cihetime gidilmesinde mu-
hassenat vardır. Anayasanın ımaddesinde ay
lık olarak takarrür ettiğine göre, bunu bir 
ay olarak düşünmek ve o üyenin vefatımdan' 
sonra ailesinden geri almanın müşkülât doğu
racağı nazarı itibara alınarak diğer memuîrfla-
rın tâbi bulunacağı statüye tâbi olması düşü
nülmüş ve o şekilde konulmuştur. . Üç aylık 
tâbiri yerine bir aylık tâbirlinin konmasında 
komisyon arkadaşlarım da ımutabıktırlar. Ama 
Meclisiniz nasıl arzu ederse o şe'HRdte yapar. 
Bu kaydın teklif veçhile ortadan kandırıl
ması iktidarınız dâhülindedh. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarımı, Sayını Komisyon Başkanına te
şekkür ederiz. Yalnız burada bir yanlışlığın 
önlenmesi icabediyor. Dördüncü maddenin ikin
ci fıkrasında Türküye Büyük Millet Meclisi 
üyelerince tanınmış olan hakların hepsi umumi
yetle memurlarımıza tanınmış değildir. Me
mur ölürse para ailesinden elbette ki, istirdade-
dilmez. Bu bakımdan Sayın Komisyon Başkanı 
ile mutabıkız. Ancak, mesele burada bu değil
din*. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi, neva
ma 3 aylık avans alınıştır. Bunu istiyen alabil
meli, istemiyen almıyabilımelidir. ölüm veya çe
şitli sebepler yüzünden seçimlerin yenilenmesi 
dolayısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liği sıfatı sona ererse, bu avansı istiyerek almış 
olanlarla istemiyerek almamış olanlar arasında, 
almış olanlar lehinde, bir f ark husulle gelmiş ola
caktır. Bu, arzuya şayan olmıyan bir tefrik ya
ratmış olur. Bu bakımdan, Sayın Komisyon iş
tirak ederse, bu kaydın çıkartılmasını teklif 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Nuri Beşer. 

NURİ BEŞER (Zonguldak) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, memleketimizde cari olan bir 
hizmet akdi vardır. Bir vekilin veya milletve
kilinin hizmet süresinin 4 sene 3 ay olacağını 
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veya bir sone üç ay olmıyacağmı kimse kestire
mez. Bu iş yıllardan beri böyledir. 

Türkiye'de bütün çalışan insanların iş akitle
ri karşılığında bir tazminatları vardır. Bu tek
lif sosyal adaletsizlik yaratacaktır. Zaten sizler 
bu sosyal adaletsizliği ortadan kaldıracaksınız. 
Bir milletvekilinin'3 yıl bir ay, yahut şu kadar 
'hizmet yapacağı veya yapmıyacağını hiçbir za
man komisyon iddia edemez. 

Anayasamız, bir milletvekiline 3 aylık peşin 
ödeme kabul etmiş ve millet de bunu benimse
miştir. Hizmetin akdi, verilen karşılık paralarla 
mümkün olur. Bir aile reisinin ölümü halinde 
bir ha|ta veyahut onbeş gün sonra geri alınma
sı esbabı mucibesini takdir buyurursunuz. Onun 
için üç aylık ödeneğin peşin verilmesi hususu 
kabul edilmiştir. Anayasamızda kayıtlı bulunan 
bir hususun komisyonumuz veya bir arkadaşımız 
tarafından aleyhinde bulunulmasını bendeniz 
garipsedim. Takdir buyurursunuz ki, hizmetin 
(karşılanması Ödenen paralarla mümkün olur, 
aksi takdirde hizmetin ifasında müşkülât çeke
riz. Bendeniz Anayasanın cari hükümleri gere
ğince, üç aylık ödeneğini almış olan bir mebu
sun birgün sonra dahi ölümü halinde artık bu
nun ailesinden geri alınmasını doğru bulmuyo
rum. .Bu itibarla komisyon teklifinin aynen ka
bulünü arz ve istirham edeceğim. (Alkışlar) 

ŞEVKÎ GÜLER (Afyon Karahisar) — Biraz 
evvel konuşan Coşkun Kırca arkadaşımın bahs
ettiği bir mevzuu tasrih için söz almış bulunu
yorum. 

Coşkun Kırca arkadaşımız üç aylığın avans 
olarak verileceğinden bahis buyurdular. Bu 
mevzu, Bütçe Encümeninde bilhassa tartışıldı. 
Komisyondaki arkadaşlar, bu paranın avans 
şeklinde değil, katî ödeme şeklinde verileceğini 
belirttiler. Bu bakımdan, Milletvekili ve Sena
tör arkadaşlara verilecek olan 3 aylık ödenek
ler, avans şeklinde değil, katî ödeme ^şeklinde
dir. Bu şekilde, yapılmış olan ödemeleri, her han
gi bir arkadaşımızın ölümü halinde, ailesinden 
istirdat bahis konusu değildir. Bendeniz de ko
misyon teklifinin aynen kabul edilmesini arz 
ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun, Ahmet Bey. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Efendim, mesele avansın kapatılması meselesi 
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olarak mevzuubahsedildi. Peşin aljnmiş 3 ay
lıkların vefat veya her hangi bir suretle millet
vekilliğinin zail olması halinde istihkak kesbe-
dilmemiş bir para telâkki edilerek iade edilme
si teklif ediliyor. Bunun Anayasaya aykırılığı 
yoktur. Nuri Beşer Beyin konuşmaları üzerine 
işin tavzihi için huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, kanun yapılırken bâzı meseleler mu
allâkta bırakılıyor. Kanunların tefsiri babında 
mahkemeler dahi bunun içinden çıkamıyor. Hat
tâ Meclisler dahi tere'ddüt içinde bulunuyor. Bu 
madde de bunlardan birisidir. Eski Anayasa
mızda (mebusların senevi tahsisatları, kanunu 
mahsusla tâyin olunur.) derdi. Bu defa bu müd
det üç aya inıdirilmiştir. Ben komisyondan bir su
al sordum. Her hangi bir sebeple mebusluk sı
fatı sona erince ne olacak? Nitekim 27 Mayıs th-

. tilâli ile mebusluk sıfatı zail olan mebuslar var
dır. Eski Anayasaya göre mebus maaşları sene
didir ve kanunu mahsusla tâyin edilir. 27 Ma
yısta Anayasaya riayet edilmediği iddiası ile 
meşru bir İhtilâl yapılmıştır, ihtilâlin arkasın
dan, bir yıllık maaşlarını peşin alan eski mebus
lar mahkemelere sevk edilmişlerdir. Ölüm ha
linde ödenekleri geri 'almıyoruz. Fakat özel ka
rnın «bundan gayri hal» diyor. 

Bundan gayrı haller, nelerdir? Komisyon 
sözcüsünün alenen tasrih etmesi lâzımdır. Vâzıı 
kanun olarak bunu anlamamız icabeder. Ka
nunlar ihtilâlleri meşru kılar mı? İhtilâl olduğu 
takdirde, ne olacak? Vâzıı kanun (her hangi 
(bir sebep içerisinde) demekle, anlayışı geniş
letmiş oluyor. Her hangi bir sebeple milletve
killiği zail olursa. Nitekim, 27 Mayıs 1960 ta 
Büyük Millet Meclisinin yenilenmesi uygun gö
rülmüştür. İhtilâl idaresinin tasarrufu ile, mil
letvekilliği hali zail olmuştur. 

-Bunun gibi, Meclisin feshi, seçimin yenilen
mesi halinde ne olacak? Bu şekilde kalbul edi
lirse, milletvekilinin hakları zail olmıyacak mı? 
Meselâ 1950 senesinde, Meclisin yenilenme ka 
rarı verilmiş ve yeni seçimlere gidilmiştir. Me-
(buıslar tahsisatlarını senelik olarak almışlardı. 
Keza, 1954 yılında da aynı şekilde verilmiştir. 

Şimdi komisyon sözcüsünün bu hususu ale
nen tasrih etmesi gerekir. Çünkü, kanun anla-
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BAŞKAN — Arif Hikmet Onat. yışı v«ya hiiMt sebepler yönünden o kanunun 

icapları gereğince 11 nci devre mebusları mah
kemeye sevk edilmiştir. Mahkemelerin verecek
leri kararlar, komisyon konuşmaları ve zabıtlar 
esas olarak alınacağına göre komisyonun bu
rada Meclis zabıtlarını alenen tasrih etmesi lâ
zımdır. 

Maruzatımı fazla üzatmıyacağım. Bu husu
sun ileriye fazla ışık 'tutacağını ve bir istika-
meıt veerceğini tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Nurettin Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Efen

dim, kanaatimce bu mesele çok kolay anlaşılır 
bir keyfiyettir. Ama ölüm gibi hissî bir mevzua 
intikal edince mesele biraz kafamızı karıştırdı. 
Şimdi, «ölüm veya her hangi bir sebeple ayrıl
malarda» diyor. Zaten ölüm halini kanunun mü-
taakıp 5 nci maddesi derpiş etmektedir, ölüm 
halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ailelerine 12 aylık ölüm tazminatı verile
cektir. Diğer taraftan bir üye avans aldıktan 
sonra vefat ederse... («Avans değil» sesleri) 
Avans veya değil, belki kelime olarak yanlış 
söylendi. («Avans değil» sesleri, karşılıklı ko 
nuşmalar) 

JJAŞJULN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Mesete şu. Bir sayın üye bu aym başında aldığı 
«maaşından sonra 3 aylığını (kati ödeme diye
lim, uyalım efkârı umumiyenin işaretine) hiz
metini yapmadan çekerse.. -2 aylık hizmeti yok
tur. Zaten bu ayki maaşa aidolmıyacaktır bu 
teklif. Milletvekilliği sıfatı zail olsa dahi, bu 
bir aylığa aidolmıyacaktır, bu teklif. Ayrıca 

, aileye tazminat verilecektir, ölümden olan hâ
disenin riski karşılığını zaten bu kanun tasarısı 
düşünmüştür, 4 ncü maddede bir fıkra vardır. 

ıvıesele şu, iki ay hizmet etmemiştir. Müddet 
içinde ayrıca para vermiş oluyoruz. Bundan ev
vel vardı. Nitekim İhtilâlden evvel maaş ve 
ödeneklerini almış olan milletvekilleri otuz bin 
liralarını iade ettiler. O zaman kanun bir sene
ye müsaade etmişti, şimdi üç'seneye müsaade 
ediyor. Hizmetler noksan görülünce bu para da 
noksan demektir. 12 aylığı zaten kullanılıyor. 

. Bu bakımdan teklifimizin esbabı mucibesi de 
budur. I 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanunu his me&elesi ya
pan, bu takriri veren iki arkadaşıımızgjır. (Al« 
(kışlar) Dikkat buyurmuşsanız Anayasada avans 
diye bir kelime geçmez. Bu arkadaşlarımız 
avansı kendiliklerinden icadetmişlerdiry (Alkış. 
lar) Biz bu meseleyi Bütçe Encümeninde enine 
'boyuna konuştuk. Sözcü llyas arkadaşımı ara
dım, bulamadım. Onun için ben çıktım. Bu, ona 
düşen bir vazife idi. 

Bütçe Encümeninde şöyle bir karara varıl
dı : «Bu üç aylık peşinen verilir ve faiz alın
maz.» Biliyorsunuz, evvelce de milletvekilleri 
ıbu üç aylığı peşinen alabilirlerdi. Geri kalan 
kusmml da ancak kırdırmak şartiyle alırlardı. 
Bugünkü Anayasa hükmüne göre de milletve
killeri bu üç aylığı peşinen ve kırdırmadan ala
bilir. Bunun avansla katiyen alâkası yoktur. 
Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) —. Muhterem 

arkadaşlar, ne bendeniz, ne de Nurettin Ardıç
oğlu, 82 nci maddenin bu fıkrasının Maliye Ko-
ımisyonunca tefsir ediliş tarzının Anayasaya ay-
ıkırı olduğuna dair tek bir eklime telâffuz et-
etmiş değiliz. Bu fıkrayı, «avans verilir» tar
zında anlamak da mümkündür, biraz evvel izah 

[ edildiği şekilde anlamak da mümkündür. Tek
lifimiz ile işte bu anlayışın metinde yer almasını 

I Önlemeyi düşündük. Bir hizmet karşılığı olmı-
yan bir para alınmaması için bu fıkranın çıka
rılmasını teklif ediyoruz. 

Eğer, Arif Hikmet Onat Bey arkadaşımız, 
bizim sözlerimizi iyice dinlemiş olsalardı, bu 
Meclis kürsüsünün ciddiyetine hiç de yakışmı-
yan birtakım sıfatları bize izafe ederek konuş
mazdı. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
vardır. Okutuyorum : 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Sayın Baş
kan, bir sorum vardı. «Her hangi bir sebepten» 
ne demektir ? Komisyonun izah etmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi, oya koyarken soru
nuzu tekrar eder, cevabını alırsınız. Şimdi öner-

I geyi okutuyorum ; * 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakerenin kâfi (bulunduğunu ve madde
nin 'oylamasına geçilmesini arz ve 'teklif eyle
rim. " . 4 . 1 . 1962 

. . - Ordu 
Ata Bodur 

BAŞKAN — Konuşmanın yeterliği hakkın
daki önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Maddenin tadili hakkında iki teklif var, iki
sinin de üzerinde konuşma yapılmıştır, önerge
leri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
Oya arz etmezden önce Hasan Erdoğan arka
daşımızın bir sorusu vardır. Onun cevaplandı
rılması lâzımdır.. 
, HASAN ERDOĞAN (Kars) — Efendim, 

her 'hangi bir sebep deniyor, bundan ne kasde-
diiliyor, onu anlamak istiyorum. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL 
BABAÇ (Kocaeli) — Madde sarihtir. 

HASAN ERDOĞAN — (Devamla) — Mese
lâ ihtilâlden evvel Milletvekillerinin almış oldu
ğu miktarlar kendilerinden tahsil edilmiştir. 

MALİYE KOMİSYONU ADİNA İHSAN 
TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
maddemiz «iher hangi bir sebeple 'ayrılmayı» ta-
dadetmemiştir. «Her hangi bir sebebi» bugün
den, peşinen tahmin etmeye imkân yoktur. Bun
lar ilerde tâyin ve tesbit edilecek hususlar ola
bilir. Meselâ 'bir misal vereceğim : Bugün kon
tenjan suretiyle senatör seçilen üyeler vardır. 
Yarın kontenjandan giren üyelerin sıfatı kalk
tığı zaman ne olacaktır. Bunları birer birer ta
dat mı edelim? Bugünden akla gelmiyen böy
le birtakım hususlar olabilir. Onun için bu şe
kilde ' kabulünü komisyon adına rica ediyorum. 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin değiştirilmesi 
hakkındaki önergeyi tekrar okutuyorum. Oyu
nuza arz edeceğim. 

(Coşkun- Kırca, Nurettin Artiıcoğlu ve Ah
met Aydın Bolak'm 4 ncü maddenin 1 ııci fık
rasının değiştirilmesi halkkmdaki önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okuyarak oylarınıza 
sunuyorum., 
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(Coşkun Kırca, Nurettin Ardıçoğhı, Ahmet 

Aydın Bolak'm 2 ııci fıkranın çıkarılması, hak-
kmdafld önerıgesi tekrar okundu.) . • •» 

BAŞKAN — Efendim, teklifi .oylarun^a, su
nuyorum. Kabul edenlei'..-. Kimiyenler... Kabul 
edilmemiştir. . . 

Dördüncü maddeyi oylarınıza sımuytuıun. 
Kabul 'edenler... Etmiyenler... Dör Kincü madde 
komisyonun teklifi veçhile aynen kabul-edil
miştir. 

Şimdi beşinci maddeyi- okutuyorum. 
Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Mcc 

lisi üyelerinin ölümleri! halinde 12 ve hariçten 
gelen bakanlara ise iki aylık ödenekleri kadar 
ölüm tazminatı 4598 sayılı Kanunda tadadolu-
nan müstahiklor'ine usulü dairesinde Büyük Mil
let Meclisi bütçennden ödenir. : : • 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mi l 

MAHMUT VURAL (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar, bu madde Bütçe Komisyonunda müza
kere edilirken metin dışardan gelecek Bakanlar 
için de 1.2 ay olarak kabul edilmişti.. Bunun bi
rinci esıbabı muciibesi bu bakanların da sosyal 
fhizmet görmeleri, ikincisi de dışardan Hükümete 
iltihak ederek Bakanlıktaki ağır yükü taşımama
larıdır. . ! | ' 

Belki böyle bir hâdisenin zuhuru binde bir 
ihtimali olan bir keyfiyettir. Kabineye dışardan 
iştirak edenlerin de diğer milletvekilleri gibi 12 
aylık ölüm tazminatı almaları daha âdil olacak
tır. Teklifin bu şekilde 12 aylık olarak tadilini 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
takrir vardır, okutuyorum : -

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
«Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleriyle bu üyeler dışından atanan bakanlara, 
ölümleri halinde, oniki aylık Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi ödeneği tutarmca ölüm tazmi
natı, 24 Haziran 1944 tarihli ve 4598 sayılı Ka
nunda gösterilen hak sahiplerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesinden ive usulü dairesinde 
re'sen ödenir.»-

İstanbul Elâzığ 
Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğhı 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 
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BAŞKAN ^--Takrir hakkında söz istiyen var 

niı?. 
Komisyon. 
MALÎYE KOMİSYONU BAŞKANI CE-

ûVîAL BABAÇ (Kocaeli) — Muhterem arkadaş
larım, komisyonumuz, Coşkun Kırca ve arkadaş* 
daşİarjmn yaptığı teklifi açıklık bakımından uy
gun görmektedir. Kabulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi teklif veçhile kabul 
edenler... (Anlaşılmadı sesleri) Arkadaşlar, biraz 
önce önerge okundu. Bu önergeyi komisyon be
nimsiyor. Dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. -önergeyi dikkate alanlar lütfen işaret 
Ibuyursunlar... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

Coşkun Kırca ve arkadaşlarının önergesindeki 
metne 'göre yapılan düzeltişle maddeyi tekrar 
okutuyorum. 

* Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri ile ıbu üyeler dışından atanan bakanlara, 
ölümleri halinde, 12 aylık Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi ödeneği tutarınca ölüm tazminatı 
24, Haziran 1944 tarihli ve 4598 sayılı Kanunda 
ıgösterileh hak sahiplerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi .bütçesinden ve usulü dairesinde re'sen 
ödenir. 

BAŞKAN -4 Maddeyi bu şekli ile oylarınıza 
ara ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Emeklilik hakkı tanınan .bir va
zifede iken hariçten bakan seçilenler asli vazife
lerimden izinli addolunurlar. Bunlarla daha önce 
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emekli hakkı tanınan bir vazifede bulunmuş olan
ların bakanlıkta geçirdikleri süreler terfi ve 
emekliliklerine sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? 

Bir önerge var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddedeki «hariçten Bakan seçilenler» 

ibaresinin, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
dışından atanan Bakanlar» olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Elâzığ 
Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğoğlu 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Takrir üzerine söz istiyen var 
mı?. 

Encümen maddenin muhafazasında İsrar edi
yor mu? 

MALÎYE KQMÎSYONU BAŞKANI CE
MAL BABAÇ (Kocaeli) — Maddenin muhafa
zasında ısrar ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddenin aynen kalmasında 
ısrar ediyorlar, takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci ve 8 nci maddelerin görü
şülmesini, 1 nci maddenin komisyondan gelme-

- sine bırakıyoruz. 

VE CEVAPLAR 

±R VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok. 
Soru sahibi iki defa bulunmadığından soru düş
müştür. 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, memur olup emeklilik hakkı kazan
mış iken mahkûm olan şahısların ailesi efradına 
emeklilik maaş haklarının verilmesi için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna MaUye Bakanı Şe
fik tnanhn sözlü cevabı (6/81) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Maliye Ba
kanı burada. Soruyu okutuyorum. 

6. — SORULAR 

, B) SÖZLÜ SORUL 
BAŞKAN — Şimdi gündemin sorular kısmı

na geçiyoruz. 

1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar ara-
sıîvdaki münâsebetlerin tanzimi hakkındaki 
5953 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair olan 212 sayılı Kanunun yürürlüğü 
girdiği günden bugüne kydar tatbik edilmiyen 
maddeleri hakkında ne yapıldığına ve işler hale 
getirilmesi için neler düşünüldüğüne dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/69) 
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Millet Meclisi Öayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gündoğdu 

Soru : 
Memur olup Emekli Sandığı Kanununa göre 

emeklilik hakkını iktisabetmiş iken, sırf şahsi 
kusurları dolayısiyle mahkûm olan şahısların 
efradı ailelerine emeklilik maaş haklarının ve
rilmesi için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun, Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI ŞEFÎK İNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Sayın Erzincan Milletvekili Zeynel Gün
doğdu arkadaşımız tarafından sorulan sorulara 
müsaadenizle-ocevaplarımi arz ediyorum. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
92 nci maddesi hükmüne göre, emeklilik hakkı 
bulunan vazifelerde çalışmakta iken, bir yıldan 
fazla ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ceza
ları ile emniyeti suiistimal, hırsızlık, sahtekâr
lık, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan ye
re yemin, cürüm uydurma, iftira, irtikâp, rüş
vet, zimmet ve ihtilas suçlarından birinden do
layı altı aydan fazla hapis cezası ile veya en az 
haddi bir yıldan aşağı olmamak üzere mükerrer. 
hapis cezalarını gerektiren suç ile veya Askerî 
Ceza Kanununun hükümlerine göre askerlikten -
tart cezası ile hükümlü duruma girenlerin, Türk 
vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını . 
bırakan, yabancı memleket uyruğuna giren veya 
Hükümetten izin almaksızın yabancı memleket
te' vazife kabul eden iştirakçilerin emeklilik 
hakları düşmektedir. 

Emeklilik hakkı tanınan vazifede iken emek
lilik hakkı düşen iştirakçiler, Emekli Sandığı 
Kanununun 87 nci maddesi gereğince kesenek 
iadesi durumuna girmekte, bunların 5 yıl zar
fında Emekli Sandığına müracaat ettikleri tak
dirde, birikmiş olan keseneklerin faizsiz olarak 
kendilerine ödenmesi icabetmektedir. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 80 
nci maddesi hükmüne gpre de, emekliye ayrıl
dıktan sonra yukarda yazılı suçlardan biri ile 
mahkûm olanların veya Türk uyruğunu kaybe-
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denlerin emekli haklan sükut etmekte ve aylık
ları kesilmektedir. Bunların aylığa müstehak 
dul ve yetimleri (muhtaç bulunmaları şartiyle) 
hükmün kesinleştiği veya durumlarının belli 
olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde Sandığa 
müracaat ettikleri takdirde, kendilerine mahkû
miyetin sona erdiği veya ilgilinin durumunun 
zail olduğu tarihe kadar, aylık bağlanmakta
dır. Mahkûmiyetin sona ermesi veya ilgilinin du
rumunun zail olması halinde kesilen bu aylıklar, 
sonradan vefatı halinde tekrar aylığa müstehak 
dul ve yetimlerine bağlanmaktadır. 

Yukardaki izahattan anlaşılacağı üzere, ha-
len yürürlükte bulunan hükümlere göre iştirak
çi iken mahkûm olanlarla emekli iken mahkûm 
olanların veya Türk uyruğunu kaybedenlerin 
haklarında ayrı ayrı muamele tatbik edilmekte
dir. 

Her ne kadar iştirakçi veya emekli iken 
92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin 
her iki ahvalde de emekli haklan düşmektedir. 
Ancak, emekli aylığı bağlanmış olanların, ke
seneklerinin iadesi mümkün bulunmadığından, 
prensibolarak emekliye ayrıldıktan sonra emekli 
hakkı düşenlerin dul ve yetimlerine aylık 
bağlanması kabul edildiği, iştirakçi iken emekli 
hakkı düşenlerin de Sandıkla alâkalarının ke- . 
silmesi suretiyle muamele yapılması yolunda 
hüküm vaz'olunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu hükümlerin iştirakçiler için de aynı esasa 
bağlanması veya yukarda bahsedilen mahkû
miyet hallerinin emekli hakkını düşürmemesi 
şeklinde yeni bir hüküm tesisi düşünülebilir. 

Nitekim, 12 . G . 1961 tarihinde bir Milli 
Birlik Komitesi ve üç Temsilciler Meclisi üyesi 
tarafından T. C. Emekli Sandığı Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılması ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi meyanmda, mahkûm ol
ma hali hariç tutularak Türk uyruğunu kay
bedenlerin emeklilik haklarının sukutu ve 
bunların dul ve yetimlerine, ilgililerin durum-
larmm zail olduğu tarihe kadar aylık bağ
lanması hükmü derpiş edilmiş ise de bu tek
liflerin tetkik ve müzakeresi neticelenmediğin
den kanunlaşmamıştır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, T. C. Emekli 
Sandığının faaliyete geçtiği 1 . 1 . 1950 tari
hinden itibaren kabul edilen birçok kanun-
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larla, Sandığa karşılıksız ağır külfetler' tah
mil edilmiştir. Yabancı mütehassıslar tarafın
dan Sandık muamelâtı üzerinde yaptırılan tet
kikler sonunda verilen raporlarda, Sandık açı
ğının muazzam miktarlara baliğ olduğu göste
rilmiştir. Bu meyanda, 5434 sayılı Kanunun 
kifayetsiz tarafları, ücretli hizmetlerin borç
lanması, fiilî ve itibari hizmet zamlarının San
dığa ek malî külfetler tahmil ettiği açıklanarak, 
Sandık Kanununun sigorta hükümlerine ve 
beynelmilel teamüle uygun şekilde tadili tav
siye edilmiştir. Bütün bu hususlar nazara alı
narak Emekli Sandığı Kanununun; yeniden 
hazırlanması icabetmektedir. 

Binaenaleyh, umumi, tadiller meyamnda iş
tirakçi iken mahkûm olanlar hakkındaki hü
kümlerin de nazara alınması uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Efen
dim; lütfettikleri izahattan dolayı Sayın Ma
liye Bakanına teşekkür ederim. Bu kesilmiş 
olan paralar pirim mahiyetindedir. Pirim ola
rak kesilmiş olan bu paraların, şu veya bu 
sebeple ödenmemesini bendeniz, insan Hakları 
ve prensipleriyle kabili telif göremediğim için 
sorumu getirmiş bulunuyorum. 

Benim emekliliğim dolmuş, bu geçen müd
det zarfında da benden kesilmiş olan pirim-
lerim toplanmış, ben bunlarla çocuklarımın . 
rızkını temin edecektim, fakat nasıl olmuşsa 
olmuş, mahkûm olmuşum. Mutlaka benim ço
cuğum bu paradan hakkını, rızkını alabilmeli
dir. Bu bakımdan kesilen bu pirimlerin öden
memesini doğru bulmamaktayım. 

Emekli Sandığının külfetleri ağır imiş, ağır 
olabilir. Ağır olduğunu Bütçe Encümeninde 
dinledik ve öğrendik. Emekli Sandığının daha 
1954 senesinde müşkül bir duruma düşeceği 
bilinmekte idi. Emekli Sandığının bugünkü 
işleyiş tarzı verimli değildir. Bunu daha ve
rimli sahalara intikal ettirmek, kazancını yük
seltmek mümkündür. Emekli Sandığının müş
kül durumunun benim sorumla hiçbir alâkası 
yoktur. Mamafih, bir revizyondan geçirile
ceğini biraz evvel Sayın Maliye Bakanı ifade 
buyurmuştur. Bu tadilât yapılırken, her ne 
sebeple olursa, okun prıim oilıarak kesilmiş oîan I 
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bu hakların bir nevi sigorta olarak kabul edil
mesi ve mahkûm olan kimselerin aile efradına 
verilmesi daha âdil olacağı kanaatindeyim. 

Beni dinlediğinizden dolayı hepinize teşek
kür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3.— Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
4 Ağustos 1958 tarihinden bu yana protesto 
edilen tüccar ve esnaftan borçlarını kanuni ta
kibata uğramadan ödiyenlerin bir defaya mah
sus olmak üzere protestolarının kaldırılması hu
susunda ne d,üşünüldüğüne dair sorusuna Ti
caret Bakanı thsan Gür san" m sözlü cevabı 
(6/83) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Ticaret 
Bakanı, burada. Soruyu okutuyorum. 

MiMet Meclisi- Sayım Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın^ 

dan sözlü olarak cevaplandıritetiasuıa delâ
let buyuruilmasTiiıı saygılarımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Ertem 

Soru : 
4 Ağustos 1958 tarihinden bu yana iktisa

di hayatımızda vâki olanı durgunluk sebebiyle 
tüccarın ve ticaretine muhassas varlığı kredi
ye ve el emeğine dayanan <e'snafm alacağını 
zamanında tahsil edemediği için vâdesi gelen 
banka borçliaonın zamanında ödiyemedikleri 
bir vakıadır. Bu durruma mâruz kalmaları se
bebiyle bankalarca protesto edilen tüccar ve 
esnaftan borçlarını protesto müddetlimden son
ra ve fakat kanuni takibata intikal etmeden 
ödiyenlerin, yeniden girdiğimiz iktisadi ha
yat içinde normal' fonksiyonlarına devam 'et
meleri ve bankalarla olan kredi -münasebet
lerini temadi ettirebilmeleri için bir defaya 
mahsus olmak üzere protestolarının kaldırıl
ması piyasanın inkişaf şartları için de zaruri 
mütalâa edilmesi iktiza ettiğinden, bu hu
susta ne gibi tedbirler düşünülmektedir ? 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Muhteırem Başkan, muhterem arka
daşlarım; Manisa Milletvekili Sayın Muam
mer Erten arkadaşım sorusunda, 4 Ağustos 
1958 tarihinden bu yana iktisadi hayatımız
daki durgunluğa temas ederek, tüccarın ve 
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esnafın artacaklarım tahsil ve borçlarını ödeme 
hususunda sıkıntıya düştüklerini belirtmekte 
ve bilhassa buınlardan borçlarımı müddetinden 
sonıra ve fakat kanuni takibata intikal etme
den ödiyemlertin normal fonksiyonlarını devam 
ve bankalarla olan knedi münasebelflerİni te--
madi 'ettirmeleri için bir defaya mahsus olmak 
üzerce, protestolarının kaldırılması hususun
da ne gibi tedbirler düşündüğümüzü sormak
tadır. 

Filhakika 4 Ağustos 1958 tarihinden bu 
yana iktisadi hayatımızda hissedilir bilr dur
gunluk başlamış, 1960 - 1961 senellerinde bu 
durgunluk daha da artmıştır. 

Ancak muhterem arkadaşım da biHrİıer ki, 
ticari faaliyet ve münasebetlerin normal seyir
de devam etmesinin esas şartı, emniyet, iti-
ımat ve huzurdur. Memlekette iktisadi huzu
run tesisi için bütün gücümüzle çalıştığımız 
bu zamanda bu emniyet ve itimadı selbedecek, 
suiniyet sahibini hüsnüniyet sahibi olana karşı 
imtiyazlı bir duruma sokacak, ticari ahlâkı 
zedeliyecek ve tatbikatı bakımımdan birtakım 
konpilikasyomlara seıbelbiyet verecek ve bir de
faya münhasır olsa dahi, (protestoları kal
dırma) gibi zecrî ve cebri mahiyet arz edecrek 
bir tedbire gitmeyi doğru görmemekteyim. 

Esasen bu şekilde bir tasarruf, hususi hu
kukun temeıli olan prensiplere de aykırılık (arz 
öder, piyasada da büyük ölçüde huzursuzluk 
ve itimatsızlık yaratır. 

Muhterem arkadaşım, sorusunda da belirt
tiği gibi, borçlarımı protesto müddetinden 
sonra ve fakat kanuni tatbikata intikal etme
den ödiyenlerin himayesini ve zor durumdan 
(kurtarılmasını derpiş ettiğine göre, 'saydığım 
mahzurları tevlit edecek şekilde umumi ve za
rarlı bir tatbikata gidilmesini kendisi de terviç 
etmemektedir. ' 

Ancak, sayın arkadaşım gibi ben de, hasse-
ten hüsnüniyet sahibi ve protestolu duruma 
düşmeyi itiyat haline getirmemiş olan tüccar ve 
esnafın zor durumdan kurtarılmasını temin ede
cek tedbirlerin 'alınmasını zaruri gördüğüm izin, 
bu hususta alâkalı teşekküller ve bu meyanda 
bilhassa Bankalar birliği ve büyük bankalarımı
zın mesull eriyle temas ettim ve mevzuu Banka 
Kredileri Tanzim Komitesine de intikal ettirdim. 
Hukuk anlamına aykırı düşmiyecek, piyasa tea-
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mül ve ahlâkını bozmıyacak şekilde basiretli ve 
mâkul hareket edilerek bu kabîl hüsnüniyet sa
hibi tüccar ve esnaf üzerinden protestolu du
rumlarının kaldırılması ve bunlara kredi im
kânları sağlanması uygun görüldü ve gerekli 
karar ittihaz edilerek bankalara tebliğ edildi. 

Bu karar 26 Aralıkta alınmıştır. Sayın arka
daşınım tatmin olması için karar metnini de arz 
ediyorum. , 

1960 ilkbahar aylarından beri devam eden 
anormal iktisadi şartlar sebebiyle büyük ölçüde 
artan ödememe protestoları neticesinde birçok 
ticaret erbabı bankalardan kredi alamaz duru
ma gelmiş bulundukları cihetle, protesto edilmiş 
olup da borcunu bilâhara ödemiş bulunan ve 
malî ve ahlâki durumu itibariyle bankalarca 
yeniden kredi verilmeye lâyık görülen tüccarın, 
bankalardan yeniden kredi alabilmelerini ve 
bunların imzalarını taşıyan senetlerin Merkez 
Bankasınca da reeskonta kabul edilebilmesini 
teminen, Merkez Bankasınca bankalara bjr teb
ligat yapılarak, bankanın kredili müşterisi bu
lunan ve 1961 yılı sonuna kadar protesto edil
miş olan bu kabîl firmaların durumları yeniden 
tetkik edilmek suretiyle, protestolarının kaldı
rılması ve Merkez- Bankasına bir protesto kaldır
ma bildiri cetveli gönderilmesi uygun görülmüş
tür. 

Bu mâruzâtımın ve Komitece ittihaz edilen 
kararın, sayın Muammer Erten arkadaşımı da 
tatmin edeceğini kuvvetle ümidediyor, huzuru
nuzdan hürmetle ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) --. Muhterem 
'arkadaşlarım; Sayın Bakana vermiş olduğu ce
vaptan ve almış olduğu tedbirlerden dolayı te-, 
şekkür ederim. 

Yüksek malûmlarıdır k i ; 4 Ağustos 1958 ta
rihinde o zamanki Hükümet o tarihe kadar ta-
kibetmiş olduğu enflâsyonist siyasetinden istik
rar politikasına geçmiş ve bu hususta bâzı t ed 
birler almış bulunuyordu. 4 Ağustos 1958 ta
rihinden evvel takibedilen siyaset sebebiyle tüc
car ve esnaf Hükümetin güttüğü politikaya 
uyarak az sermaye ve genliş krediyle ve dolayı-
siyle bol para sistemiyle iş gördüğü için 1958 
tarihinden sonra ittihaz edilen istikrar kararla
rı muvacehesinde, bu tedbirlerin tabiî bir neti ' 
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cesi olan durgunluk sebebiyle alacaklarını zama
nında tahsil edemez ve borçlarını da zamanın
da ödiyemez duruma geçmişlerdir. 

Kısaca bâzı rakamlar arz etmeme müsâade 
buyurmanızı rica edeceğim. Temmuz 1958 tari
hinde protesto sayısı 1 477 iken Nisan 1960 da 
12 643 e yükselmiş, 1960 dan sonra ve psikolo
jik şartların Mayıs 1960 dan sonra inzimamı ile 
bu tutar daha da artmış Ağustos 1958 den Ma
yıs 1960 a kadar 111 bin tüccar, Mayı» 1960 
dan bu yana 163 bin tüccar protesto edilmiş
tir. 

Hüsnüniyet konusunda Sayın Bakanla aynı 
fikirdeyim. Esasen, teşhis bu olduktan sonra 
hüsnüniyet sahibi tüccarlara bu affın tatbik 
edilmesi taraftarıyım. Bu protesto sebebiyle, 
700 milyon lira civarında bir kredi donmuş ve 
ticari sistem normal vazifesini yapamaz duru
ma geçmiştir. Sayın Vekilin izah etmiş olduğu 
tedbirlerle aynı kanaatte olduğum için, ümide-
diyorum, hüsnü niyet sahibi tüccarlar tatmin 
edilecektir. Bu tedbirlerin gayet objektif esas
lara istinadettirilerek yapılmasını ve bunun ba
kanlıkça hassasiyetle takibedilmesini temenni 
etmekten ibaret kalmasını ve bunun takip ve 
tahakkuk ettirilmesini Sayın Bakandan istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Dördüncü soruya geçiyorum. 

4. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'
un, 1950 -1961 yılları arsında ilk ve orta derece
li okul öğretmenlerinden ne kadarının hangi se
beplerle meslekten ayrıldıklarına ve bunların 
tekrar mesleklerine dönmelerini sağlamak için 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/84) 

BAŞKAN — Soru sahlibi? yok. Soru gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

Beşinci soruya geçiyorum. 

5.' — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, PTT 
İdaresiyle telefon aboneleri arasındaki kıukave-
lenin değiştirilmek istenmesinden çıkan ihtilâ
fın bir kanunla halledilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/85) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Ulaştırma 
Bakanı yok. Soru gelecek Birleşime bırakıldı. 

Altıncı soruya geçiyorum. 
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6.'— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1004 

ilkokul öğretmeninin kadroları haricinde çalıştı
rılmaları sebebine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/86) 

BAŞKAN — Millî Eğitim B'âkanı? Burada, 
soru saMbi burada. S'oruyu okutuyorum. 

8 Aralık 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun. Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

1. 11 . 10 . 1960 tarih ve 97 sayılı Yedek 
sulbay öğretmenlerle ilgili Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre «Asil öğretmen 
olan ve Millî Eğitim kadrolarında bulunanla
rın» kadroları dışındaki yerlerde çalıştırılma
ları kanunen mümkün müdür ?,.r,.j ,.r 

2. Halen 11 000 küsur civarında yedek su
bay asil öğretmenlerden 10 000 i kadrolarında 
vazife görmefcte olmalarına göre 1 004 öğret
menin kadroları haricinde çalıştırılmalarının 
kanuni bir dayanağı mevcut mudur1? 

3. 10 000 asil öğretmen kadro maaşlarını, 
ilkokul müdürü olanlar ayrıca makam jnaaşla-
rmı, bâzıları başka bir kadroya vekâlet etmek 
suretiyle vekâlet maaşlarını almakta ve bâzı
ları ilkokula bağlı lojmandan istifade ettikleri, 
'bâzıları halk dersaneleri ve halk eğitimi kurs
larında vazife aldıkları halde aynı kanuni du
rumda olan 1 004 öğretmen kadroları dışında 
şehirlerde gece gündüz çalıştırılmakta, pahalı 
şehir hayatının baskısı altında har ab ol/makta
dırlar. ^Yatacak yer verilmemekte ek görev 
almalarına müsaade edilmemektedir. Bakanlı
ğın bu durumdan halberi var mıdır? Bu durum 
kanuni midir? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in sorularına arzı cevabediyorum : 

«1 004 yedek subay öğretmenin, kadroları 
dışında çalıştırılmaları iddiası hakkında Talim 
ve Terbiye Dairesinin notu :» 

1. 97. sayılı Kanun^ esas itibariyle yedek 
subay öğretmenlerinin «Millî Eğitim seferberli-
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ğinde kullanılmak üzere dğretmen olarak» gö
revlendirilmelerini âmir bulunmaktadır; 

Bilindiği gibi, Millî Eğitim çalışma alanı sa
dece okul çağındaki çocukları kapsıyan bir hiz
met alanı olarak düşünülemez. Bu konu her 
yaştaki bütün yurttaşlarımızın eğitini görevini 
sınırları içine alır. 

Bu meyanda eğitim hizmetleri bahsinde 
Millî Eğitim Bakanlığının yanında Millî Sa
vunma Bakanlığı da geniş ölçüde vazife gör
mektedir. Aynı yolda, aynı gayeye yönelen bu 
iki teşekkülün zaman zaman iş birliği -yapma
sını ise, kanaatimizce tabiî bir zaruret telâkki 
etmek gerekir. Nitekim, bilhassa temel okuma 
yazma eğitimi bakımından Bakanlığımız, Millî 
Savunana ile iş birliği yapmış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, öğretim personeli bakımından 
bir yardım mahiyetini taşıyan, bir kısım yedek 
subay öğretmenin aynı mahiyette bir hizmet 
için Millî Savununa Bakanlığı emrinde görev
lendirilmeler; bunların «Millî Eğitim "seferber
liğinde kullanılmak üzere öğretmen olarak» 
istihdamlarını derpiş eden 97 sayılı Kanuna ay-
'kırı değildir. 

Kaldı ki, bahis konusu 1 004 öğretmenin 
kadroları Bakanlığımızda kaldığı gibi, kendi
leri de tamamen Millî Eğitim Bakanlığı mev
zuatına tâbi bulunmaktadırlar. 

2. ^Yukarda da açıklandığı üzere, 1 004 ye
dek subay öğretmenin er eğitim merkezlerinde 
görevlendirilmeleri, 97 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesine dayanmaktadır. 

Yedek* subay adayı bu öğretmenler, diğer 
öğretmenler gilbi, iller emrine tâyin edilmiş bu
lunmakta, maaşlarını da Millî Eğitim -dairele
rinden almaktadırlar. Görülüyor ki, bir kadro 
dışı istihdam bahis konusu değildir. 

3. Filhakika er eğitim merkezlerinde gö
revlendirilen yedek subay adayı bu öğretmen
lerden bir kısmı; bir ilkokul öğretmeninin haf
tada okutmava mecbur olduğu 26 saatten fazla 
(ders okuttuklarından bahsile Bakanlığımıza 
başvurarak, bu fazla mesailerinden dolayı taz
minat ödenmesi gibi bâzı taleplerde bulunmuş
lardır. 

Ancak; ilk nazarda isteklerinde haklı gibi 
görünen bu zümrenin durumu, normal memuri
yet hizmetlerini ifa etmekte olan ilkokul öğret
menlerinin • içinde bulundukları şartlarla muka
yese edilecek olursa, neticenin pek de sanıldığı 

gibi olmadığı anlaşılır : Nitekim, dem saatleri 
dışında öğrencilerle birlikte yapılan okulun çe
şitli eğitim faaliyetleri, ders plân ve programı 
hazırlıkları, yazılı yoklama % evrakının okunup 
değerlendirilmesi, meslekî toplantılar ve ma
hallî Millî Eğitim dairelerince düzenlenen se
miner çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler göz 
önüne alınırsa, her ilkokul öğretmeninin nor
mal haftalık mesaisinin, 26 saatin çok üstünde 
olduğu görülür ve bütün bu çalışmalara mu
kabil öğretmene ayrıca bir ücret ödenmez. 

Kaldı ki, er eğitim merkezlerinde görevlen
dirilen bu öğretmenler 97 sayılı Kanuna göre, 
bir taraftan öğretmenlik yaparlarken, bir ta
raftan da askerlik hizmetlerini ifa etmektedir
ler. Askerlik hizmetinde ise mesainin, saat ve 
dolayısiyle zaman kaydından azade bulunduğu 
bilinen bir gerçektir. 

Buna rağmen, yedek subay öğretmenlerin • 
bu istekleri Bakanlığımızca incelenmiş, fakat 
kendilerine ek ücret verilebilmesi için kanuni 
bir imk^n bulunamamıştır. Bu durum valilik
lere yapılan bir genelge ile kendilerine duyu
rulduğu gibi, ayrıca bunlara, imkânlar- ölçü
sünde orta dereceli okullarda ve halk eğitimi 
gece dersanelerinde ücretli ders verilmesi hu
susu da aynı genelge ile valiliklere bildirilmiş
tir, 

BAŞKAN — Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarını; Sayın Bakanın verdikleri izahatın 
ve yaptıkları açıklamaların beni tatmin etmedi
ğini üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Ortaya gelen mesele yedek subaylık vatani 
VQ askerî vazifesini yapan insanların, vatandaş
ların şu veya bu kadar saat çalışması değildir; 
sorumuzun üçüncü maddesinin son fıkrası, «şu 
hareketler bu fiiller kanuni midir değil midir'/» 
şeklinde bitmektedir. Yedek subay öğretmenler 
hakkında 97 sayılı bir Kanun çıkarılmıştır. Bu
nun muhtelif yönlerden şikâyet edilen noktala
rı gene arkadaşlarımız tarafından muhtelif söz
lü sorularla Meclise getirilmiştir. Bendeniz yal
nız bir nokta üzerinde durmaktayım. Bu kanu
nun geçici ikinci maddesinin ikinci fıkrası açık
tır. Bunlardan, yani bu öğretmenlerden, halen 
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen 
olanlar müktesep maaşlarını almaya devam eder-
ler\ 
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Şimdi sayın arkadaşlar; Maaş kanunları ica

bı, Kadro kanunları icabı, bu kanun, aynı du
rumda bulunan mesleki öğretmen olan arkadaş
ların aynı kanuni muameleye tâbi tutulmasını 
gerektirir. O kanuni muamele de, bu arkadaşla-
rın kadrolarında öğretmenlik yapmalarıdır. 

Eğer, bu f^Bakanlığın anladığı gibi olsay
dı, 11 000 arkadaşın, yani mesleki öğretmen olan 
ve bu maddenin şümulüne giren arkadaşların 
askerî hizmetlerde kullanılması icabederdi. Hal
buki tatbikat öyle olmamıştır. 11 000 kişinin 
içinden 1 004 kişi, bu kanunun sarih hükmü çiğ
nenerek eğitim merkezlerine gönderilmişlerdir. 
Şimdi Sayın Bakan benim hislerime hitabediyor-
lar, «Vatani hizmet yapıyorlar, şunu yapıyor
lar, bunu yapıyorlar v. s.» diyorlar. Elbette va
tani hizmet bütün hizmetlerin üzerindedir. Fa
kat bütün bunların üzerinde de kanun vardır. 
Kanun, bunun esaslarını enine boyuna müzake
re etmiş, Türk milletinin menfaatine uygun şe
kilde ve öğretmenlerin kendi kadrolarında hiz
met görmelerini tensibetmiştir. Her hangi bir 
mütalâa ile de olsa bu kanun çiğnenemez. 

Muhterem arkadaşlarım; tatbikata gelince, 
kanun .vâzıı bir noktada yanlış hareket etmemiş
tir. Kanun vâzıı bir kısım Türk vatandaşının 
haklarını korumuştur. İki grup yedek subay öğ
retmenden birisi mektepten yeni çıkmıştır, di
ğeri evlenmiş, barklanmış, yerleşmiştir, kendi^ 
ne göre bir muhit kurmuştur, köyle ünsiyet pey
da etmiştir. Kanun vâzıı müzakere etmiş, ben 
bunlara dokunmamayı Türk milletinin faydasına 
görüyorum demiştir. Şimdi bu işi bir tarafa ko
yup bu arkadaşları buraya getirmek doğru de
ğildir. Geldikleri zaman ne oluyor, Tamamen 
haklarını kaybediyorlar. İki insan tamamen bir
birinden ayrı muamele altındadır. Bu muamele
ler içind$ meselâ lojman meselesi var. Lojman
dan bunlar istifade edemezler, öbür tarafta 10 
bin arkadaşı öğretmenlere, başöğretmenlere tah
sis edâmiş olan binadan istifade ederler. 

5 saat veya 8 saat... Bu önemli değil askerli
ğini yapan için. Fakat, makam tazminatını 
bir taraf alır, öbür taraf alamaz. Bir taraf 
sömestr tatilinden faydalanır, diğer taraf fay
dalanamaz, tayın bedeli alamaz. Askerî sta
tüye tâbidir, fakat faydalanamaz. 

Yedek Subay öğretmenler büyük şehirlerde 
getirüîaiştir; «ikerî eğitim merkezleri büyük 
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şehirlerdedir. Bunların aldığı maaş zaten 400 
lira civarındadır; karısı, çocuğu, zor durum
dadır. 

Arkadaşlar, biz burada herşeyden evvel ka
nunların hâkimiyetini tesis etmeye söz vermişiz. 
Burada yemin etmişiz, kanunun hâkimiyetini 
tesis edeceğiz diye. Onun için, sonucu ne olur
sa olsun, vatani meselelere ait meselelerde ya
pılmış olan kanunların tam tatbikini istemek 
bizim hakkımızdır. Benim, muhterem ve yük
sek anlayışlı Millî Eğitim Bakanından ricam, 
Meclis kürsüsünden kanun hakkında söylenen 
bu sözleri «Para yoktur, idare edelim» diye 
düşünenlere aksettirsinler ve bunun icabını yap
tırsınlar. Bu hususu rica ediyorum, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. . 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU — Efendim, muhterem arkadaşımız Re
şit Bey kendilerinin tatmin edilmediklerini söy
lediler. Bendeniz, 97 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesine dayanarak ifade etmek sureti 
ile ve yine kendilerinin tadadettikleri Lojman 
makam tazminatı, ek görev tazminatı, diğer 
haklar kısımları için bugünkü mevzuatın imkân 
vermediğini arz ettim ve daha önce sorulan 
sözlü soru ile kanun teklif etmek üzere hazır
lık. yaptığımızı ve bunu soru sahibinin de be
nimsediğini ifade etmiştim. Şu halde tarzı is
tihdam kanunidir. Ancak bunun icabettirdiği 
mahrumiyetlerin telafisi mevzuubahistir, bunun 
üzerindeyiz. Bunu # telafi için süratle Meclise 
bir kanun teklif etmek kararındayız. Başka 
bir maruzatım yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7 nci soruya geçiyoruz efendim. 

7. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'
un, ilk ve orta dereceli okul öğretmenlerinin ih
tiyacı karşüıyacak sayıda yetiştirilmekte olup ol
madığına ve öğretmen okulu ve enstitülerin bu
günkü yetersiz durumdan kurtarılması için bir 
ıslahat programının bulunup bulunmadığına dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi încesulu'-
nun sözlü cevabı (6/87) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
Burada. Mülî Eğitim Bakanı da burada, soruyu 
okuyoruz. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

8 Aralık 1961 
Aydın Milletyekili 

M. Şükrü Koç 

1. îlk ve orta dereceli okul öğretmenlerine 
olan büyük ihtiyaç karşısında, bu ihtiyacı karşı
layacak vasıf ve sayıda öğretmen yetiştirilmekte 
midir? 

2. öğretmen- yetiştiren okul ve enstitüleri 
(bugünkü yetersiz durumdan kurtarmak için ya
pılan her hangi bir ıslahat programı var mıdır? 

3. öğretmen okulu ve Eğitim Enstitüsü me
zunlarının üniversitelere girerek daha üstün ve 
sağlam bir eğitim görmeleri için her hangi bir 
tedbir düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI HÎMLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — Sayın arkadaşlar, Aydın Mil
letvekili Sayın Şükrü Koç'un, sorularına arzı ce
vap ediyorum. 

1. Bakanlığımızca yapılan son plânlama ça
lışmalarından alınan neticelere göre, önümüzdeki 
on yıl içerisinde 92 000 ilkokul, 33 000 ortaokul 
ve 5 970 lise öğretmenine ihtiyacolduğu tesbit 
edilmiştir. Buna nazaran, her yıl ortalama ola
rak, 9 000 - 9 500 ilkokul, 3 300 ortaokul ve 597 
lise öğretmeninin yetiştirilmesi gerekmektedir. 
Halihazırda yılda ortalama olarak ilk öğretmen 
okulları 4 000, Eğitim Enstitüleri 8O0, Yüksek 
öğretmen Okulu ise 8 mezun vermektedir. Bu 
hale göre öğretmen yetiştiren okul ve enstitüle
rin mevcut öğrenci kadrosu ile öğretmen ihtiyacı
nın karşılanması mümkün olamıyacaktır. 

2. Tesbit olunan öğretmen ihtiyacının karşı
lanabilmesi için 10 yıllık bir plân hazırlanmış bu
lunmaktadır. Bu plâna göre, mevcut okullardan 
müsaidolanları genişletmek ve yeni okullar açmak 
suretiyle ilk öğretmen okullarının yatılı öğrenci 
kadrosu 19 000 den 39 000 e, eğitim enstitüleri
nin 2 000 olan yatılı öğrenci kadrosu da 9 900 e 
çıkarılacak, böylece her yıl, ilk öğretmen okulla
rının 9 000 - 9 500, eğitim enstitülerinin de 3 300 
mezun vermeleri sağlanacaktır. 

Halen bu plânın 1961-yılına aidolan kısmı 
ıgerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 
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1961 -1962 ders yılı başında yeniden 8 ilk öğ

retmen okulu ve iki eğitim enstitüsü açılmıştır. 
Ayrıca 15 ilk öğretmen okulu ve Ankara Gazi ve 
îzmir Eğitim Enstitüleri de genişletilmiştir. Böy
lece ilk Öğretmen okullarının yatılı öğrenci kadro
su 20 896 ya, gündüzlü öğrenci sayısı d.a 6 356 ya 
çıkarılmış, eğitim enstitülerinin yatılı öğrenci 
kadrosunda da 460 kişilik bir artış sağlanmıştır. 

1962 yılı bütçesinden alınacak ödeneklerle de 
önümüzdeki yıü 8 lilköğretmen okulu binası, ay
rıca 9 derslifk, 12 yatakhane ile, Samsun ve Er
zurum Eğitim Enstitülerinin binalarının inşası
na başlanacak, mevcut 5 eğitim ensıUtüsüne de 
ilâve pavyonlar yapılacaktır. ' • 

Böylect, ilköğretmen okullarının yatılı Öğ
renci sayısı 23 000 e, gündüzlü öğrenci sayısı 
7 000 e, eğitim enstitülerinin yatılı öğrenci 
kadrosu da 3 000 e çılkarılac aktır. 

Liso öğretmeni yetiştirilmek üzere, halen 
Ankara ve istanbul'da bulunan iki yüksek öğ
retmen okulunda 520 öğrenci öğrenim yapmak
tadır. On yıllık plâna göre tesbit edilen ihti
yacı karşılıyacak durumda bulunmıyan Ibu iki 
müesseseye ilâveten izmir ve Erzurum'da da 
birer yüksek öğretmen dkulunun açılması plâ
na alınmıştır. Ankara Yüksek öğretmen Oku
lunun mevcudu 1 000 e, İstanbul Yükselk öğ
retmen Okulu 600 e çıkarılmak, İzmir ve Erzu
rum Yüksek Öğretmen okullarının mevcutları 
da 400 er olarak hesaplanmak/.suretiyle, bütün 
yüksek* öğretmen okulları öğrenci mevcudunun 
2 400 e çıkarılması ve yılda 600 mezun verilme
si düşünülmüştür. , ' 

1962 bütçesinden alınâcaik ödenekle izmir ve 
Erzurum Yüksek öğretmen Okulları binalarının 
birinci kısım inşaatına başlanacaktır. 

ICA den temin edilen yardımla, .^nikara 
Yüksek öğretmen öikulu için 1 000 kişilik bir 
okul sitesinin inşasına başlanılmıştır. 

istanbul Çapa Eğitim Enstitüsü ile bir ara
da bulunan istanbul Yüksek öğretmen, ^kulu
nun da ımüstakil bir binaya kavuşturulması için 
teşelJbüse geçi'Imiş bulunulmaktadır. 

3. Lise mezunlariyle birlikte kabiliyetli di
ğer bütün mesleik okulu mezunlarının da üniver
sitelere devam edebilmelerini temin etmek için; 
VII nci Millî Eğitim Şûrası hazırlıkları araşınr 
da olgunluk konusu da... ele- alımmış • ve Şûraya 
sunulmalk. üzere esasları tesbit \edilm|ştir|. • -.,,, 
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BAŞKAN -r- Şükrü Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayı;, 

arkadaşlar, sayın Millî Eğitim Bakanının, ken
dilerine Bakanlıkça verilen bilgilere dayanarak 
sp rumuz vesilesiyle söyledikleri, Türkiye'de 
millî eğitim meselelerinin kökten ele alınmadı
ğının bir ifadesidir. 

Hepiniz seçim bölgelerinizden geldiniz veya 
tekrar oraya gittiğiniz zaman karşınıza birtakım 
meseleler getiren kimseler buldunuz veya bula
caksınız; köylerinde ilkokulu olmıyan, öğretme i 
olmıyan, memurların idare ettikleri lise ve orta
okullarda Türk çocuklarının ellerine hak etme
dikleri bir diploma verilmektedir ve bu bir sis
tem haline getirilmiştir. 

Bir ay kadar önce Ankara'da 10 binlerce 
lise,mezunu, malûmunuz olduğu üzere, üniver
siteye giremedikleri için miting yapmışlardı. 
Bu hareket dahi Türk eğitiminin bir çıkmaz 
içinde bulunduğunu bütün Türk MFJetine bir 
kere daha göstermiştir. Gelecek sene - müba
lâğa etmiyorum - en geç birkaç sene sonra orta
okul mezunları sokaklara dökülecek ve okuya
cak lise bulamıyacaklardır. Hakikat yalnız bu 
değil, ilkokul mezunlarının da ortaokul veya 
muadili diğer bir okula girmek için sokaklara 
döküldüğü görülecektir. Bundan k'iımse mesul 
tutulmamıştır.,Bu âcil meselelerin mütalâa edi
lmesinin ve bu konuda en mühim unsuru teşkil 
eden öğretmen faktörünün candan ele alınması
nın zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

Bugün Türkiye'de, okul binası olmasına rağ
men öğretmeni olmadığı için kapalı bulunan on 
iki bin tane köy okulu vardır. 

Yedek Subay öğretmenlerin öğretimde bu-
lurıdukları okulların kapılarına önümüzdeki ay 
larda kilit vurmak mecburiyetinde kalacağız; 
çünkü önümüzdeki yıl lise mezunu gençler as
kerliklerini er olarak yapacaklardr. Her sene 
4 bin mezun veren öğretmen okulları da er 
olarak askere gidecekleri için 963 yılı Kasını 
ayında ilköğretimde 18 bin öğretmen açığı ile 
karşı karşıya geleceğiz. ( 

Bugün Türkiye'de ortaokul olarak binıası 
yapılıp da öğretmen olmadığı için öğretime açı-
lamıyan 75 tane ortaolkul vardır. Ayrıca öğre
time başladığı halde öğretmensizlik yüzünden 
ortaokullarda 10 binlerce ders saati boş geçmek
ledir., Çünkü ortaöğretimde şu aadı 4 400 öğ
retmene ihtiyaç vardır. Bu öğretmenlerin nasıl 
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karşılanacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafın
dan plânan bağlanmış değildir. Bunu bilhassa 
jbelirtmek istiyorum. Lise ve öğretmen okulla
rında halen 1 700 öğretmen yoktur., Böylece ge
lecek 10 yıl içinde öğretmen ihtiyacımız 8 bine 
çıkacaktır. Maalesef biraz evvel sayın Bakanı
mızın da verdikleri rakama göre; yılda Yüksek 
öğretmen Okulundan 8 öğrenci mezun olmakta
dır. Şunu da bilhassa arz etmek isterim ki; biz
de öğretmen yetiştirmek işi, diğer devlelere 
nazaran çok pahalıya mal olmaktadır. Sizlere 
bir iki rakam arz etmek suretiyle konuyu izah 
etmeye çalışacağım: 

Bir ilkokul öğretmeni Devlete, binası ve sair 
masrafları hariç 17 475 liraya mal olmaktadır. 

Bir ortaokul öğretmeni 19 000 liraya mal ol
maktadır. Bir lise öğretmeni 30 000 liraya mal 
olmaktadır. Buna mukabil Millî Eğitim Bakan
lığı bir taraftan ihtiyaca uygun şekilde öğret
men hazırlıyamadığı gibi bir taraftan da her yıl 
yüzlerce ortaokul öğretmeninin meslekten ayrı-
lıp gitmelerine göz yummaktadır. Bu göz yum
malar yüzünden birçok liselerimizde talebelerin 
ellerine hak etmedikleri diplomalar verilmekte
dir. Bu diplomalar dolayısiyle okullara giremi-
yen talebeler nümayiş yapmak zorunda kalacak
lardır. 

Millî Eğitim Şûrasının hazırlanmasında bah
settikleri plânlı öğretmen yetiştirilmesinle ilgili 
kısımlarındaki çalışmalara bendenizde katıldım. 
Rakamların hazırlanmasında bizzat çalıştım. Bu 
plânlar genel bir Devlet Plânlama nazariyesi ve 
ihtiyacı içerisinde ele alınmamış, sadece teorik 
olarak yapılmıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtının, 
Türkiye'nin ekonomik, sosyal kalkınması ile ilgili 
olarak eğitim plânının esaslarını ortaya koyduğu
nu memnuniyetle öğrenmekteyiz. Millî Eğitim 
Bakanlığının hazırladığı plânlar çok mücerret 
kalmıştır, önümüzdeki senelerin reel ihtiyaçları 
hesaplanmamıştır. 

Ankara vilâyetinin köylerinde kapıları kilit
lenmiş ilkokullar olduğu halde, aynı okulların öğ
retmenleri'merkeze alınmış ve orada istihdam edil
miş ve böylece idarecilerin yanlış tasarrufları ile 
meslekte huzursuzluk artmıştır. Bilhassa geçmiş 
yıllarda hazırlanmış olan yönetmeliğin adaletsiz 
ölçülerinden dolayı öğretmenler, süratle meslekle
rinden ayrılmaktadırlar. Bu konu üzerinde Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızın dikkatle, titizlikle du-
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racaklarına şüphemiz yoktur. Ancak her şeyden 
evvel öğretmen okullarının sayısını çoğaltmak lâ
zımdır. Bugünkü öğretmen okullarının sayısı, ih* 

• tiyacımıza nazaran azdır. Bugün 61 ilköğretmen 
okulu vardır. 28 tanesinin sınıfı yoktur. 7 eğitim 
enstitüsünün 5 tanesinde, lâboratuvar filân bir 
tarafa^ -yemek -yiyecek yemekhanesi,' yatacak ya
takhanesi, okuyacak dershanesi karşılanmış de
ğildir.JYüksek ödetmen Okulumuz yılda 8 tane 
mezun veriyor. *Binası yoktur, Istambul'da bir 
eğitim binası vardır. Orası da sıkıntı halindedir. 
(Burada öğretmen yetiştirilemez. İslâm Enstitüsü 
binası da henüz yapılmamıştır. 

. öbür taraftan İmam - Hatip Okulunda oku
yanların ne okul binası var, ne de bellibaşlı prog
ramları var. Buradan mezun olan bir talebe diğer 
ibir okulda öğretmenlik yapacaktır. Okul binasının 
yapılması ve plânlı öğretmen yetiştirilmesi için 
bugünkü mevzuatımızın süratle değiştirilmesi lâ
zımdır. 

IBen Sayın Bakanımızdan, Türk Millî Eğitim 
felsefesinin yeniden çizildiği şu günlerde rol al
ması gereken her dereceli okul öğretmenlerimi-
.zin çok iyi vasıfta yetiştirilmeleri için ellerinden 
gelen gayreti sarf etmelerini bilhassa rica ediyo
rum. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MİLLÎ E&lT.tM BAKANI HİLMİ İNCESU
LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığına gelişimden bu yana bir ay, 
bir hafta geçmiştir. Tabiî bendeniz zamana hük
metmek kudretinde değilim. Şükrü Koç arkada
şımıza teşekkür ederim, bize reel bir tablo çizdi
ler. Fakat zaman unsuru çok mühimdir. Biz bu
rada, global da olsa, basit bir şekilde ihtiyaçları 
tesbit etmiş ve bir plânlama yoluna girmiş bulun
duğumuzu ifade ettik. Bunları iyi inkişaf ettir
mek suretiyle önümüzdeki senelerde, çizdikleri 
fecî tabloyu düzeltmeye çalışacağız. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

•BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
8 noi soruya geçiyoruz. 

8. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, bakanlıklar dışındaki sivil mevkilere tah
sis edilen makam ve hizmet arabalarının mikta
rına ve yıllık masraflarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/88) 
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BAŞKAN —• Soru sahibi? yok. Soru jaahibi 

bulunmadığından soru gelecek Birleşime bırakıl
dı. 

9. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa ile Uludağ arasında yapılmakta olan 
teleferik hakkında içişleri, Basın - Yayın ve Tu

rizm bakanlarından sözlü sorusu (6/90) 

(BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. İçişleri 
Bakanı? Yok. Basın - Yayın ve Turizm Bakanı? 
Burada. Efendim, soru sahibi yalnız Turizm Ba
kanının cevabiyle iktifa ediyorlar mı? 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) —Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Soru, gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 10 ncu soruya geçiyoruz. 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, memleketimizde son günlerde görülen ço
cuk kaçırma olaylarına ve Jmybolan çocukların 
bulunması hususunda ne gibi tedbirler alındığı
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

iBAŞKAN — Soru sahibi? Burada. İçişleri 
Bakamı bulunmadığından soru gelecek bi<rleş:<me 
bırakıldı. 

11. — Gümmne MiUetvekili Nurettin özde-
mir'in, Erzincan Şeker Fabrikasının, 1960 yılı 
kampanyasında, pancar bedellerinin müstdhsila 
ödenme tarihine ve miktarına ve bu sene top
tan ödeme yapılabilmesi için her hangi bir ted
bir alınıp alınmadığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

- " * " " " " ~ ' • " ' r " » ••"* - " » ü t 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Sanayi Ba-
kanı?.. İTok. Sanayi Bakanı bulunmadığından 
soru'gelecek birleşime bırakıldı, 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da kurulması 
habul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
halihazır durumu hakkında Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/94) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok.. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, be
lediyeler ve Devlet denetimindeki müesseselerde 
maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan emek
li memurlara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/95) 
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ÜAŞKAN — Sora sahibi burada mı? Yok.. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. —Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemin
im, Ankara Belediyesi tarafından yol kavşaklarına 
konulması zaruri bulunan ışıklı trafik cihazları
nın temin ve tesisi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/96) 

İBAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
tçdşleri Bakanı? Yok... Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

-15. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
bir orman bakanlığı kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine ve 1961 senesi içinde yanan ve tah-
ribedilen ormanların hektar olarak miktarına ve 
maddî değerinin ne kadar olduğuna dair Ba$ba<-
kandan sözlü sorusu (6/97)-

ıBaşkan — Soru saMbi burada mı? Yok... Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 16 racı soruya ge
çiyorum. 

16. <— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
asli görevi öğretmen olup da başka işlerde çalış
tırılan öğretmen adedine ve varsa bunların öğ
retmenlikte görevlendirilerek yerlerinin öğret
men olmıyan yeni elemanlarla doldurulmasının 
mümkün olup olmadığına ve öğretmen okulların
dan yüda ortalama kaç öğretmen mezun olup Ve 
senede kaç öğretmenim istifa ederek ayrıldığına 
ve istifa sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/98) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı̂  
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Yok.. 

17. — Kastamonu Milletvekili tsmaü Hakkı 
Yilarilıoğlu'nun, radyolarımızda telif konuşma 
ve eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret 
ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de İstanbul Radyosundan naklen yayınlanan gay-
rimeşru iktisaplar ile ilgili yayınlara dair Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü sorusu 
(6/99) :j 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok,. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 18 nci so
ruya geçiyoruz. - » 

18. — Bursa Milletvekili tsmaü Yılmaz'ın, 
Bursa - Orhaneli arasında bulunan eski ve yeni 
şoselerin durumlarına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakam Emin Pdksüt'ün sözlü cevabı (6/100) 
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(BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan? 

Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet MeclM Başkanlığına 
Aşağıaki sorumun Bayındırlık Bakana tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını delâleti
nize rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
İsmail Yılmaz 

1. — 69 kilometre olanı Bursa - Orhaneli sjo-
«sesinden çok virajlı tehlikeli ve bu mesafenin oto
büsle dört saatte kat'edilmesinden, bugün vbu yol
dan kara nakil vasıtaları gidip gelmediği halde 
Karayollarmca niçin bakılmaktadır. 

2. — 1959 - 1960 -1961 seneleri içinde bu yo
la bakım için Karayollarınca sarf edilen para mik
tarı nedir? 

3. — 55 kilometre olup yeni açılan Bursa -
Orhaneli , Kapıfcaya valiyle bütün münakalenin y 
yapıldığı ve bütün kara nakil vasıtalarının-'iki sa-. 
atte bu yoldan gidip geldiği halde KarayoİlarıiD-
ca bakıtma alınması hususunda ne düşünüldüğü? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Soru sahibi arkadaşım Sayın Isma-, 
il Ihılmaz, Bursa'nm il yollarından ikisini mev-
zuubahsederek, Bayındırlık Bakanlığına bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmakta 
olan bir bakımı ve bunun malî portesini cevap
landırmamı emrediyor. 

Muhterem arkadaşıma cevap vermeden önce 
bir konunun aydınlanmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Yüksek Meclisin* malûmu olduğu üzere 5539 
sayılı Karayolları Kuruluş Kanununa göre, ka
rayolları, Türkiye'de Devlet yolu, il yolu ve köy 
yolu diye üçlü bir tasnife tâbi tutulmuştur. Ba
yındırlık Bakanlığına bağlı Karayolları Genel 
Müdürlüğü, esas itibariyle Devlet yollarının ya
pımı ve bakımını temin etmekle mükelleftir, il 
yollarının yapılmasında ve bakımında da, tek
nik vasıta ve eleman itibariyle yardım görevini 
yüklenmiştir. 5539 sayılı Kanunun 17 ncd mad
desinin anlamı budur. İllerimizde, gerek özel 
idare gelirleri gerekse diğer bâzı gelirler" yeter
sizdir. Hemen hemen istisnasız her yol, Kara
yollarından daha müessir yardımlar ister. 

Arkadaşımın sorusu da 69 kilometre uzunlu
ğundaki Bursa - Orhaneli dağ yolunun bakımı
dır. Neden karayollarmca bu yoldan gidip ge-
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linmediği halde bu yolun hakimiyle uğraşılıyor. 

. buyurdular. Bursa'dan Orhaneli'ne giden iki 
yoldan bir tanesi Nilüfer Köprüsünden giden 
•kısmen asfalt ve kusmen de stabilize olan yol
dur. Soruda bahis konuşu karayollarmca bakıl
dığı ifade edilen yol ile buna nazaran daha kışı 
olan, arızalı köprüleri bulunmakla beraber di
ğer kısmı stabilize olan bir ikinci yoldur. 

Bursa'dan Nilüfer Köprüsü veya Kara Köp
rü dediğimiz kısma kadar kısmen asfalt ve kıs
men de stabilize olan yol üzerinde Karayolları 
teşkilâtınca her hangi bir bakım mevzuubahsol-
mamıştır. Yalnız Bursa'dan Uludağ ayrımı ve 
Ibunu takiben. Nilüfer Köprüsü dışında kalan 
35 Km. lik kısumda ©skiden beri bir kereste 
nakliyatı vardır.. Yolun bu kısmında drenaj va
ziyeti çok yetersizdir. Binaenaleyh, yol, kesif 
nakliyat sebebiyle bir bataklık haline gelmiş
tir. Bu vesile ile il, Karayollarına müracaat et
miş, mahallî olarak da birçok müracaatlar vâki 
olmuş, bunun üzerine, 1960 yılında buraya il 
yollarına yardım tahsisatından 200 bin lira tah
sis edilmiştir. Bu para ile ıslah ameliyesi, ona-
rjm ameliyesi yapılmıştır. 1961 yılında da aynı 
sebeple 129 250 lira ayrılmıştır'. 

Bu yolun, Karayollarına alınması, diye, bir 
şey yoktur. Bütçe sırasında Devlet yollarının, 
il yollarının, köy yollarının gerçek durumu, 
Karayollarının mâruz kaldığı müşküller, Yük-
ısek Heyetinize arz edilecektir. 

Şimdi yapılmış olan hizmet, şu halde; 
1960 - 1961 yıllarında mahallî olanak mübrem 
telâkki edilen, bilhassa, kereste nakliyatını' sağ
lamak maksadına matuf bir onarma ameliyesi-
dir. Bunun dışında bu 69 kilometrelik kısmın 
Karayolları tarafından bakıma alınması konusu 
yoktur. Bundan başka muhterem arkadaşımın 
(bahsettiği ve nakil vasıtalarının daha kısa za
manda Orhaneli - Bursa arasını katettikleri yol 
da bir bakıma virajı ve arızası bol olan bir yol
dur. Bu yolun bir il yolu olması itibariyle de 
bakımının il tarafından yapılması iktiza eder. 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere, il yolundan 
maksat, bir ilin merkezine ilçelerini bağlıyan, 
ilçeleri Devlet yolu manzumesine bağlıyan yol
lar, demektir. Matlubolan, illerimizin bu yolla
rının her yıl pürüzsüz olarak yapılması ve ba 
kılmasıdır. Bu vesileden faydalanarak Yüksek 
Heyetinize .hemen şunu arz edeyim; şu anda 40 
vilâyetimizde Bayındırlık; emrinde çalışmakta 
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olan operatör ve şoförlerin birkaç aydan beri 

ı aylıkları ödenemez haldedir. Onun içindir ki, 
Bayındırlık Bakanlığımız bu âcil ihtiyacı kar
şılamak üzere teşebbüse geçmiş, bu ihtiyaç Ve
killer Heyetince takabbül edilerek Yüksek Mec
lisinize bu hususta bir ek ödenek kanunu geti
rilmek zorunda kalınmıştır. 

Arkadaşım bu hususta bir açıklama fırsatı 
verdiği için kendilerine bilhassa teşekkür eder, 
hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakana cevaplarından dolayı 
teşekkür ederim. Yalnız bâza noktaları huzu
runuzda arz edeceğim. 

Bursa - Orhaneli şosesi olarak iki şase var
dır. Birisi eski şose, diğeri yeni şosedir. Eski 
şose, Bursa'yı Orhaneli'ne 68 Km. ile bağlamak
tadır. 320 virajla 68 Km. yi kat'etmektedir. 
Zaman zaman binlerce metre irtifaa çıkmakta, 
zaman zaman vadilerden geçmektedir. Trafik 
kesafetinin artması sebebiyle bu yol terk edil
miştir. 1950 de yapılan etütler neticesinde Ka-
pnkaya yolu dediğimiz yolun Bursa Bayındırlık 
Müdürlüğü tarafından açılması zarureti hâsıl 
olmuştur. Ve bu yol, vilâyet yolları meyanında 
4 milyon lira sarfiyle, 55 kilometre olarak Or
haneli'ne bağlanmıştır. Bugün bu yoldan mü
nakale ve bilhassa vilâyetlerarası irtibat sağ
lanmaktadır. Eski yoldan bugün için nakliyat 
yapılmamaktadır. Sayın Vekilimiz, 1960 taki 
200 bin lira ve 1961 senesindeki 129 250 lira 
sarf edilmesiyle eski yolun, Karayolları 1 nci 
Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesinin yapıl
masının, sırf kereste nakliyatı maksadına ma
tuf olduğunu burada beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayındırlık Bakan
lığının vazifesi kereste nakliyatına matuf ola
maz. Yollar, kaza, vilayet, köy arasındaki mü< 
nakaleyi temin etmek bakımından yapılır. An
cak, kereste nakli Ziraat Vekâleti tarafından 
nazarı itibara alınacak bir mevzudur. Bu yol
ları bilen bir insan olarak ifade edeyim, bu yol
larda kereste nakli de yoktur. Karayolları ta
rafından bir stabilize malzemesi olarak 200 000 
liraya ihale yapıldı. Münakale edildiği mülâ-
hazasiyle bu yola kum dökmek fayda vermiye-
cektir. Ancak, yeni yola dökülmek suretiyle bu 
yolun ıslahı cihetine gidilmesi şeklini mükerre-
ren ifade etmişlerse de,, Karayolları,, «İhaleyi 
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yaptım* bu işin durdurulmasına imkân yoktur. > 
diye işin içinden çıkmıştır. 

Eski yol için, 1960 ta 200 bin liralık, 1961 
de 129 bin liralık stabilize masrafı yağmurlar 
«sebebiyle silinip ısüprüknüştür. 

Bu stabilize ve bakım işinin ne suretle olur
sa olsun eski yoldan kaldırılan yeni yola hasre
dilmesi hususunun gerek Vekâletçe, gerek Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce nazara alınma
sını hassaten rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 19 

nen. soruya geçiyoruz. 

19. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
bû müdürden başka öğretmeni mevcudolmıyan 
Bozdoğan İlçesi Ortaokuluna biri İngilizce ol
mak üzere üç öğretmenin tâyini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi încesulu'nun sözlü <cevabı (6/101) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, Milli 
Eğitim Bakanı'? Burada. Soruyu .okutuyorum. 

11 . 1.2 . 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bozdoğan İlçesi Ortaokulunda müdürden 
başka hiçbir öğretmen ımcvcut değildir. Ma
hallî halkın da büyük yardımlariyle mey
dana getirilen adı geçen okula biri ingilizce 
olmak' üzere üç öğretmenin tâyini ihtiyacı gö
rülmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca bu hususta ne 
gibi bir tedbir düşünüldüğünün Sayın Vekilden 
sözlü - olarak açıklanmasını arz ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım; 
Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Aydınçer'in, 
sözlü sorusuna cevaplarımı arz ediyorum. 

öğretmen yetiştirmek için yapılan plânlar 
hakkında biraz evvel arzı cevap - etmiştim, 
Bu bilgilerin ışığı altında şimdi arkadaşımızın 
sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Bozdoğan İlçesi Ortaokulu Müdürü edebiyat 
grupu öğretmenidir^ 

• 11 . 12 . 1961 tarih ve 13/787 sayılı Karar
name ile bir fen grupu öğretmeni tâyin edil
miştir. I 
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Halen İzmir'de bulunan ve Bakanlığımız

dan öğretmenlik istiyen iki kişiye Bozdoğan; 
Ortaokulu Tarih - Coğrafya öğretmenliği teklif 
adilmiştir. Kabul ettikleri takdirde tâyinleri 
yapılacaktır. 

Kasım ayı sonundaki bilgiye göre ortaokul 
ve liselerimizde 13 888 öğretmen bulunması lâ-
zımgeldiği halde ancak 7 783 öğretmen var
dır. Bu duruma göre okullarımızı normal öğ
retime kavuşturmak için daha 6 105 öğretmene 
ihtiyaç vardır. 

Bozdoğan Ortaokulunun öğretmen ihtiyacı 
imkân nisbetinde ele alınacaktır. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim, Bakanının 
•bu mevzua verdiği cevapta, edebiyat grupun-
da haftada ancak onsekiz saat ders görüldü
ğünü, ayrıca bir müdürle fen grupuna bir de 
fizik, kimya ve matematik öğretmeninin tâyin 
edilmiş olduğunu bildirdiler. Buna ilâveten 
izmir'den iki öğretmene teklif yapıldığını, bu 
öğretmenlerin gelmesi halinde üç öğretmenle 
ihtiyacın karşılanacağını beyan buyurdular. 

Bendeniz, fen grupundan gayrı bir öğret
ilenin, İngilizce öğretmeni olmak üzere tâyin 
edilmesinin zaruretini arz etmiştim. Farzımu
hal İzmir vilâyetinden iki öğretmen bu teklifi 
kabul etmediler, izmir vilâyetinden, Aydın'm 
Bozdoğan ilçesine bu teklifi kabul edip öğret
menlerin bu ilçeye geleceklerini tahmin etmi-. 
yorum. Nerde kaldı ki, bu okulun İngilizce öğ
retmenine şiddetle ihtiyacı vardır. Halbuki, 
Vekil Bey buyurdular, bu öğretmenin bugün 
bulunması mümkün değildir. O halde bu okul 
günün mevzuu olan yegâne İngilizce dersinden 
mahrum mu kalacaktır? Bu hususta ne gibi ted
birler düşünmüşlerdir'? 

izmir'den tâyini düşünülen öğretmenlerin 
bu tâyini reddetmeleri halinde ne gibi tedbirler 
alınmıştır? Bu husus müphem kalmıştır. 

Sayın Vekile hu Bozdoğan ilçesinde hâliha
zırda, tâyini yapılmış bir öğretmen ve bir de 
eskiden mevcut müdürden başka bir eleman ol
madığını söylerken, bu durum üzerine hassasi
yetle eğilmelerini hassaten kendilerinden rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —* Soru cevaplandırılmıştır. 
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Gökay'm, son senelerde toplantılarını yapmıyan 
Maarif Şûrasının yeniden toplanması ve günün 
Jçonularını incelemesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su {6/102) (1) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız burada
lar mı? (Yok sesleri) 

Sorunun cevaplanması gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

21.— Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'-
m, yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu arada 
Çanakkale'de sayılan pek çok artan ve zeytin 
dâhil her türlü mahsule zarar veren yabani do
muzlarla esaslı mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve ihraç maddesi olarak yabani do
muzların etinden, derisinden ve kılından isti
fade hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/103) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
dalar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi arkadaşımız 
bulunmadıkları için sorunun cevaplandırılması 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

22. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
gin'in, Biga ilçesi PTT binası ve lojmanı in
şaatının yeniden ne zaman ihaleye çıkarılaca
ğına ve inşasına başlanacağına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/104) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
dalar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi arkadaşımız 
bulunmadıkları için sorunun cevaplandırılması 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

23. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgind
im, ihtiyaca kâfi gelmiyen 'Biga Hükümet daire
si için yeni bir bina yapımının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/106) 

• BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancarlarını tamamen teslim eden çift
çilere pancar bedellerinin hemen verilmesi hu-

__________________ N 

(1) Bu sorunun cevabı Birleşim sonunda ve
rilmiştir, tutanağın sonlarına bakılmalıdır. 
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susunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi? Baka
nından sözlü sorusu (6/107) -\ 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Sanayi Ba
kanı burada mı? Yok. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoy 
lu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlanmış bulu
nan Basma Fabrikası makinalannın ne zaman 
geleceğine ve fabrikanın hangi tarihte işletile
ceğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusv 
(6/108) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Sanayi Ba
kanı? Yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

26. —. Eskişehir Milletvekili Celâlettin üzer'-
in, memleketimizin içinde bulunduğu iktisadi 
durum karşısında taşıt kullanma konusunda her 
hangi bir formül veya 237 sayılı Taşıt Kanunu 
nun tadilinin düşünülmekte olup olmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/109)% 

BAŞKAN — Sual sahibi burada. Başbakan 
yok. Kendisi adına cevap verecek Bakan? Zeval 
yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

27 nci soruyu okutuyorum. 

27. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin üzer
in, sosyal alanda ve anlamda pek çok yönlerden 
faydalar saghyacak olan - Üniversite dâhil 
bütün talebelerin yeknesak üniforma giyme ge
leneğinin, birçok memleketlerde- olduğu gibi 
memleketimizde de açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim Bakam 
Hilmi Incesulu'nun sözlü cevabı (6/110) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Bakan 
buradalar. Soruyu okuyoruz. 

12 .12.1961 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba 
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Celâlettin Üzer 

1. Japonya ve diğer birçok memleketlerde 
üniversite dâhil bütün talebelerin yeknesak üni
forma giyerek umumi yerlerde ve halk arasında 
bariz bir şekilde tefrik edilmekte oldukları her-

L kesin malûmudur. 
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• &d $osyaJL alanda ve anlamda birçok yönler
den faydalar sağlıyacak olan böyle bir geleneğin 
açılması hususunda Millî Eğitim Bakanlığınca 
her hangi bir formül veya kanun teklifi düşünül
mekte midir? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HtLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Celâlettin Uzer'in sözlü sorusuna arzı cevap edi
yorum; 

1 nci maddedeki sorularının cevabı : 
Yüksek öğrenim öğrencilerinin yeknasak üni

forma giymeleri dâirömizce uygun görülmemek-
tedir._3ir inceleme yapılmamıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığı bu hususta her hangi bir düşünceye sa
hip değildir. Bu, talim ve terbiyemize de uygun 
görülmemektedir. 

İkinci soruya cevap arz ediyorum : 
İnsani faziletlerin ve şahsiyetin tam bir hür

riyet havası içinde gelişeceği ilkesine dayanan 
modern ve demokratik eğitim anlayışı karşısında 
zora dayanan böyle bir geleneğin «sosyal alanda 
ive anlamda» fayda sağlıyacağı iddia edilemez. 
Bu hususu da uygun bulmamaktayız. 

BAŞKAN — Celâlettin Üzer. 
CELÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — Hepi

nizi Hürmetle selâmlarım. Sayın Millî Eğitim Ba
lkanına sorumu cevaplandırdıklarından dolayı te
şekkürlerimi arz ederim. 

Talebe mevzuu hakkında ben de düşündükle
rimi arz etmek isterim. Efendim, ben Oksfort 
Üniversitesinde okudum. Bu üniversite öğrenci
leri her zaman göğüslerinde okullarının armasını 
taşırlardı. Japonya, biliyorsunuz, demokrat bir 
memlekettir, orada da bütün öğrenciler okulları
nın üniformalarını göğüslerinde taşırlar. 

Memleketimizde birçok nümayişler oluyor. 
Bir nümayişte gözümle gördüğüm bir hâdiseyi 
arz edeyim: Bir öğrencinin turist bir Amerika
lının sırtına yanmış sigara attığını esefle gör
düm. Fena halde sinirlenen Amerikalının, pis 
Asyalı diye kendisine küfür ettiğinden bu öğ
rencinin haberi yoktu. İçtimai hayatımıza düzen 
verecek bu gibi üniformaların faydalı olacağına 
kaaniim. 

Belki biraz masraflı olacaktır, fakat faydalı 
olacağına kaaniim. Lütfen Japonya'ya gitsinler, 

.görsünler veya bir heyet göndersinler, bu işin 
nasıl yürütüldüğünü tetkik ettirsinler. , ( «Para 
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para» sesleri) para her halde o kadar mühim de
ğil, fafeat çocuklar kırmızı, yeşil ve maift süeter» 
ler giymekten kurtarılarak bu yeknesa^ durum 
ortadan kaldırılmış olacaktır. Ben hiçbir zaman 
bu hususu demokrasimize bir dar.be olarak telâk
ki edemem. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

28. — Zonguldak Milletvekili ^uri Beşer'in, 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra takibata uğrtyan ve
ya tutuklu bulunanlardan suçsuz oldukları bilâ-
hara tesbit edilen veyahut beraet eden İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ve benzeri müesseselerde 
çalışan işçi ve personelin vazifelerine tekrar alın
mamaları sebebine dair Başbakandan,sözlü soru
su (6/111) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?.. Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

29. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'-
nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Aralık 1961 
tarihine kadar İktisadi Devlet Teşekkülleri, As
kerî iş yerleri, Belediyeler ve özel idarelere bağ
lı iş yerlerinde işlerinden uzaklaştırılan, yerleri 
değiştirilen ve haklarında dâva açüanlarla bera
et edenlerin miktarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/112) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?.. Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

BAŞKAN — 30 ncu soruya geçiyoruz. 

30. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'ün, 
karşılığı ertesi yılın ürününden aynî olarak ge
ri alınmak suretiyle çiftçiye suni gübre temin 
edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/113) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Tarım Ba
kanı? Yoklar. Sanayi Bakanı? Yoklar. 

Soruyu gelecek birleşime bırakıyoruz efen
dim. 

31. — Tekirdağ Milletvekili Turhan ^Kufun, 
Tekirdağ ilinde yapılmakta olan Namık Kemal 
Lisesi ile Çorlu'da yapılmakta bulunan Çorlu 
Lisesi binalarının 1962 yılında tamamlanıp ta-
mamlanamıyacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/114) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Millî 
Eğitim Bakanı buradalar. Soruyu okuyoruz. 
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Millet Meclisi Başkanlık Makamına 

Aşağıda yazılı hususun Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı sa^gı ile dilerim. 

12 .12 .1961 
Tekirdağ Milletvekili 

Turhan Kut 

Millî Eğitim Bakanlığının 1962 yılı bütçesin
de Okul Yaptırma derneklerine yardım faslına 
yeteri kadar tahsisat konmamıştır. 

Buna rağmen, yurdun muhtelif bölgele
rinde okul ihtiyacını karşılamak amacı ile ku
rulmuş pek çok Okul Yaptırma dernekleri var
dır. 

Bu arada Tekirdağ i l Merkezinde (Namık 
Kemal Lisesi) ve Çorlu İlçesinde (Çorlu Lise
si) bu amaçla kurulan dernekler tarafından 
yapımlarına başlanmış fakat tamamlanamamış 
durumda kalmışlardır. 

Bu yarım kalmış okulların, çevreden sağ
lanacak yardımlarla tamamlanmaları mümkün 
olamıyacağma göre :' 

(Tekirdağ'ında yapılmakta olan «Namık Ke
mal» ve Çorlu'da yapılmakta bulunan «Çorlu 
Lisesi» binalarının 1962 yılında Millî Eğitim Ba
kanlığınca tamamlanıp tamamlanamıyacağmın 
açıklanması.) 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EÖlTÎM BAKANI HlLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Turhan Kut'un, sorularına cevaplarımı arz edi
yorum. 

Nüfusumuz yıldan yıla artmakta, öğrenim 
görmek istiyenlerin sayısı çoğalmakta, mevcut 
tesislerden âzami istifade cihetine gidilmesine 
rağmen ihtiyaç karşılanamamakta ve yeni okul 
binalarının inşası kaçınılmaz bir zaruret halini 
almaktadır. 

Bu bakımdan teklif bütçemizde 64 000 000 
liralık bir yapı ödeneğine lüzum gösterilmiştir. 
Ancak yüksek Meclise intikal eden bütçede bu 
miktar 4 500 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Ortaokul ve lise yaptırmak üzere faaliyette 
bulunan 470 derneğin bakanlığımızdan talebet-
tiği yardım tu tan 48 631 000 liradır. 1962 yılı 
teklif bütçemizde bu ihtiyacı karşılamak üzere 
14 000 000 liralık ödeneğe lüzum gösterildiği hal-
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de Yüksek Meclise intikal ederi bütçede bu mik
tar 1 000 000 liraya indirilmiştir. 

1949 yılından bu yana ortaokul ve lise yap
tırma derneklerine yapılan yardım tutarı' 
28 550 000 liradır. 

Çorlu Lise Yaptırma Derneği , başladıkları 
binanın tamamını ikmal edebilmek için 400 000, 
bir kısmını bitirebilmek için ise 200 000 lira yar
dım talebetmiştir. Bütçenin bahşettiği imkan
lar çerçevesinde adı geçen derneğe 50 000 liralık 
bir yardım yapılabilmiştir. Bu duruma göre 
Çorlu Lisesi binasının 1962 yılında' tamamlan
ması mümkün görülmemektedir. 

Tekirdağ Namık Kemal Lisesinin ikmali içiır 
Bakanlığımızın 1962 yılı yapı programına ithal 
edilmiş ise de alınacak yapı ödeneğinin isteni
lenden çok az olması dolay;siyle bunun da ta
mamlanmasına imkân bulunamıyacaktır. 

BAŞKAN -— Soru sahibi görüşecekler mi? 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Hayır efen-

32. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, Bonn, Londra, Roma, Paris ve Washing
ton gibi şehirlere atanan büyükelçi ve elçilerin 
tâyinlerinde göz önüne alınan hususlara -ve boşa
lan elçilik ve büyükelçilik kadrolarının doldu
rulması hususunda neler düşünüldüğüne dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

33. —• Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin 6 ncı fıkrasındaki (Gelir veya Kurumlar 
vergilerine tâbi mükelleflere bu gibi işleri ücret 
mukabilinde yapanlar hariç) hükmün ilgası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Maliye Ba
kanı yok. Soru gelecek birleşime, bırakılmıştır. 

34. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, Anayasa ka
bul olunmadan evvel, yapılan Ticaret Odaları, Ti
caret ve Sanayi Odaları ve Borsaları seçimlerinin 
yenilenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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35. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-

tıun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra toplattırılan bi
lûmum çifte, av tüfek ve aletleri, bıçakları, ve 
sair ateşli silâhların sahiplerine iadesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/118) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

36. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lıt'nun, kadın trafik memuru alınacağı hususun
daki gazete haberlerinin doğru olup olmadığına 
ve bu hususta ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü soı^usu (6/119) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

37 nci soruya geçiyoruz : 

37. — Muğla Milletvekili İlhan Tekinalp'tn, 
geçen senelerde tütün mubayaasında bâzı alıcı 
tüccarların hareketlerinin tekerrür etmemesi için 
ne düşünüldüğüne ve evvelki senelerde bilhassa 
geçen sene satınalınan tütünlerde, kanunun say
dığı azalmalar haricinde, yapılan ıskarta anıl
ması ve denk çıkarılması gibi Tütün ve Tütün 
İnhisarı Kanununa göre yasak olan fiillerin önü
müzdeki alımlarda tekerrürüne meydan, veril
memesi için bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorum 
(6/120) 

BAŞKAN — Soru sahibi (burada mı efen
dim? Yoklar. Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

38 nci soruya geçiyoruz : 

38. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu"-
nun, Van Hava Alanı hakkında Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/121) 

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

39. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, 
geçmiş yıllarda ve bilhassa geçen sene ilk gün 
tâyin edilen baş fiyattan, cüz'i miktarda muba
yaa edilerek inkıtaa uğratılan alımın bu yıl, te
kerrürünün önlenmesi bakımından bir teminat 
vermenin mümkün olup olmadığına ve destek
leme mubayaası yapılıp yapilmıyacağına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/122) 
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BAŞKAN — Soru sahibi yoklar, gelecek Bir

leşime bırakılmıştır. 
Fahrettin Kerim Bey geldiler. Sorularını 

cevaplandırır mısınız? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum) —?01ur, efendim. 

20. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
GÖkay'ın, son senelerde toplantılarını yapmıyan 
Maarif Şûrasının yeniden toplanması ve günün 
konularını incelemesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi 
Incesulu'nun sözlü cevapları (6/102) 

BAŞKAN — 20 nci «soruyu okutuyofjım : 

13 Aralık 1961 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Birinci ve îkinci Dünya Savaşlarının yarat
tığı mânevi buhran tesirini en fazla gençlik üze
rinde göstermiştir. Memleketimizde de bu büh
tanın izlerini görüyoruz. Senelerce büyük bir 
intizamla toplantılarını yapan Maarif şûraları
mız son senelerde toplanmaz oldu. Toplantıla
rında moral eğitim ve ahlâk buhranı konuları
nın çok ciddî bir şekilde incelemişti. Millî Eği
tim Bakanlığımız Maarif şûralarının yeniden 
toplanma ve günün mevzularını incelemesi hu
susunda ne düşünmektedir?. 

ıSayın Millî Eğitim Bakanının sözlü olarak 
(sorumu cevaplandırmalarını saygılarımla rica 
rica ederim. 

îstanlbul Milletvekili 
F. Kerim Kökay 

BAŞKAN — Buyurun, Millî Eğitim Ba
lkanı. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE
SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; Sa-. 
ym Fahrettin Kerim Gökay'm, sorularına arzı 
cevabediyorum : 

Eğitim hayatımızın asgari bir istikrara ka
vuşturulması ve eğitimin bütün yurdumuzda 
belli bir sistem içinde hızla yayılması ve geliş
mesini sağlamak üzere uzun süreli bir eğitim 
plânına muhtaç bulunduğumuz malûmdur. 
Böyle bir plânı hazırlamak maksadiyle 1961 
Şubat ayında Millî Eğitim Bakanlığında bir 
Plânlama Kurulu teşkil edilmiştir. Bu kurulun 
çalışmaları üç safha halinde düzenlenmiştir : 
Birinci safhada 20 ihtisas komitesinde 200 ka
dar uzmanın iş birliği sağlanmıştır. îkinci saf-
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hada kurulan beş komisyonda ihtisas komite-
lerince hazırlanan raporlar incelenmiş ve bir
leştirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son safhayı 
teşkil eden koordinasyon grupunda komisyon 
raporları incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar tek bir 
dokümanda toplanmıştır. Bu dokümanda Türk 
toplumunun eğitim ihtiyaçları ve millî eğitimi
mizin temel ilkeleri, eğitimimizin bütün temel 
konuları, özellikle Türk eğitim sistemine dâhil 
olan her derece ve tipteki öğretim kurumları 
ve bunların birbirleriyle 'olan bağıntıları bir 
bütün halinde incelenmektedir. 

Millî Eğitim Plânlaması adı altında Bakan
lığımızda yapılmakta olan ve bu suretle ulaşı
lan sonuçların Millî Eğitim Şûrasının inceleme
sine sunulması uyguu görülmüş ve bu maksatla 
VII nci Millî Eğitim Şûrasının 5 -15 Şulbat 1962 
tarihleri arasında Ankara'da toplanması karar
laştırılmıştır. Şu anda bütün dokümanlar Şûra 
üyelerine, aynı zamanda ilgili bütün eğittim ve 
öğretim kurumlarımıza ve basınımıza takdim 
edilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Fahrettin Kerim Gökay. 
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 

— Evvelâ muhterem Başkanımızın, sorumun za
manının geçmiş olmasına rağmen, tekrar cevap 
verilmesini temin etmelerinden dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Diğer taraftan muhterem 
Millî Eğitim Bakanımıza, önümüzdeki ayda Mil
lî Eğitim Şûrasının toplanacağı hakkındaki bil
dirilerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim. 

Şu kadar ki, bu mevzu üzerinde ehemmiyetle 
durmak mecburiyetindeyiz. Son zamanlarda, bil
hassa - takririmde arz ettiğim gibi - İkinci Ci
han Harbinden sonra bütün dünyanın meşgul 
olduğu en büyük mevzu gençliğin içinde bulun
duğu buhrandır, t) halde Millî Eğitim Şûrasını 
hazırlarken, bu hususta memleketin yalnız aka
demik sahada değil, diğer mütehassısların da 
davet edilerek fikirlerinin alınması icabeder. 
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, Bilhassa son ,ay içerisinde Fransa'da Son başve

killer bir toplantı yapmış, gençlerin memleket 
sorumluluğu ve bilhassa memleket meseleleri 

i üzerinde ilgilenmelerinin ne şekilde temin edil-
! mesi lâzımgeldiği hakkında bir komisyon top-
j • lanımıştır. Bu komisyonda Giallat, Pellove, Mol 
! let gibi Başbakanlar toplanarak bu mevzu ile 
I alâkadar olmuşlardır. 
I Hakikaten mühim bir mevzudur, iktisadi 
i kalkınmayı ele almış bulunuyoruz, memleketin 
j hayatı ile ilgili, tetkik edilmesi, düşünülmesi lâ-
I zıtmıgelen bir buhran vardır. Bu, yalnız memle-
1 ketin bayatı için değil; bütün dünyayı tehdi-

deden gençliğin yetiştirilmesi sahasıdır. Asi 
Gençlik, Dünya Nimetleri, Tatlı Hayat isimleri 
altında o-ynıyan filimlerin tesiri altında genç
lik kalmaktadır. Memleketin kalkınması yanın
da, apaçık olarak ortada bulunan bir buhran 
mevcuttur, tetkik edilmesi gereken bir buhran
dır. Bunları tetkik edeceklerin yalnız öğretim 
mütehassısları değil, Plânlama Komisyonundan 
ve memleketin salâhiyettarlan tarafından ele 
alınması gerekli bir mevzudur. Bunun için ka
nun, mu yapmak lâzımdır? Fransızlar çare ola
rak yurt bilgisi derslerinde bu kısımların yer 
almasını düşünmüşler. Birçok memleketlerin 
başbakanlarını, siyasi şahsiyetlerini düşün
düren bir mevzu üzerinde evvelâ salâhiyet 
tarların hakiki bir şelkiılde çalışması icabeder. 
Bundan dolayı Millî Eğitim Şûramızın bu mev
zu üzerinde, bilhassa mânevi buhran üzerin 
de esaslı surette duracağına inanıyorum. Ken-
dilenine bilhassa teşekkür ederim. Bu mevzuda 
salâhiyettarlarra davet edilmesini ehemmiyetle 
rica ederim, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemde görüşülecek başka bir husus ol

madığından 5 . 1 . 1962 Cuma günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşâmi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,53 
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B) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
Devlet Havayolları isletmesinin dış seferlerine 
devam edip etmiyeceğine ve bu hususta bir Dev
let politikası olup olmadığına dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'tn yazılı cevabı 
(r/W 

11 . 12 . 1961 
Meclis 'Başkanlığına 

Bir şirket halinde çalışmakla beraber, serma
yesinin ekseriyetine yakın bir kısmı Devlete ait 
olmakla Ulaştırma Bakanlığına bağlı olan Yük
sek Murakabe Heyetinin tetkikine tâbi bulunan 
Devlet Havayolları İşletmesinin, bu yolda veri
len muhtelif raporlara rağmen dış seferlerini 
teşmil etmeye devam edip etmiyeceğinin bu hu
susta bir Devlet politikası olup olmadığının, 
Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak veril
mesine delâlet Duyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Muhlis Ete 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 .12 .1961 
Sivil Havacılık Dairesi 

Başkanlığı 
Hy. Nakliyat Md. 

Dosya No: SHD: 5z - 3/HNK 
Kayıt No; 1813/13963 

özet : Yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 . 12 . 1961 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Md. 7/12. 368 - 2014 sayılı yazıya 
K. 

Türk Havayolları A. O. nın dış seferlerini 

teşmil etmeye devam edip etmiyeceğine ve bu 
husustta bir Devlet politikası olup olmadığına 
dair Ankara Milletvekili Muhlis Ete tarafından 
verilen yazılı soru önergesi hakkındaki prog
ramımız aşağıda arz olunmuştur: 

1. — Hava ulaştırma sahasındaki prensibi
mizin ana hatları şunlardır; 

A) î'lk hedef olarak gerek coğrafi ve gerek
se iktisadi ve askerî durumumuz icabı olarak 
geniş bir potansiyele sahip bulunan memleket 
içi tarifeli hava nakliyatını, tarifesiz ticari nak
liyatı (Turistik, yük, her çeşit kira v. s.)t ve ge
nel havacılık faaliyetini (özel, spor) inkişaf et
tirmek ; 

B) Bilâhara, Türkiye'nin jeopolitik duru
mu da dikkat nazarına alınarak Avrupa ve Or
ta - Doğu bölgesinde memleket dışı hava şebe
kesini geliştirmek; 

C) "Ve nihayet üçüncü safha olarak, imkân
lar ve ihtiyaçlar durumuna göre, memleket dışı 
hava nakliyat servisimizi muhtelif istikametler
de dünyanın başlıca havayolları üzerinde uzata
rak kıtalararası hava nakliyat sistemine dâhil 
olmak. 

2. —*Bu prensip dâhilinde bugün için ilk ola
rak üzerinde durduğumuz hususun emniyetli, iti
mada şayan ve ekonomik bir servis idame ede
bilmek için evvelâ mevcut hava ulaştırma şebe
kemizde gerek meydanlar ve uçuşla ilgili çok 
mühim seyrüsefer sistemlerinin (Hava trafik 
kontrol, telekomünikasyon, seyrüsefer yardım
cı cihazları, meteoroloji), ve gerekse uçak işlet
memizin yani millî hava yolu şirketimizin nok
sanlarını gidermek ve içte ve dışta lüzumsuz 
şebeke genişlemelerine gitmemek olduğunu arz 
ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar 




