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içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Görüşülen işler 
1. — Bursa Milletvekili Sadretfcin Çan-

ga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiri-
toğlu'nun, 4 . 1. 1962 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun 43 ,neü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/15) (S. Sayısı : 3) 
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5. — Sorular ve cevaplar 
a) . Sözlü sorular ve cevaplan 
1. — Kırşehir Milletvekili Memduh 

Erdemir'in, Ankara Belediyesi tarafın- > 
dan yol kavşaklarına . konulması zaruri 
bulunan ışıklı trafik cihazlarının temin 
ve tesisi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna, içişleri Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun sözlü cevabı (6/96) 699:701 

2. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes
kin'in, asli görevi öğretmen olup da baş
ka işlerce çalıştırılan öğretmen adedine 
v» varsa bunların öğretmenlikte förev-

Sayfa 
lendirilerek yerlerinin öğretmen olmıyan 
yeni elemanlarla doldurulmasının müm
kün olup olmadığına ve öğretmen okulla
rından yılda ortalama kaç öğretmen me
zun olup ve senede kaç öğretmenin istifa 
ederek ayrıldığına ve istifa sebeplerine 
dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Hilmi 
İncesulu'nun sözlü cevabı (6/98) 701:702 

3. _ Çanakkale Milletvekili Burhan 
Arat 'm, yurdumuzun birçok yerlerinde 
ve bu arada Çanakkale'de sayılırı pek çok 
artan ve zeytin dâhil her türlü mahsule 
zarar veren yabani domuzlarla esaslı mü
cadele için ne gibi tedbirler alındığına 
ve ihraç maddesi olarak yabani domuzla
rın etinden, derisinden ve kılından istifade 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/103) ? 702 

4. _ Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in, Biga ilçesi PTT binası ve lojmanı 
inşaatının yeniden ne zaman ihaleye çı
karılacağına ve inşasına başlanacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) T03 
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Sayfa 
5. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez

gin'in, ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükü
met dairesi için yeni bir bina yapımının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/106) 703 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nuri, pancarlarını tamamen ıtesl&m 
eden çiftçilere pancar bedellerinin hemen 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüme 
dair sorusuna, Sanayi Bakanı Fethi Çeiik-
baş'm sözlü cevabı (6/107) 703:704 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de inşası tamam
lanmış bulunan Basma Fabrikası maki-
nalannın ne zaman geleceğine ve fabrika
nın hangi tarihte işletileceğine dair soru
suna, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın 
sözlü cevabı (6/108) 704:705 

8. — Zonguldak Milletvekili Nuri Be-
şer'in, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra taki
bata uğrıyan veya tutuklu bulunanlar
dan suçsuz oldukları bilâhara tesbit edi
len veyahut beraet eden iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde ve benzeri müesseselerde 
çalışan işçi ve personelin vazifelerine tek
rar alınmaları sebebine dair Başbakandan 
sözlü sorusuna Sanayi Bakam Fethi Çe
likbaş'ın sözlü cevabı (6/111) 705:713 

9. — 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) 713 

10. — 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 ve bü
yükelçilik kadrolarının doldurulması hu
susunda neler düşünüldüğüne dair soru
suna Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in 
sözlü cevabı (6/115) 713:715 

11. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra, 
Anayasa kabul olunmadan evvel, yapılan 
Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Oda
ları ve Borsaları seçimlerinin yenilenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru-

Seyfa 
suna Ticaret Bakanı ihsan Gürsauîn 
sözlü cevabı (6/117) 715:716 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra 
toplattırılan bilûmum çifte, av tüfek ve 
aletleri, bıçaklan, ve sair ateşli silâhlar 
rm sahiplerine iadesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna içişleri Bakam 
Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/118) 716: 

717 
13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, kadın trafik memuru alına
cağı hususundaki gazete haberlerinin doğru 
olup olmadığına ve bu hususta ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna içişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/119) 717 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yü-
celer'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Er
gene nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç 
dönüm arazinin sular altında kaldığına 
ve zarar gören mahsullerin cinsi, miktarı 
ve değeri ile her iki nehrin sularının kon
trol altına alınması hususunda yapılan an
laşmanın ana hatlarına dair Bayındırlık 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/125) 717 

15. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, zeytin yağı fiyatlarında, müs
tahsil aleyhine olarak devam eden gerileme 

, I karşısında, müstahsili himaye ve istikrarlı 
I bir yağ piyasası tesis etmek için ne gibi 
I tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna Ti-
I caret Bakanı ihsan Gürsan'm sözlü cevabı 

(6/126) 717:718 
16. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-

I oğlu'nun, inşaatına karar verilmiş olan 
Harşıt Hidro - Elektrik Santralinin proje-

I sinin ne safhada bulunduğuna ve projenin 
I bu yıl tatbikinin imkân dâhilinde olup ol-
I madığma dair sorusuna Bayındırlık Ba

kanı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/129) 718: 
720 

I 17. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
I oğlu'nun, orman tahribini önlemek maksa-
I diyle orman bölgesinde yaşıyan halka, 

zaruri ihtiyacı olan hartama yerine kul-
I lanılmak üzere, ucuz çinko temin ve tevzii 

hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba-
I kandan sözlü sorusu (6/130) 720 
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Sayfa 
.18. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'

un, Güney - Doğu iller bölgesinde yollar
da şahıs ve vasıtalarda sık sık yapılan 

x aramaların hukuki mesnedinin neden 
ibaret bulunduğu, arama* yapılması için 
bir talimat ve emir verilip verilmediği ve 

Sayfa 
aramaların kanunun tâyin ettiği şartlar 
altında yapılması için bir tamim ve tali
matın gönderilip gönderilmiyeceği hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusuna İç
işleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü 
cevabı (6/131) 720:722 

«a*» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğ-
lu'na izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tez
keresi okundu, kabul olundu. 

Bingöl Milletvekili M. Sıddılk Aydar'm, 193 
ve 213 sayılı kanunların tatbikatında takdir ko
misyonlarının gerçek esnafa götürü usulle 
tatbik ettikleri vergi sisteminden Bingöl ve ci
varı halkının olan şikâyetlerine daire demecine 
bilgi edinildi. 

İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray'ıu, 
NATO Parlmanterleri Konferansına katılan He
yetin raporunun bastırılarak dağıtılması ve bu 
konunun yeniden ele alınması hususundaki de
mecinden sonra bu mevzuun yeniden incelenip 
Başkanlıkça takibolunacağı bildirildi. 

Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm, sözlü 
soru müessesesinin, daha ziyade memleket 
çapındaki konulara yöneltilerek Hükümetin 
çalışmasına imkân sağlanmasına ve, 

Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdıvııun, 
Doğu illerindeki kuraklığı incelemek üzere ay
rılan kurulun Erzincan'a da uğramasına dair te
mennilerine bilgi edinildi. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Balı
kesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun 
9 . 1 . 1962 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 neü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
nin tümü görüşüldü. Oylama yeterliğinin kalma
ması dolayısiyle bu husustaki görüşmeler gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Di
lekçe komisyonlarının Karma Dilekçe Komis
yonu halinde çalışmalarına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlı'ğı tezkeresine bilgi edildi. 

96, 98, 103, 104, 106, 107 ve 108 sayılı som
lar, ilgili bakanlar hazır bulunmadıklarından, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Eskişehir MiMıetveJMli Celâlöttin Uzer'in, 
memleketimizin içinde bulmnduğu iktisadi du
rum karşısında taşıt kullanma konusunda her 
hangi bir formül veya 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun tadilinin düşünülmekte olup olmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu, soru sahibi Bir
leşimde ikinci defa bulunmadığından, düştü. 

111, 113, 115, 117, 118, 119, 125 ve 126 sayılı 
sorular, ilgili bakanlar hazır bulunmadıkların
dan gelecek Birleşime bırakıldı. 

Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, mü
başir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin tâyin, terfi 
ve nakilleri için yeni bir statü yapılmasının 
ve bunların yetişmesi içifı bir meslek okulu 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu ce
vap verdi. 

129, 130, 131, 132 sayılı sorular, ilgili - ba
kanlar hazır bulundukla undan gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, pi
yasadaki mamul palamut hulâsası fiyatlarına 
göre nisbetsiz bir şekilde düşük olan ham pa
lamut fiyatları hakkında ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu, soru sahibi Birleşimde ikinci defa hazır 
bulunmadığından, düştü. 

134,135 sayılı sorular, ilgili bakanlar hazır 
bulunduklarından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'-
nun, son zamanlarda vatandaşların karakollar
da dövülüp dövülmediğinc ve şayet dövme 
hâdisesinden İçişleri Bakanlığının malûmatı 
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varsa ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu, soru sahibi 
Birleşimde ikinci defa bulunmadığından düştü. 

137, 138, 139, 140, ]41, 143, 144, 146 ve 152 
sayılı sorular, alâkalı bakanlar hazır bulunma
dıklarından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, 
1959 senesi Mayıs ayında Gaziantep'in, Oğuzeli 
ve Nizip ilçelerine bağlı köylerde Hedenol isim
li bir madde ile zirai mücadele yapılıp yapıl
madığına ve bu maddenin bağlara zarar vere
rek o sene hasılatının imhasına sebebolup olma

dığına dair Tarım,. 
Kocaeli Milletvekili Hâl dan Kısayol'un, yer

li ve yabancı ilâç fiyatlarının indirilmesinin, 
düşünülüp düşünülmediğine, hekimliğin sosyal
leştirilmesi için bir hazırlık bulunup bulunma
dığına ve sosyalleştirilmenin Muş ilinden baş
lanması sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım, 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 27 
Mayıs 1960 tarihinden bu yana muhtelif sebep
lerle Devlet, İktisadi Devlet Sektörleri ile 
Devlet iştiraki bulunan iş yerlerinde kaç memur 
ve işçinin işten çıkarıldığına, haklarında taki
bat yapılanlardan suçsuz görülenlerin eski vazi
fe ve iş yerlerine bir an evvel iadeleri hususun
da bir haksızlık olup olmadığına dair Başbakan, 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, ce-~ 
za evleri müdür ve memurlarına, daha iyi va
zife görmelerini teşvik bakımından, hizmet 
zammı ve tazminat verilmesinin uygun görülüp 
görülmediğine dair Adalet, 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 42 
sayılı Kanunla emekliye ayrılan subaylara yap
tırılan evlere dair Millî Savunma, 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, tek
nik kalkınmanın temelini teşkil eden teknik ve* 
tekniker okulları ha'kkmda Millî Eğitim, Ba
kanlarından vâki sorularına, soru sahipleri Bir
leşimde ikinci defa hazır bulunmadıklarından, 
soruları düştü. 

153, 154, 155 ye 156 sayılı sorular, sahipleri 
hazır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Atak
lı 'nm matbuata ve binnetice umumi efkâra 
intikal eden sözlerinde suç unsuru bulunup bu
lunmadığının teemmül edilip edilmediğine ye 
adı geçen hakkında bu sözlerinden dolayı ne 
muamele yapılması düşünüldüğüne dair sorusu
na Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu cevap 
verdi. 

158, 159, 160, 161 ve 162 sayılı sorular, soru 
sahipleri hazır bulunmadıklarından gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

15 Ocak 1962 Pazartesi günü saat 15 te, top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

O. Zekâi Dorman Nurettin Ok 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Zile -

Amasya şosesinin bozulmuş kısımlarının ne za
man yapılacağına dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/173) 

2. —• Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, hangi illerde kaç vatandaşın servet beya
nına tâbi tutulduğuna dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/174) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyacının karşılan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/175) 

4. —- Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-

nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif se
beplerle dış memleketlere gönderilen memur ve 
hizmetlilerle bunların dönüşlerinde getirdik
leri otomobillerin sayısına dair sözlü soru öner
gesi, Millî Savunma, Tarım, Dışişleri, Maliye 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/176) 

5. — Mardin Milletvekili Seyfi Güneştan'm, 
Güney, Doğu ve Kuzey illerini birbirine bağlı
yacak olan karayolunun n'oksan kısımlarının 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ve 
Dicle Nehri üzerindeki Hasankeyf Köprüsünün 
ikmal edilip edilmediğine dair sözlü soru öner
gesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/177) 

6. — Kastamonu MilletveMli İsmail Hakkı 
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Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif 'konuşma 
ve eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret 
ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de, gayrimeşru iktisaplar ile ilgili olarak, is
tanbul Radyosundan yapılan yayınlara dair 
sözlü soru önergesi, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/178) 

7. '— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, şahıslara ait arazi içine girmiş olan 
Hazine arazisinin tereihan tapu sahiplerine sa
tılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/179) 

8. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, bâzı 
heyetlerin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile yayı
mının doğru olup olmadığına dair sözlü soru 

2. — GELEN 

Teklifler \ 
1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'm, 3005 I 

sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü madde
sinin yürürlükten kaldırılmasına mütaallik ka
nun teklifi (2/81) (Adalet Komisyonuna) 

2 . — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi | 
(2/82) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) I 

3. — Bolu Milletvekili Kâmil înal ve 15 arka
daşının, 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu
nun 5 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/83) (Millî Eğitim, Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) I 

I önergesi, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/180) 

Yazılı sorular 
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Nik

sar'ın elektrik ve içme suyu ihtiyacına dair ya
zılı soru önergesi, îmar ve İskân Bakanlığına ' 
gönderilmiştir. (7/3 6) 

2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Çan
kırı'da bir Halıcılık Kursu açılmasının uygun 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/37) 

3. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Ça-
talağzı - Ankara elektrik hattından istifade edi
lerek Çankırı'ya yapılmakta olan indirme- istas
yonunun ne zaman tamamlanacağına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir (7/38) 

KÂĞITLAR 

4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm, gayrimenkule tecavüzün defi 
hakkındaki. 5917 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin son fıkrasındaki acele dâvaların 3005 sayılı 
Meşhut Suçlar Kanununa tâbi tutulması hakkın
da kanun teklifi (2/84) (İçişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

i5. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/85) (Bütçe Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Nurettin Ok (Canlan) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Tokat seçim çevresine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var. 

ASIM EREN (Niğde) — Zaptı salbık hakkın
da sö?. istiyorum. 
nacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, mâruzâ
tım Yüksek Riyasete müteveccihtir. Geçen birle
şimde öne alınan sporcular hakkındaki kanun 

teklifinin ınıüzakeresindeki son durum, tutanak 
özetine tam olarak aksettirilmemiştir. Eksik olan 
husus, geçen birleşimde kifayeti müzakerenin ka
bul edilmiş olduğu hususunun, yazılmamasıdır. 
Ayrıca bir fazlalık ilâve edilerek, müzakere gele
cek birleşime bırakılmıştır, deniyor. Kifayeti mü
zakere kabul edildiğine göre, konuşmalar da, mev-
zuuibahsolamıyacağmdan, pek tabiî olarak, mad
delere geçilecektir. Sayın Riyasetten istirhamını, 
zaptı kısa yazsınlar, fakat 'Meclisteki olaylara 
tamamen sâdık kalsınlar. 

BAŞKAN — Dikkate alınacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çangm ve 
Balıkesir MilletvekiM Mehmet Tiritoğlu'nun, 
4 . 1 . 1962 tarihli ve 21.1 sayılı Türk SilahU, 
Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 3) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının geçen birleşim
de sorulardan evvel görüşülmesi kabul edilmiş, 
görüşmeler yapılmış ve neticede tümü üzerin
de görüşmenin kifayeti kabul edildikten sonra 
teklifin Anayasa Komisyonuna havalesi de red
dedilmişti. 

Şimdi, maddelerinin müzakeresine geçiyo
ruz. Maddelere geçilmesini kabul 'edenler... 

(1) 3 S. Sayılı basmayazı geçen tutanağın sa-
nundadır. 

Etmiyenier... 
•mistir. 

Maddelere geçilmesi kabul edil-

. 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Îçhizmet Kanununun 43 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
riLmiştir. 

Madde 43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri her 
türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üs
tündedir. Bundan ötürü Silâhlı Kuvvetler men
suplarının siyasi parti veya derneklere girme
leri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebet
te bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplan
tı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve 
beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır. 

Silâhlı Kuvvetler mensupları Mil î Savunma 
Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi olmı-
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yan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal olmı
yan üyeliklerine girebilirler. Giıremller durumla
rını en kısa zamanda Millî Savunma Bakanlı
ğına bildirmeye mecburdurlar. 

Ancak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmak
ta bulunan ve kulüpleri Millî Profesyonel Birin
ci Lige dâhil olan profesyonel sporcullara eğit
tim, disiplin ve askerî görevlerini aksatmıyacak 
şekilde, resmî tatil günlerinde ve ayrıca kanuni 
izin süreleri tutarını aşmamak üzere kendi spor 
kulüplerinin resmî spor müsabakalarına (katıl
malarına, yürürlükteki kanunlara ve yönetme
likte bildirilecek esaslara göre Millî Savunma 
Bakanlığınca izin verilir. 

Millî Profesyonel Birinci Lig dışındaki ku
lüplerin profesyonel sporcuları askerlik hizmet
leri sırasında yanlız askerî spor kulüplerinde 
resmî müsabakalara katılırlar. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kuta; 
karargâh ve kurumları için amatör askerî spor 
kulüpDeri kurmaları ve kulüplerde faaliyette bu-
hm m al arı caizdir. 

Bu kulüplerim kurulmaları, faaliyet ve mu
rakabeleri Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanacak hususi talimat hükümlerine göre olur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz ist'iyen 
var mil 

Buyurun îlyas Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (ıŞaımsıın) — Muhterem arka-

daş|aom, görüşülmekte olan kanun tasamı 211 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îdhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesinin tadiline aittir. Bu mad-
deııİTiı, Ordu müntesiplerinıin siyasi cemiyetlere 
girmeleri hususundaki hükümlere söyliyeceğinn 
yok, îçjhiamet Kanununun diğer maddelerinde bu 
hususlar izah edilmiştir. Ben yalnız izin. mev
zuu üzerinde, resmî tatil igünüeri üzerinde dur
mak istiyorum. 

Yaptığım 'hesaba göre resmî tatili güınü, bay
ramlar 14 gün, Cumartesi, Pazar tatilleri ayda 8 
olimak üzere senede 96 gün, 45 gün de izin hak
kı vardır ki, senede 155 gün eder. 96 günü de 
ilâve edersek 251 gün eder. Binaenaleyh, bu pro
fesyonel futbolcu arkadaşlar talim - tei"biyeden 
uzakta, diğer arkadaşları talim yaparken, nö
bet tutarken, onlar, her türlü endişeden âri ola
rak futbol kulüplerinde oyun oynıyacaklar ve 
askerliğin icabettirdiği disiplini, birliği, bera
berliği, hassaten müsavatı bozacaklardır. 

15.1.1962 0:1 
Bu kanunun kabul edilmesi uygun görülü

yorsa buna bir şey diyeceğim yok. Ancak, bun
ların diğer arkadaşları «Siz oyun oynuyorsanız; 
bizim de aramızda meslek sahibi olanlar var, çift
çiler var, şoförler var. Bırakın bizi1; biz de gi
dip çifttimizi sürelim, şoförlük yapalım, para 
kazanalım» demektedirler. Bu kanunu tatbik 
edecek arkadaşlar müşkül duruma düşecektir. 
Esasen; bu kanunun tatbikatçısı olarak, zanne
diyorum k% Millî Savunma Bakanlığı bunun 
aleyhinde olacaktır. 

Bu kanun bu haliyle kabule uygun görülür-
se; benim bir tadil teklifim vardır, bunun ek
lenmesini istiyorum. 

Bu şahıslara verilen izin müddeti hiçbir su
retle 45 günü geçmemelidir. Çünkü her askerin, 
askerlik müddetince 45 gün izin hakkı vardır. 
Bu izin müddeti, birinci sene bir ay ikinci sene 
de 15 gün olmak üzere, 45 gündür. Kanunda, 

rvazifeli olmıyan, nöbeti olmıyan ve her hangi 
bir vazifeyle kumandanı tarafından vazifelendi
rilmemiş olan kimseler izinli çıkmaktadırlar ve 
garnizonu terk etmektedirler. Diğer taraftan bu
nun yanında, 1111 sayılı Askerlik Kanununun, 
hatırımda yanlış kalmadıysa, 37 nci maddesinde 
şöyle bir hüküm vardır: «Acemi erler acemilik 
müddetini doldurmadan izne çıkamazlar. Fakat 
zaruret halinde, Kolordu Kumandanı veya da
ha üst makamlar izin T|erebilirler.» denilmekte
dir. Demelt ki, bu gibi âcil ihtiyaçlar karşısında 
acemi erat izinli gönderilebiliyor. Benim is
tirhamım, maddenin bu şekilde kabul edilmeme
sidir. Benim bu hususta bir tadil teklifim var
dır. Bu teklifte her ne suretle olursa olsun, veri
len izin süresi 45 günü tecavüz etmemelidir. 
Takdir sizlerindir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Muhte
rem arkadaşlar; îlyas Kılıç arkadaşımızı din
ledim. Hakikaten yapılan tadil, orduda şimdiye 
kadar verilmekte olan hususi izinleri kesme ma
hiyetindedir. îhtimal ki bâzı arkadıaşlar, bu 
yetkilerinin ellerinden alınmasından üzülerek, 
arkadaşımızı tahrik etmiş olabilirler. Bu kanun 
teklifi erin orduda almakta olduğu her nevi
den izinlere hiçbir şey ilâve etmemektedir. 

Normal olarak Cumartesi ve Pazar izinleri 
ile birlikte, resmî tatil toplamı olarak yılda 15 
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gün izin; Ramazan ve Kurban Bayramları, Yılba-
§ı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 
Cumhuriyet Bayramı günleridir. Bu günlerden 
gayri, askerlikte 45 izin günü, birinci yılda ace
mi ere acemilik devresinden sonra 15 gün, ikin
ci senesinde ise 30 gûn izinden ibarettir. Bu 45 
günden gayrı iki yılda bir tek ısaat dahi izin 
verilmiyecektir. Ve böylece çok kuvvetli bir 
zaıbıtaya bağlanmaktadır. Şimdi lise orduda bu 
sporculara izinde hiçbir zabıta yoktyır. Kuman
danlar kendi hususi takdirlerine göre istedik
leri zaman telefonla, rica ile izin veriyorlar. 
Fakat 'bundan sonra verilmiyecektir. Asıl fark 
da, budur. Yani biz mevcut gevşek durumu da
ha da sıktık. Belki bâzıları bu disiplini arzu 
etmiyorlar. Hakikatte biz hem millî, hem as
kerî icapları telif ettik. Yani muhterem îlyas 
Kılıç arkadaşımızın söylediği şekilde bu kanun
la bu izinler 251 günü bulmıyacaktır, .arka
daşlar. Biliyorsunuz, bir senede 52 pazar varr 
dır, 26 Cumartesi vardır (yarım izin). Yekûn» 
78 olur. Ilık senenin yarısı yoktur. Bu müddet 
acemilik devresidir ve acemiye izin olmadığına 
göre 40 pazar. iki -senede 118 eder. 15 daha, 
bu da iki senede 30, ve yekûn 148 eder. Muh
terem arkadaşlarım, bunun nereısi, 250? Lütfen 
bana rakamla .hesap versinler, biz gayet iyi he-
salb ettik. 

Netice itibariyle, muhterem arkadaşımızın, 
endişelerine mahal yoktur. 

Burada (eşitlik) meselesini mevzuubahset-
tiler. Muhterem arkadaşlar, kanuni izin hak
ları herkese verilir. İzinli çıkmayan bir er si
tem edemez, izin herkesin hakkıdır, izin günü 
nöbeti ve saireısi bulunmıyan bir erin izinine. 
hiç kimse mâni olamaz. Biz bunların izinlerini 
takyidetai'edik. Kanun teklifinde bir tek faz
lalık vardır, o da şudur: Hangi izin gününe ras-
lansa raslasın, ister bayram, ister resmî 15 gün 
içerisinde olsun, kanuni izin alan bu gibi millî 
sporcu erlerin garnizon dışına gidip gelme imkâ
nını verdik. Bir arkadaşım temias ettiler ve de
diler ki, gidip gelme müddeti izne sayılacak 
mıdır? 

Mulhterem arkadaşlarım, bütün erlerin as
kerî izin meselesinde gidiş gelişleri orduca ne 
gibi teamüle bağlanmışsa aynı imkânlardan 
istifade edeceklerdir. Bir askere böyle, diğer 
bir askere şu şekilde muamele yapılacaktır, 

15.1.1962 6:1 
diye bir kayıt bu kanunda mevzuubahis değil
dir ve olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1111 sayılı Asker
lik mükellefiyeti Kanununun, Ordu izin,Ka
nunu, Silâhlı Kuvvetler Içhizmet Kanunu ve 
yönetmeliği ve nihayet, Anayasa gereğince 
mevzuubahsolan izin haklarını takyidetmeye 
hakkımız da yoktur. Kaldı ki, biz münhasıran 
bu hakkın tevsiini değil, disipline alınmasını is
tiyoruz. Bunun sebebi de suiistimalleri önlemek 
içindir. "Bu suretle de mazide vukubulmuş olan 
suiistimaller önlenmek suretiyle mevcudolan 
haklar da bir zaibıta altına alınmış oluyor. Bu
nun hilâfına her hangi bir hareket yapıldığı ya
ni izin, kötüye 'kullanıldığı takdirde, ilgililer 
tarafından Sayın Bakanı durum bildirilmek 
suretiyle gerekli cezai muameleye Bakanlıkça 
tevessül edilecektir. Biz de T. B. M. M. >oLara.k, 
ıttılaımıza gelecek yolsuz izin tatbikatını Sayın 
Bakandan burada sorabileceğiz. 

BAŞKAN — Cevat Odyakmaz. 
CBVAT ODYAKMAZ (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım; kanun tasarısını tetkik ettim, bil
hassa esbabı mucibesi üzerinde durdum. Konuş
malarında muhalif olan bir arkadaşımız ile di
ğer bir arkadaşımızı dinledim. Netice şu : Bir 
taraftan askerî menfaat, bir taraftan da millî 
menfaat diyorlar, askerî menfaat ile millî men
faati telif eden bu maddeyi ortaya getirdikleri
ni söylüyorlar. 

Askerî menfaat; askere gelen bir vatandaşın 
fiilen askerlik meslekini öğrenmesi, harb için 
hazırlanması lâzımdır. 

Millî menfaat için de diyorlar ki; memleke
tin şerefini kurtaran sporcuların spor sahaların
dan uzaklaştırılması doğru değildir. 

Her iki noktai nazarın hakikate uygun olan 
kısımları vardır. Yalnız telif olmıyan bir men
faat kalıyor. Her şeyden evvel şunu katiyetle 
bilmek lâzımdır ki, izin birçok bakımlardan as
kerlerin haklarıdır. Evvelâ dinlenmek" için mo
ral bakımından hakkıdır. 

Komisyonun hazırladığı tasarıya göre asker 
sporcuların izni futbola münhasır kalacaktır. 
Yani moral bakımından düzelmesi için izin, almak 
lâzımgeliyorsa «Sen top peşinde koştun, bunu 
hallettin, sana izin yok» denecektir. Fakat bu~ 
nun dinlenme hakin, istirahat hakkı, moral dü--
zeilnıe hakkı yok,mu? 
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Millî şeref, ordu şerefi, evet ama fert hakkı?. 

Hakikaten istirahat hakkını tanımıyoruz. Bütün 
iznini buraya hasrediyor. Bundan kim istifade 
edecek? Gayet tabiî profesyonel kulüp. Peki, 
bunların dinlenme hakkı, istirahat hakkı?.. 

Kaldı ki ben, bunların oynayabileceklerini 
hiç zannetmiyorum, buna ihtimal veremiyorum. 
Madde çok tahdidedilmiş. Tahdit şu; bir ant
renmana gidemiyecek, ' askerî disipline tâbi tutu
lacak, yani bütün ofr hafta talim terbiye yapa
cak. Ondan sonra Cumartesi günü maçı var. 
Hangi gün yetişebilecek?. Perşembeden yola 
koyulacak. Nasıl oynar bu oyuncu? ilk günler 
formda olduğunu kabul edelim. Altı ay sonra, 
bir sene sonra ne olacak? Hiç zannetmiyorum ki, 
takımlarda oynasın. Netice itibariyle şöyle bir 
yola gidilecektir : Bunlar mutlak surette istan
bul, Ankara. ve izmir gibi yerlerde askere alı
nacaklar ve orada hususi sur'ette, antremanlara 
iştirak ettirilmek suretiyle maça çıkacaklardır. 
Durum böyle olduğuna göre, iyi bir formül bu
lunduğu takdirde o zaman maddenin kabul 
edilmesine imkân vardır kanaatindeyim. Aksi 
takdirde <olmaz. Gidiş - gelişlerde bu askerleri 
diğer askerlerden farklı bir muameleye tâbi 
tutmaya imkân yoktur. Ama her erin bir defa
sında 30 gün, ikinci defasında 15* gün müddet
le izin hakkı vardır. Bunların üzerine .gidi*; -
gelişler de yükleniyor. Halfbuki her hafta Cu
martesi ve Patfar takımda oynıyacak «bir aske
re gidiş - gelişler hesaba katılımryor. İBu su
retle İM misli bir izin verilmiş oluyor ki, burra 
da imkân yoktur. Netice itibariyle bu kanun 
tasarısı hiçhir bakımdan tarafların bütün men
faatlerini telif edecek tarzda tanzim edilmiş 
değildir. Ne ordu bunlardan yararlanaeak'hr, 
ne de kulüpler yararlanacaktır, hattâ ne de 
kendileri yararlanacaktır. Bunun için ricanı; bu 
esaslar üzerinde etraflıca düşünerek ona göre 
oyl-arımızı kullanmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sadretlün Çanga. 
SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Mulhte-

rem arkadaşlar, 211 sayılı Kanunun 43,ncâi 
maddesi profesyonel sporculara ait, onlarla il
gili bir maddedir. Bunda nrâni bir hüküm yok
tur. Millî Savunma Bakanlığının hazırladığı yö
netmelikte olmadığı halde profesyonel sporcu
ların bağlı bulundukları kulüplerle ilgilerini 
kesmiş ve madde sarahate kavuşuyor. Bu ba
kımdan profesyonel sporcuların kulüplerle olan 
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ilgilerine, bilhassa bedeni faaliyetlerine taallûk 
eden bu hususa sarahat vermek için bu teklifi 
yapmış hulunmaktayız. Onun için evvelâ pren
sip üzerinde bir anlayışa varmak lâzımdır. As
ker sporcular, muvazzaf ve muvakkat hizmet
lerini yaptıkları sırada kulüplerinde spor faa
liyetlerine devam etmede fayda Var mıdır, yok 
mudur? Buna 'elbette, herhirimizin vereceği ce
vap, bu faaliyetin aksamaması ve devam etmesi 
noktasında toplanacaktır. Çünkü; profesyonel 
kulüpte futbol oynıyabilecek ınerteibeye ulaş
mış bir kimsenin, hiçolmazsa bir kabiliyeti var
dır. Bu; ne bir-nevi imtiyaz tanımaktır, ne de 
mevcut nizamları çiğnemek için ona tanınmış 
•bir hak olur. • 

Arkadaşlarım, insanları ve milletleri bir
birlerine spor dalha çok yaklaştırır. Binaen
aleyh, spor bakımından kendi kuvvetlerimizi 
birleştirmeyi de elbette ki isteriz. Bu itübarla, 
asker sporcuların gerek ordu spor faaliyetlerin
de ve gerekse kendi bağlı bulundukları teşek
küllerde, hirlikte bedeni faaliyetlerine devamı 
için ntaddeye telif edici ve komisyonun görü
şüne uygun bir hüküm koymakta fayda gördük 
Biraz sonra Sayın Millî Savunma Babanımız 
konuşacak, öyle tahmin ediyorum ki, (birçok 
kamın maddelerini ileri sürerek bu hükmü ka
bul vetmemek istiyece'k. Arkadaşlarım; ordu ve 
sivil spor teşMlâtlan arasında fark görmemek 
lâzımgelir. işler ne kadar koordine bir hale ge
lirse hem memleket menfaati hem de Ordu Spor 
Teşkilâtı menfaati hâkim olur. O itibarla, bah
sedilen izin Kanununa aykırılığı ve acemilik 
devresine münhasır kalan şeyler bu maddede 
aynen kabul edildiği takdirde, prensipte haki
katen bu sporculara izin vermek isteniyorsa 
bunu tatbikatla ve yönetmelikle hazırlıyalbilir-
ler. Bu nihayet ordunun eğitimi ve disiplini 
meselesidir, öyle tahmin ediyorum M, maddeye 
konan hükümlerle eğitim ve disiplini evvelM 
maddeden daha fazla kayıt altına almışlar ye 
yetki vermişlerdir. Resmî tatil günlerinde ve 
ayrıca kanuni izin süreleri tutarını aşmamak 
üz'ere kendi spor kulüplerinin spor müsabaka
larına katılmalarına izin verileceği ve ancak 
buna ait yönetmeliğin, de Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından hazırlanacağı, isteniyor. 
^ine, Ordu Spor Bürosu ile spor teşekkülleri
nin kolektif çalışmaları maksadiyle maddeye 
bir fıkra ilâvesine zaruret görülmüştür. Birin-
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ci lige dâhil olmıyan profesyonel sporcuların 
askerî takımlarda oynamalarına imkân sağlı
yor. Bu madde kabul edilmezse ordu takımları
nın resmî maçlarında profesyonel sporcuların 
oynamasına Beden Terbiyesi Talimatnamesi izin 
vermemektedir. Bültün gayemiz, prensipte an
laşmaya vardığımız takdirde muvazzaf ve mu
vakkat askerlik 'hizmetini yapan 'birinci lige 
dâhil profesyonel sporcuların kendi kulüpleriy
le olan ilişiklerini kesmeanektir. 

Arkadaşlarım bâzı noktalar üzerinde durdu. 
Sebebi basit olmak gerekir. Bir sporcunun ka
nunun tâyin ettiği günler içinde nerede maç 
yapacağını kulübün' idare heyeti tâyin eder. 
Elbetteki kendine yaramıyan bir oyuncu için 
fuzuli yere masraf yapmaz. 

Bizim arzumuz gerek ordu içinde ve gerekse 
Beden Eğitimi camiasına bağlı kulüpler ara
sında bir kolektif çalışma yoluna gitmektir. 
öyle tahmin'ediyorum ki, arkadaşlarımız, bir
kaç yıldan beri kendilerini ilgilendiren bu mev
zularda, sporcularımızı himaye etmek gibi bir 
gaye gütmemişlerdir. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Turhan Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, beyanımın yanlış mâna ta
şımaması için peşinen arz edeyim ki, sağlam 
dimağın, sağlam vücutta bulunabileceğine ina
nan bir arkadaşınızım. Ancak, Yüksek Mec
liste, iki inikattan beri bu tasarı üzerinde fi
kirler ileri sürülmekte ve tartışılmaktadır, öyle 
bir durum hâsıl oldu ki, burada spor sahasına 
hasredilmek yerine, yalnız, birinci Millî Lige 
dâhir takımlarda oynıyan sporcuların istifade 
etmeleri istenmektedir. Ve sanki sporcu anlamı 
yalnız: birinci lige dâhil profesyonel futbol ta
kımında oynıyan sporcuymuş gibi bir mâna 
çıkıyor. Arkadaşlar ben buna taraftar değilim. 
Bir ıas futbolcunun, yabancı memleketlerde 
Türkiye'nin şerefini temsil ettiğine inanıyor
sak, niçin bir millî güreşçiye 'bunu tanımıya-
lım ve niçin bir ilim adamına bu hakkı tanı-
mryalım? Bir futbolcu top peşinde koşar, bir 
ilim adamının ise hazırladığı J>ir ilmî travayı 
vardır. Ona niçin bu müsaadeyi? Böyle şey ol
maz arkadaşlar. Ordu içinde böyle bir imtiyaz 
tanımak kararında isek, buna yalnız sporcula
rın, birinci lige dâhil kulüpleri dâhil olmasının 
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aleyhindeyim. Bu itibarla maddenin aleyhinde 
oy kullanmanızı istirham edeceğim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — 'Sayın Ilyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Asım Eren Bey benim bu
rada konuşmalarımın bir tazyik neticesinde 
veya bk* rica neticesinde ifade edildiğini beyan 
ettiler. Şunu beyan etmek isterim ki, ben de 
bu zümrenin içinden geldiğim için, bu hususta 
ne kimseden akıl almaya, ne de kimsenin fik
rine göre hareket etmeye ihtiyaç duymaktayım. 

Arkadaşlar; 255 gün diye hesabettiğimi 
Asım Bey mübalâğalı buldular. Fakat kendi 
sözleri arasında bir tâbir kullandılar : Gidip 
gelme hariçtir. Mevcut izin Kanununa göre iki 
senelik izin müddeti 1,5 aydır. Siz de, yedek su
baylık yaptınız, belki bölük kumandanlığı da 
yaptınız, bilirsiniz. 45 günlük izinin içine Cu
martesi Pazar günleri de girmektedir 

Arkadaşlar, maça gidecek yolun Ankara'dan 
başladığını kabul edelim. Ankara'dan Sivas'a 
maça gidecek olan bir oyuncu için,yol uzaya
caktır. Eruzurum'dan hareket edersek o zaman 
no olacak? Yolda geçen zaman daha da uzaya
caktır. Arkadaşlar tatbikatta birçok müşkül
lerle karşılşılmaktadır. Hiç de burada düşündü
ğümüz gibi çıkmamaktadır. Millî maçlarda bizi 
temsil edecek sporculara birlik kumandanları 
memnuniyetle izin vermektedirler. Bu tasarı 
kabul edildiği takdirde, bir sporcu her Cumar
tesi Pazar izinli olacaktır. Bu hal kumandanla
rın gücüne gider arkadaşlar. Bölük kuman
danı, tabur -kumandanının elindeki tasarruf 
hakları da gidecek, gidip gelme veya filân iş
ler... istirham ediyorum, izin mevzuu izin Ka
nunu ile ayarlanmıştır. Bu hususta dolambaçlı 
yollardan gitmiyelim ve 'birlik kumandanlarını 
müşkül duruma sokmamak için bu fıkraya bunu 
koymıyaiım. Bütün komutanlar bunlara ean 
ve gönülden yardımcı olmaktadırlar. 

Bu 'hususta fazla zamanınızı almak istemiyo
rum. Takdir Yüksek Heyetinizdir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

ASIM EREN (Niğde) — Üç muhterem arkada
şımızın Ibeyanlarma mâruzâtımı sunuyorum. 
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Gevat Bey arkadaşımız yorgunluktan bah

settiler. Muhterem arkadaşlar, iki senelik mu
vazzaflık er hizmeti müddeti içinde millî maç
lara gidiş - geliş müddetli askerliğin üçte birin
den biraz az müddeti ihtiva ediyor. Bu itibarla 
yorgunluk, zaten maçların muhtelif tarihlere 
münikaseoı olması hasebiyle, mevzuuibahsedile-
mez. Eğer yorgunluk mevzuuıbahis ise izin veril-
>mez. Yani kendisi izin istemez. Kendi rızası ol
duktan, profesyonel hakkını ve istikbaldeki 
menfaatlerini elde tutmak için "buna katlandık
tan sonra bizim için buna rıza göstermemek 
mümkün değildir. Dikkat buyurulursa, profes
yonel, millî birinci lige dahil olanlar, diye tas
rih ettik. • 

Bu kulüplerin şahsi menfaatle hiç/bir alaka
ları yoktur. Bunu .size kulüplerle evvelce temas 
etmiş, sporla evvelce alâkadar olmuş bir arka
daşınız olarak arz ediyorum. Pakat millî men
faatlerimizi, memleket içinde ve dışında koru
mak için her şeylerini ortaya atanlar bu kulüp
lerdir. Bunların millî ve yüksek memleket men
faatleri adına olan gayretleri için kendilerini 
teşvik etmek, frenlemekten ve 'baltalamaktan 
daha iyidir, zannediyorum. Gidiş - geliş müddet
lerine gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, eğer kanunun met
nine bir defa atfı nazar buyururlarsa burada 
Bakanlıkça yapılacak bir yönetmelikten bahse
dilmektedir. Yapılacak olan bu yönetmelikle, 
muhtemel bütün tatbikat mahzurlarını karşıla
mak imkânı bulunabilir. Millî Savunma Komis
yonu olarak biz, askerî ve millî .menfaatlerimiz 
bakımından bu kanun teklifini doğru buluyo
ruz. Turan Bey arkadaşımız dediler iki, «Yalnız 
futbola münhasır bir teklif getirdiler» (Futbol) 
kelimesi maddede yoktur. Bizim teklifimiz 
sporun her koluma şâmildir, bu bakımdan yalnız 
futbolcuların istifade edebileceği mânası çıka
rılmamalıdır. Güzel sanatlarda değer göstermiş 
olanlar için bugüne kadar nâdir de olsa özel 
kanunlar çıkarmamış değiliz. Suna Kan hak
kındaki Kanunu hatırlatırım. Keşke heykelde, 
resimde, edebiyatta ve sanatlarda da böyle an
trenmanlar, yarışmalar millet içinde ve dışında 
âdet ye teamül haline girmiş olsa da onlara da 
bu müsaadeyi versek! Böyle bir şey henüz âdet 
olmamıştır; yoktur da, ama olmasını temenni 
öderiz. Zira bu metnin kelime ve ibareleri bun-
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lara da laynı müsaadenin verilmesine mâni de
ğildir. 

Sonra bu arkadıaşımıızm dediği gibi, bu ka
nun teklifi yalnız futbola da münhasır değildir, 
her spor dıalma şâmildir. 

Muhterem îlyas Kılıç arkadaşım, geliş - gidî§ 
müddetinde ısrar buyurdular. Hayır arkadaş
larım, gidiş - geliş müddeti Bakanlıkça kabili 
tanzim bir meseledir. Zaten zengin olan bu ku
lüpler, yani millî birinci lige dâhil kulüpler ay
nı günde sporcunun uçağını sağlar, sabah gö
türür, akşam getirir. Gidiş - geliş müddetinin 
dâhil edilmesine lüzum ye zaruret görmüyorum. 
Bu itibarla bir mahzur varit değildir. Hesabı 
tekrar arz ediyorum; 15 gün birinci sene resmî 
tatilleri 15 gün ikinci sene resmî tatilleri, 78 
gün ikinci senenin Cumartesi, Pazar tatillerinin 
toplamı, 40 gün birinci sene, - acemi eğitim 
müddeti hariç - Cumartesi, Pazar tatilleri top
lamı, 45 gün de kanuni izin ve ayrıca gidiş - ge
liş müddeti olan iki günün ilâvesiyle ceman 
195 eder. Zaten 200 günden fazla olmadığını 
gerekçede arz etmiştik. Halbuki fiilen eski du
rumda başıboş bir izin teamülü 318 güne var
mıştı. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Millî Savunma Ba
kam. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
SANCAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
27 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 
Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu
nun 43 ve bu kanunun tatbik şeklini gö-terir 
yönetmeliğin 125 nci maddesi hükümleri : Si
lâhlı Kuvvetler mensubu asker fotbulcularm 
kendi kıta ve kurumların kurulacak ve özel 
talimat hükümleri dairesinde idare edilecek 

-amatör spor kulüplerinde faaliyette bulunma
larını ve profesyonel askerî futbolcuların ise 
askerlik hizmetleri süresince ancak millî maç
lara iştirak ettirilebileceklerini âmir bulunmak
tadır. • 

Türk Silâhlı Kuvvetler mensuplarının Be
den Terbiyesi Kanun ve bununla ilgili sair 
mevzuat hükümleri dâhilinde yürütülmekte 
bulunan memleket spor faaliyetlerine : Kendi 

• bünyeleri içinde teşkil edilecek askerî spor 
kulüplerine, askerlik icaplarına uygun bir şe
kilde iştiraklerini ve bu suretle memleket spo-
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hına bu yönde hizmeti1 esas alan yeni 211 nu
maralı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç hizmet Ka
nunu ve Yönetmeliğinin bu hususta vaz'etmiş 
olduğu hükümleri biliyoruz. Her Türkün yurt 
savunmasına katılma bakımından haklı ve 
ödevli bulunduğu askerlik yükümünün ise ka
nunla düzenleneceğine dair yeni Anayasanın 
60 neı maddesini belirtmek isterim : Muvazzaf 
askerlik hizmetinden hiçbir ferdin istisna edi-
lemiyeeeği, muvazzaflık hizmetini yapmak üze
re askere eelbedilmiş olanlara 6 ay geçme
dikçe izin verilemiyeceği ve yine 6 aylık eğiti
mi mütaakıp verilecek «kanuni iznin ise bir se
ne zarfında bir ayı geçemiyeceği hususunu, 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 6 ve 77/3 ncü 
maddelerine göre, hatırlatmak isterim. 

Bu hüküm silâhlı kuvvetler mensuplarının 
izin işlerinin hususi kanunlara ve nizamlara göre 
tanzim ve izinlerin verilmesinde hizmetin sekte-
dar olmamasına bilhassa dikkat olunmasını âmir 
ıbulunan îçhizmet Kanunu ile 2161 sayılı İzin Ka
nunu ve Nizamnamesi hükümlerini ihlâl etmediği 
gibi her hangi bir ihtilâfa da yol açmamaktadır 

Aksi hal yani asker futbolcuların askerlik hiz
metleri esnasında, muayyen zamanlarda da olsa, 
kendi mensuboldukları sivil spor kulüplerinde 
fâal üye olarak faaliyette bulunmalarına müsaa
de edilmesi, yukarda işaret edilen mevzuatın 
âmir hükümlerinin, asker futbolcuların maddi ve 
mânevi kazançlarından ziyade, mensuiboldukları 
kulüplerin lehine ihlâli demek olacaktır. 

öaym arkadaşlarım; yüzibinlerin içinde 15 -
20 kişi için ̂ istisnai bir vaziyet ihdasını ve ordu 
içinde bu istisnai vaziyetin emrü kumanda bakı
mından ve arkadaşları arasındaki eşitliğin bozul
ması bakımından neler tevlidedebileceğini hepi
niz takdir edersiniz. 

Profesyonel futbolcu bir taraftan bir meslek 
(bir taraftan da bir sanat icra edecek. Yani ka
zanç temin edecektir. Takdir edersiniz ki, emir 
altında bulunan bir şahıs sanat icra edemez. Yal
nız izinli bulunduğu zamanlarda buna imkân bu
labilmektedir. Orduda nalbant ve saire gibi nice 
sanatkârlar vardır ki, köyde ailesini fakrü zaru
ret içinde bırakıp gelmiştir. Binaenaleyh 5-10, 
kişi için böyle bir kanun çıkarılmasına gönlüm, 
razı değildir arkadaşlar. Heç meslek sahibi kendi 
meslekinde çalışmak isterse, hepsi için birer ka 
nun mu çıkaracağız? Buna imk^n yoktur arka
daşlar. 

0:1 
Madde hakkında söz istiyen var1 

15. 1.196* 
BAŞKAN -

mı efendim? 
HALÎL ÖZMEN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bir kelime için 
Yüksek Huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

I 43 noü maddenin sonlarında, askerlik hizmetini 
j yapmakta olan ve kulüpleri millî lige dâhil spor

culara eğitim, disiplin ve görevlerini aksatmıya-
| cak şekilde «resmî tatil günlerinde» tâbirinin cı-
i karılmasını rica edeceğim. 

Arkadaşımla birlikte bu hususta bir de takrir 
vermiş bulunuyoruz. Selbebi şudur muhterem ar
kadaşlar : 

Resmî tatil günü denildiği zaman Cumartesi 
ve Pa^ar dâhil olacaktır. Binaenaleyh Cumartesi 
geldi mi, sporcu arkadaşımız komutanın karşısı
na geçecek, bir selâm verecek ve çıkıp gidecektir. 
Bu suretle komutanın disiplini kökünden sökül
müş olacaktır. Bu itibarla bu «resmî tatil gün
leri» kelimesinin çıkarılmasını arz ve istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; 
, kanunda hafta tatili ile resmî tatiller ayrı ayrı 
zikir ve tasrih edilmiştir. Binaenaleyh; resmî ta
tiller içine Cumartesi -Pazar tatillerinin girdi
ğini beyan eden ve benden evvel konuşan muh
terem hatip arkadaşımın bu sanısjnı düzeltmek 
istiyorum. 

Resmî tatiller, arz ettiğim gibi; yılbaşı gü
nü, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs günleri, 30 
Ağustos Bayramı, 3 Ramazan Bayramı ve 4 Kur
ban Bayramı günleri, 2,5 da Cumhuriyet Bay
ramı toplamı 15 günden ibarettir. Binaenaleyh, 
bunlardan başka resmî tatil ydktur. Hafta tatili 
diye zikredilen tatil, esiri, Ordu îçhizmet Kanu
nunda ve yeni Silâhlı Kuvvetler îçhizmet Ka
nununda tasrih edilmiştir. Resmî tatiller ile 
hafta tatilini birbirine karıştırmak doğru değil
dir. 

Muhterem Millî Savunma Bakanı Beyefendi
nin beyanlarında askerî disiplini bozma mülâ
hazası ileri sürülmüştür. Biz Komisyon olarak 
bunda, askerî disiplini bozacak bir taraf göremi
yoruz. Bizmer'i kanuınllarm «ınorlannı aşmamak 
şartı ile Yüksek Meclise bu kanun teklifini tak
dim ediyoruz ve Sayın Millî Savunma Bakanlığı-
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na da bir (Yönetmelik) yapma yetkisini kanun 
maddesine dâhil ed'Jjyornz. Mulhterem Baban Be
yin tasarıyı bu sebeple 4e tasvibedeceklertini 
tahmin ederim. Çünkü Ordunun bütünlüğü bi
zim için mukaddestir. Fakat bugün medeni mil
letler, kendilerini hem iktisadi sahada ve buna 
dayanan Millî Savunma gücünde, hem de spor 
alanında tanıtabilmektedirler. Bu iki sahada 
ilerlemiş memleketlerdir ki, şeref ve itibarlarını 
semalarda Ve mânevi zafer direklerinde dalga
landırmaktadırlar. Buna itibar eden bir millet 
olarak Sayın Bakanlığın hazırlıyacağı yönetme
likte her mahzuru karşılıyarak, neticede Türk. 
Milletinin itibarını da önde tutan bir görüşü 
benimsemelerini ve Millî Savunmaya münhasır 
bir taassuptan kurtulmalarını istirham edeceğim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 

M^LLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALÎ AYTAŞ (îzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız 
Asım Eren'in fikirlerine tamamiyle iştirak edi
yorum. Ancak ben bir şey ilâve etmek isterim. 
Sayın Bakan, eşitsizlikten bahsetti. Halbuki 
burada eşitsizlik diye bir şey mevzuubahis de
ğildir. 

Şimdi müsaadenizle izah etmek istiyorum 
Beynelmilel iki nev'i karşılaşma vardır: Birisi 
Ordular arası karşılaşmalar, diğeri de millî 
karşılaşmalardır. Şüphesiz Millî Savunma Ba
kanlığı ordular arası karşılaşmada ordunun şe
refini kurtarmak için elindeki sporcuları lüzum 
gördüğü anda istediği kadar kampa tâbi tutar 
ve ordular arası maçlara takımını hazırlar. 
Acaba, ne kadar asker olan sporcu, ne müddet 
kampta kalırlar ve ne kadar müddet izinli ay
rılmış bulunurlar? Bunun hesabını Sayın Sa
vunma Bakanımız mütehassıs arkadaşlara sor
sunlar. Bu bir. 

İkincisi, bizim burada kendilerine müsaade 
verilmesini istediğimiz futbolcular millî maçlara 
namzet arkadaşlardır. Ordular arası karşılaş
malar ne kadar önemli ise millî karşılaşmalarımız 
da ondan aşağı önem taşımamaktadır. Binaen-
enaleyh ordular arası karşılaşmada ordu men
suplarına gösterilen bütün imtiyazların aslında 
millî maçlar için yapılacak karşılaşmalara da 
şâmil olması iktiza eder. Komisyonca şayanı 
kabul görülen kanun tasarısı her hangi bir imti 

yaz temin etmek için ileri sürülmemiştir. Ayrıca 
ordunun disiplini de burada tehlikeye düsmiye-
cek tarzda olmuştur. Bunun bilinmesini Yük* 
sek Heyetinize arz ediyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun îlyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarını, huzurunuzu fazla işgal ettiğim için 
özür dilerim. Mesele bir kelime oyunu ve bir 
oldubitti ile bitirilmek isteniyor. Deniyor ki, 
«Resmî tatil günleri ile hafta ta>ili günleri Cu. 
martesi ve Pazar günleri oyuncuları serbest bı
rakmak normaldir, sair günler anormaldir.» 

O halde buradaki resmî tatilden kasıt, 19 
Mayıs değildir. Buradaki resmî tatilden kasıt 
ve gaye Cumartesi ve Pazar günleri bu sporcu 
arkadaşları maçta bulundurmaktır Binaenaleyh 

o burada hakikaten Cumartesi ve Pazar günleri bu 
sporcu arkadaşları maçta bulundurmak gayesi 
güdülmüştür. Bunlar da, biraz evvel arz etti
ğimiz gibi, 'bir hayli yekûn tutuyor. 

Millî Savunma Bakanının belirttiği gibi, bu 
orduda iyi karşılanmıyor ve emrü kumanda ba
kımından bir gerginlik yaratıyor. Cumartesi 
günü gelecek efendim ben gidiyorum, diyecek. 
Çünkü, kanunda sarahat vardır. Komutan 
izin vermek mecburiyetinde kalacak ve buna 
üzülecektir. («Yönetmelik yapılıyor» sesleri) 
Yönetmelik lâzımdır ama biz şimdi kanunun 
üzerinde konuşuyoruz. Hafta tatili ile neyin 
kastedildiğini izah bakımından söz almış bulu
nuyorum. Yönetmelik elbette tanzim edilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Görüşmelere nihayet 

verilerek oylamaya geçilmesini teklif ve arz 
ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

Riyaset Makamına 
Madde hakkındaki görüşmelerin kâfi görü

lerek oylamaya geçilmesini arz ederim. 
Afyon Mülefcveflrili 

Öalûk Nur Baki 
» 
BAŞKAN —, Kifayeti müzakere takriri okun 

du. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
bul ettnaiyenlsr... Kabul edilmâstir. 
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Tatil teklifleri var, bunları okutuyorum 

efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan 211 sayılı Tütfk Silâhlı 

Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü (madde
sindeki değişiklikte Millî Profesyonel Birinci 
lige dâhil personel sporcuların yerine bu lige 
dâhil amatör sporcuların da ayın muameleye 
tâbi tutulmalarını arz ve ftalebederiz, 

Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili 
Nusret Köklü Hilmi Okçu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet 

Kanununun Md. 43 tâdili, Millî Savunma Ko
misyonunda görüşülürken, ilâve olunan (Millî 
profesyonel birinci lig dışındaki kulüplerin, pro-
fesfylonel sporfculard askerlik hizmetin sırasında 
yalnız askerî spor kulüplerinde resmî müsabaka
lara katılırlar) fıkrasının, feütüıı profesyonel 
sporculara teşmil olunacak eşitliğin sağlanması 
(bakımından, çıkarılmasını anz ve teklif ederiz. 

Giresun 
Ethem Kılıçoğlu 

Kırklareli 
Ab dur rahman Altuğ 

Diyarbakır Malatya Ağrı 
Alp Doğan Şen Avni Akşit Kerem özcan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
211 sayılı Kanunun 43 ncü maddesini tâdi-

len kanun tasarısıni'n ilkinci maddesindeki 
«Resmî tatil günllerinde»! tâbirinin çıkartıl
masının kabulünü arz ve teklif «deriz. 

Kırgiehir Milletvekili 
Halil özmen 

Samsun Milletvekili 
îlyas Kılıç 

Yüksek Başkaaılığa 
211 sayılı Kanunun 43 ncü maddesini tadil 

eden kanun tasarısında muvazzaf askerliğini 
yapan Profesyoneli sporculara verilen izinlerin 
her hangi bir istisnayı muameleye sebebiyet 
vermemesi için maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

îlyas Kılıç 

«Hiçbir suretle^ yukarda adı geçen şahıs
lara verilen izinlerin toplamı 45 günü tecavüz 
edemez.» 

BAŞKAN — Verilmiş tadil tekliflerini tek
rar okutuyarum : 
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(Nusret Kılıçoğlu ve Hilmi Okçu'mm Öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bu teklife uy uyar 

mu? 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

ASIM BREN (Niğde) — Hayır efendim, 
BAŞKAN — Komisyon teklife uymuyor efeu-

'dîm. 
Okunan teklifi oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etm iyeni er... Teklif reddedil
miş tir. 

Şimdi, ikinci tadil teklifini okutuyorum : 
(Ethem Kılıçoğlu, Abdürrahman Altuğ, 

Alp Doğan Şen, Avni Akşit ve Kerem Özcan' 
:ın. önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon) bu teklife uyuyor 
mu? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
ASIM.' EREN (Niğde) — Esasen kanun met
ninden bu anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon teklife uymuyor. 
Teklifi reylerini »e sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Teklif reddedilmiştir. 

BAŞKAN ->- 3 ncü teklifi okutuyorum. 
(Halil Özmen ve llyas Kylıç'ın «Resmî ta

til günlerinde ibaresiyle ilgili önergesi tek
rar ogundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU ADİNA 

ASIM EREN (Niğde) — Kanunlara uymadı
ğı. için katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum.. Kabul (Mİen'ler... Etniıiyenler... Redde
dilmiştir. 

Dördüncü teklifi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili îlyas Kıjıç'm önerge -

si eekrar okundu.) 
BAŞKAN <— Komisyon katılıyor mu'? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

ASIM EREN — Komisyon teklife katılmıyor. 
BAŞKAN •-- Önergeyi kabul edenler.... Et

in iyeni er... ReddediLmiştir. 
Üçüncü fılkranıu sonundaki (bildirilecek 

esaslara) ibaresinin (belirtilecek esaslara) tas
hihi suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDİ] 2. 
yürürlüğe girer 

-• Bu kanun yayımı tarihinde 
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(BAŞKAN — Kabul edenler... Etaıiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

15.1.1982 0 :1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci müzakeresi bitmiştir. 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. Efen
dim, bir ölüm teskeresi var, fakat sfonra oku
tacağım. Birinci soru. 

i . — Kırşehir Milletvekili Mcmduh Erdemir'-
in, Ankara Belediyesi tarafından yol kavşakla
rına konulması zaruri bulunan ışıklı trafik ci
hazlarının temin /ve tesisi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakam Ahmet 
Topaloğlu'nun sözlü cevabı (G/96) 

BAŞKAN — Teklif salMbi burada mı? Bu
rada. İçişleri Vekili burada. Birinci soruyu oku
tuyorum. 

11 . 12 . 1961 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki 'hususların Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından sözlü 'olarak cevaplandırılmasını ri
ca. ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

Ankara 'Belediyesi sınırlan içerisindeki yol
lanıl kavşak noktalarındaki trafiğin düzenlen
mesi için, bu noktalara konulması zaruri bulu
nan ışıklı trafik cihazlarının temin ve tesisi 
hususunda: 

1. — Ankara Belediyesi hangi 'tarihte faa
liyete geçmiştir. Bu alanda yapılan çalışmala
rın geçirdiği safhalar nelerdir1? Şimdi hangi 
safihada bulunmaktadır? 

2. •—* Işıklı trafik cihazlarının yerli firma
lardan temini düşünülmekte anidir? Cihazların 
yerli firmalardan satmalınması düşünülmüyorsa 
sebepleri nelerdir? 

3. — Bu cihazların ecnebi firmalardan te
mini 'halinde lüzumlu takribi meblâğın döviz 
ve Türk LiraJsı olarak 'miktarı ne kadardır? 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 
ÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Ankara Belediyesinin tr<aifik kont
rolü işaretleri hakkında Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir arkadaşımın sualine arzı ce
vap ediyorum: 

Bugün Ankara Belediyesi trafik kontrol işa
retlerinde bir değişiklik yapm'ayı belediyece 
düşünmüştür. Eskimiş bulunan bu işaretlerin 
bir ejoğu kaldırılmıştır. Ancak birkaç kavşak
ta trafik kontrolü işareti kalmıştır. Trafik kont
rolü işi, ışık ve trafik akımı bir İhtisası ieab-
ettirdiği için belediye muayyen nıütahassıs mü
esseselerden bilgi edinmek için 1 . 11 . 1961 ta
rihinde bir ilân yapmıştır ve bu ilânın müdde
tini 26 . 12 . 1961 tarihinde temdit etmiştir. Bu 
ilân üzerine yapılan müracaat ve teklifler göz 
önüne alınacak ve bu tekliflerden numuneye 
uygun olanlar esas alınmak suretiyle yeniden 
2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince artır
ma ve eksilme ile ihalesi yapılacaktır. Bu mü
racaatlar arasında ecnebi firmalar olduğu gibi 
Bami'z isminde bir Türk vatandaşın yaptığı yer
li trafik işareti aletleri de mevcuttur. Bu va
tandaşımız da belediyeye birkaç defa müracaat 
etmiş bulunmaktadır. Henüz keşifnamesi ya
pılmadığından bu trafik işareti 'aletinin kaç li
raya malolacağı bilinmemektedir. 2490^ sayılı 
Kanuna göre yapılması icalbeden muamele he
nüz tekemmül ettirilmediği için, bu hususta 
arkadaşıma (bunun kaça ihale edileceği, ne za
man ihale edileceği hususunda bir bilgi arz ede-
yorum. Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun soru sahibi. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım, Ankara Belediyesinin ışık
lı trafik kontrol cihazları mevzuunda sözlü so
rumu Sayın içişleri Bakanımız cevaplandırdı. 
Kendilerine çok teşekkür ederim. 

Ancak 'bu mevzuu kendileri evvelce tetkik 
etmişler, burada konuşmadan evvel, kendi ma
kamlarında da, bıı meseleyi görüştük. Şimdi 
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ı İfade buyurdukları gibi, o zaman tekrar tet

kik etmeye karar vermişlerdi. Bakanlık Müste
şar Muavinine emir verdiler. Bendeniz elimde 
bulunan 'şu vesikalarla birlikte Müsteşar Mua
vinine durumu yakinen anlattım ve Ankara 
Belediyesinin bu mevzudaki tutumunu izalh et
tim. Dolayısiyl'e hâlen Levazım Müdürlüğünde 
bulunan bir dosyayı tetkik etmek ve bu tetkik
ten sonradır ki, ancak benim sözlü sorumun ce
vaplandırılması mevzuulba'his iken, gündem ica
bı burada 'huzurunuzda konuşmak •mecburiye
tinde kaldım. Durumu 'hulasaten arz etmek 
mecburiy etindeyiın. 

Ankara Belediyesi" gerçekten trafik akımı 
'kontrolü olmadığı için bir ışıklı trafik kontrol 
cihazı alım ak mecburiyetinde »kalmıştır. Bu 'hu
susta vilâyet makamının dolayısiyle 'Trafik Mü
dürlüğünün bir yazısı Vflâyet kan aliyi e dolan
mak suretiyle Ankara Belediyesine gelmiş bu
lunmaktadır. Ankara Belediyesi bu meselesi İhti
lâlden evvel bir ilhale kcjnusu yapmaksızın bir 
ingiliz firmasına vermek üzere idi. ihtilâlden 
sonra ihtilâlin şartlan muvacehesinde bu İngi
liz 'firmasının teklifi nazarı itibara alınmaksı
zın belediyece o firma ile yapılan bütün görüş
meler keenlemyekûn addedilerek bu iş musibet 
bir safhaya sokulmamıştır. Ancak bu sırada bir 
Türk tekriisiyeni kendi dar imkânları ile son 
derece 'modern bir cihazı imal ederek bunun 
satmalınması için belediyeye müracaat etmiş
tir. Bu Türk teknisiyenin cihazına dair Kara
yolları Umum Müdürlüğü mühiım bir rapor 
vermiştir. Bu rapor tamamen Karayolları Tra
fik Kanununa, göre hazırlanmıştır, şartnameye 
de uygundur. Belediye bu cihazı satmalmak 
için teşebbüs etmiş, Rahmetli Vali trfan Baş-
tuğ, E. G. O. Karayolları Trafik Müdürlüğü
nün bir mühendisi bu cihaz üzerinde tetkikat 
yapılmasını, bir rapor hazırlanmasını, emret
miştir. Raporda, cihazın şartnameye uygun ol
duğu ifade edilmiştir. 

Fakat bu arada İrfan Baş/tuğ* hakkın rah
metine kavuşmuştur. Yerine gelen diğer bir 
valice, Albdurrezzak Akın ve Muzaffer Erma 
tarafından teklif edilen cihaz alınmamıştır. O 
vaMnin istifasından sonra yerine geçen Vali 
Nuri Teoman, cihazın satın alınmasını emret
miş bulunmaktadır. Günkü cihazlar Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesine gitmiş, üniversite 
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bir rapor 'tanzim etmek ısuretiyle cihazın mü-
kemımelliğiinden bahsetmiştir. Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinin raporunun bâzı kısımlarını 
okumakta fayda mülâhaza ediyorum. Mukabil 
teklif olan (ingiliz firması teklifi) hakkında 
şunları söylemektedir. 

Automatic Telephone and Electric öo. nın 
cihazları hakkında her ne kadar bilgiye rast
lanmamışsa da bâzı Amerikan kentlerinde ana 
şoselerin girişlerinde bu sistemin uygulanma
dığı bilinmektedir. Ancak gevşek trafik akım
larında aksamadan çalışabilen bu [düzenin, bi
linen ayarlı ışık düzenine üstün 'olduğu sanıl
maktadır. Amerika'nın bütün ımodern kentle
rinde ayarlı ışık düzenleri kullanılmaktadır 

Yani bu memleketlimizin yetiştirmiş lolduğu 
bir Türk teknisiyeninin kendi imkânları tah
tında imâl ve icadettiği ve ihtira beratı almış 
olduğu cihaz, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
raporuna göre, Amerika'nın muhlim kentlerin
de kullanılmaktadır. Raporun diğer bir pasajı 
ise; «ingiliz firması mümessilinin teklifinde, 
bütün kent için 20 kavşak noktası ele alınmış 
ve buralara yerleştirilmesi düşünülen cihazlar 
için 31 230 sterlin (ingiltere'de teslim 800 000 
T. L.) fiyat konmuştur. Kentin trafik durumu 
biraz incelenirse, 20 kavşağa ışık düzeni yer
leştirilmekle bu işin çözümlenemiyeceğİ görü
lür. Bu demektir ki, Ankara Belediyesi Trafik 
problemini çözümlemek için bunun birkaç katı 
para harcamak zorundadır.» şeklinde bitmek
tedir. 

Sonra arkadaşlar, bunların gümrük ve sai-
resi eklendiği takdirde bu cihazlar Ankara Be
lediyesine 1 mil'yon 300 bin liraya mal olacak
tır. 20 mahalle konulacak olan bu cihazların be
heri, bu vaziyete göre, 75 bin liraya malölmak-
tadır. I 

«Bay Akm'ın cihazı, gerek ışık . gösterme 
suretlerinin değiştirilebilmesi, gerekse ôtoıma-
tikten elle kontrola geçme kolaylığı ve gerekin
ce bir ama kontrol cihazı ile 10 kadar kav
şağı birlikte çalıştırmaya yeterli olması yönle
rinden her türlü trafik düzenlemelerine elve
rişlidir.» 

Memleketin en muteber müessesesi elan Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi, E. G. O. ve Ka
rayolları Umum Müdürlüğünün ilgili şubeleri
nin verdiği rapor, bu cihazın trafik nizamı için 
hazırlanmııg olduğuna, trafik tanziminde kulla-
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nışlı ve şartnameye uygun bulunduğunu bildir
dikleri halde, eski Vali İhsan Ongun, 'bu cihaz
dan almmaısmı Belediye Reismııavini Celâl Be
ye emretmiştir. Celâl Bey ise, hu cihazdan tec
rübe edilmek üzere !bir tane alınmasını teklif 
etmiş ve ıbıı fikre iştirak eden vali emri yeri
ne getirtmiştir. Bu cihaz alınmış halen Merkez 
Bankasının 'karşısında posta caddesindeki kav
şakta yerli firmanın imal ettiği cihaz 'bir sene
den beri arızasız çalışmaktadır. Bunun muvaf
fakiyetle çalıştığı. Fen İşleri Müdürlüğünün ve 
alâkalı şubelerinin yazılarından, tesibit edilmiş
tir. Bu yazıyı okumak suretiyle vaktinizi almak 
istemiyorum. Buna rağmen, ne düşünülüyor 
bil'miyorum, sonradan cihazların alınmasını 
emreden vali İhsan Beyin 'istifası üzerine yeri
ne gelen Nuri Teoman P>ey durumu tamamij^-
le değiştirmiş ve cihazla rın âdeta al m m asına 
set çekecek birtakım kararlara doğru gitmiştir. 

Dosyanın tetkiki sonunda böyle bir zehap 
kendiliğinden uyanmaktadır. Nitekim Hukuk 
işleri Müdürlüğünün mütalâası da bu yolda
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük hükümleri 
gereğince bu mevzuu uzunboylu konuşmak 
mümkün olamamaiktadır. Esasen Sayın Bakan 
bu mevzuun yeniden tetkikini emretmişlerdir. 
Gündemde olduğu için bu meseleyi bugün bu
rada görüşmek mec'buriyeti hâsıl oldu. Vait 
buyurdukları veçhile bu mevzuu bir kere da
ha incelemelerini rica ederim. Hem dış mem
lekete döviz gitmesine mâni olmak, hem de 
memleketimizde yerli sanayiin doğmasına im
kân vermek ve döviz tasarrufu ile yeni bir iş 
kolunu memlekette yaratmak lâzımdır. Mem
lekette yapılmış olan bir cihazın kullanılması
nı sağlama bakımından, bu mesele hakkında 
Sayın. Bakanın yakın ilgilerini istirham (»diyo
rum. 

Kendilerine eldeki vesikaları vermek su
retiyle memleket menfaatlerine mugayir bir 
muamelenin önlenmesi mümkün olacaktır. Alâ
kalarından dolayı teşekkür ederini. 

BAŞKAN —• Sora cevaplandırılmıştır. Şimdi 
ikinci soruya geçiyoruz. 

2. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
asli görevi öğretmen olup da başka işlerde çalış
tırılan öğretmen adedine ve varsa bunların öğ
retmenlikte görevlendirilerek yerlerinin öğret-
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men olmıyan yeni elemanlarla doldurulmasının 
mümkün olup olmadığına ve öğretmen okulla
rından yılda ortalama kaç öğretmen mezun olup 
ve senede kaç öğretmenin istifa ederek ayrıldı
ğına ve istifa sebeplerine dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı 
(6/98) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı burada, soruyu okutuyorum. 

11 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Millî Kğitinı 

Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracı olmanızı saygı ile rica ederim. 

Çankırı Mil letveki 1 i 
Şaban Keskin 

1. Asli görevi öğretmen olup da, öğretmen
lik mesleki dışında büro memuru, olarak Millî 
Eğitim müdürlüklerinde, kitaplıklarda, Bakan
lık ve Bakanlığın diğer kademelerinde ne kadar 
öğretmen- ealıştırılmaktadı r? 

2. Varsa, bu gibi öğretmenlerin öğretmen 
sıkıntısı çeken ve hattâ hiç. öğretmensiz okullar
da görevlendirilerek yerlerinin öğretmen olmı
yan yeni elemanlarla doldurulması mümkün de
ğil midir? 

3. öğretmen okullarından yılda ortalama 
ne kadar öğretmen mezun oluyor? Ve senede 
ne kadar öğretmen istifa ederek ayrılıyor? Bu 
istifaların sebepleri nelerdir? öğretmenlik mes
lekinin daha cazip hale getirmek suretiyle bu 
istifaların önlenmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, sa
yın Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in soru
larına cevaplarımı arz ediyorum : 

1. Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilâtın
da fiilî öğretmenlik hizmeti dışında halen aslî 
görevi öğretmenlik olan türlü kademelerden 579 
öğretmen 5-139 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
göre çeşitli hizmetlerde vazife görmektedir. Bun
ların 331 i merkez teşkilâtında, 248 i de taşra 
teşki I âtında çal ışmaktad i r. 

2. Üerek merkez, gerekse taşra teşkilâtında 
çalışan bu öğretmenler, genel olarak ihtisası ge
rektiren çeşitli eğitim hizmetlerinde görevlendi
rilmiş bulunmaktadırlar. Millî Eğitimin bu tür 
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lü okul dışı hizmetlerinin de teşkilâtımızın te
mel unsurları olan öğretmenler tarafından ifa 
edilmesi bir zarurettir. Binaenaleyh bunların 
yerlerinin, esas mesleki öğretmenlik olmıyan ve 
eğitim ve öğretim konularına yabancı bulunan 
elemanlarla doldurulması düşünülemez. Kaldı 
ki, hizmet alanımızın günden güne sınırlarını 
genişletmekte bulunması, teşkilât kanunumuzun 
ihtiva ettiği memur kadroları ile millî eğitim iş-
larinin yürütülmesine imkân bırakmamaktadır. 
Yeni teşkilât kanununda bu konu ele alınacaktır. 

3. Ortalama olarak yılda îlköğretmen okul
ları 4 OOO, Eğitim Enstitüleri 800, Yüksek öğ
retmen Okulu 8, Erkek Teknik öğretmen Oku
lu 82, Kız Teknik öğretmen Okulu 80, Tica
ret Yüksek öğretmen Okulu ise 30 mezun ver
mektedir. Bu meyanda öğretmen yetiştiren bu 
kurumların dışında diğer fakülte ve yüksek 
okullardan mezun olup da öğretmenlik meslekine 
katılanlar da bulunmaktadır. 1961 yılı içinde 
bunlardan orta öğretimde vazife alanların sayıcı 
472 dir. 

ilköğretimden son 11 yıl içinde istifa yoliyle 
ayrılan öğretmenlerin yıllık ortalaması 76 dır. 
Bunlardan yine ortalama olarak yılda 70 kadarı 
mesleke dönmüştür. 

Orta öğretimden 1961 yılı içinde 52 öğret
men istifa ederek ayrılmış, 39 öğretmenin de 
meslekle ilişiği kesilmiştir. 

öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünden 
yılda ortalama olarak 16 kadar öğretmen istifa 
etmiştir. 

Erkek Teknik öğretimden son 10 yıl içinde 
istifa eden öğretmenlerin yıllık ortalaması 136, 
Kız Teknik öğretimden 70, Ticaret öğretimden 
ise 3 tür. 

Bu istifalar aslında çeşitli sebeplere dayan
makla beraber, bunların büyük bir çoğunluğu 

. diğer daire ve kurumlarda malî imkânları öğ
retmenliğe nazaran daha elverişli iş buldukları 
için ayrılmaktadırlar. Bu belli başlı sebebin ya
nında tâyin yerlerini beğenmedikleri, büyük şe
hirler için vâki nakil talepleri yerine getirileme-
diği, Kız Teknik öğretim Gezici Köy Kursu öğ
retmenlerinden olup kadro imkânsızlığı yüzün
den terfi edemedikleri için ayrılanlar bulundu
ğu gibi, bayan öğretmenlerden evlendikten son
ra meslekten çekilenler de vardır. 

önümüzdeki 11 nci Millî Eğitim Şûrası hazır
lıkları meyanında bütün bu sebepler göz önün-
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de bulundurularak öğretmenlik meslekinin cazip 
hale getirilmesi için maddi ve mânevi yönlerden 
birçok esasları tesbit edilmiş olup, bunlar Şûra
ya sunulacaktır. 

Böylece cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Şaban Keskin. 

ŞABAN KESKİN (Çankırı) — Muihterem 
arkadaşlar, Sayın Vekile cevapları için teşek
kür öderim. Bu hususta her ısöz,'bilinen gerçek
lerin ıbir tekrarı olacağı için, huzurunuzu fazla 
işgal etmiiyeceğim. 

Anıca]*, ışurasına işaret etmek isterim ki, 
Millî Eğitim dâvasında ele alınacak en önemli 
konu öğretmen davasıdır. Bugün elimizdeıki 
imkânlar çok 'mahduttur. Bu (bakımdan bu im
kânlarımızı en iyi şekilde kıymetlendirmek 
görevi dışında çalıştırılan öğretmenlerin sayısı
nın 579 olduğunu huyundular. Bu rakam hiç de 
'küçümsenecek »bir miktar değildir, öyle köyle
rimiz vardır ki, hiiç öğretmeni olmadığı gibi, nü
fusu 2 bini mütecaviz köy okulları Ibir tek Öğ
retmenle tedrisat yapılmaya zorlanılmaktadır. 
Bu Ibakımdan gerek Bakanlıkta ve gerelk Bakan
lığa (bağlı diğer teişMlâtlta Ibu gibi çalıştırılan 
öğretmenler yerine hariçten alınacak ortaokul 
ve lise mezunu elemanlar pekâlâ bu görevi ya
pabilirler. Mamafih, (bu hususun nazarı itibara 
alınacağını Vekil Bey işaret ettiler, kendilerine 
teşekkür ederim, önümüzdeki günlerde topla
nacak olan Maarif Şûrasının 'da bu dâvaya ge
rektiği şekilde parmak basacağına inancım yar
dır. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Storu cevaplandırılmıştır. 

3. — Çanakkale Milletvekili Burhat Arat'ın, 
yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu arada Ça
nakkale'de sayılan pek çok artan ve zeytin dâhil 
her türlü mahsule zarar veren yabani domuz
larla esaslı mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına ve ihraç maddesi olarak yabani domuzla
rın vtinden, derisinden ve kılından istifade husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/103) 

BAŞKAN — Soru saihilbi burada mı? (Bu
rada, sesleri) Tarım ve Ticaret Bakanı? Tanın 
Baıkanı yoktur, ısoru gelecek (birleşime bırakıl
mıştır. 
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4. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 

Biga ilçesi PTT binası ve lojmanı inşaatının ye
niden ne zaman ihaleye çıkarılacağına ve inşa
sına başlanacağına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/104) 

BAŞKAN — Soru sahibi 'burada mı? (Yok, 
•sesleri) İkinci defa 'bulunmadı'kları için sorusu 
düşmüştür. 

5. — Çanakkale Milletvekili Refet Hezgin'in, 
ihtiyaca kâfi gelmiycn Biga Hükümet dairesi 
için yeni bir bina yapımının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Maliye Bakanından sözlü soru
su (6/106) 

BAŞKAN — Soru sahibi 'buradalar mı'?.. 
Yoklar. İki defa (bulunmadıkları için sora düş-
müşltür. 

6". — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancarlarını tamamen teslim eden çift
çilere pancar bedellerinin hemen verilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Sanayi 
Bakanı Fethi Çclikbaş'ın sözlü cevabı (6/107) 

BAŞKAN — Soru sahibi 1. Buradalar. Sa
nayi Bıakanı (burada. Soruyu okutuyorum : 

Sayın Millet Meclis1! Başkanlığına 
Pancarlarını 'tamamen teslim 'eden çiftçileri

mize, Ibu sene hemen (hiç derecesinde avans da 
verilmediği ve çiftçimizin sıkıntılı durumu da 
nazarı itibara alınırsa, pancar bedellerinin he
men verilımesi ieafceder. 

Bu 'hususta ne düşünüldüğünün lütfen Sa
nayi Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytiuoğlu 

BAŞKAN — Sanayi Balkanı. 

(SANAYİ BAKANI FETHİ ÇEI/tKBAŞ 
(Burdur) —Muhterem, 'arkadaşlar, pancar müs-
tahsıllarına fabrika teslimi pancar 'bedellerinin 
ödenmesiyle alâkalı (bundan 'evveMd sorulara 
verdiğim cevapta çalışmalarımızdan bahsetmiş
tim. Henüz bu çalışmalarımızdan ıfoir netice al
mış değiliz. Sayın arkadaşım, çalışmalar hangi 
safhadadır, bunu öğremme'k istiyorlarsa, arz 
edeyim. Fakat tensibederlerse kendilerine çalış-
ımalarımızdan kati <b'lr netice 'aldıktan wonra bu 
mevzuun Ikonuşulmıasında isabet görüyorum. 
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BAŞKAN — Sayın soru «sahibi. 
AZIZ ZEYTlNOGLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarını, Sayın Bakanımızın çalışma
ları 10 milyon çiftçiyi alâkadar eder. Dertlerine 
deva olacaklarına dair adeta ümit verici sözle
riyle beni memnun ettiler, inşallah bu tahakkuk 
eder. Fakat arkadaşlar, her sene bu durum bir 
dert halindedir. Nasıl ki, Türk çiftçisi Toprak 
Mahsulleri Ofisine buğdayını sattığında parası
nı alıyor, nasıl ki, afyonunu teslim eden çiftçi 
parasını alıyorsa; pancar mahsulünü satan çiftçi 
de parasını almalıdır. Bu olay her sene tekrar 
edilmemelidir, 10 milyona yakın pancar çiftçi
leri ıztırap içindedir. 

Arkadaşlarım, bu aynı zamanda bir yatırım
dır, bugün 3 milyon kadar çiftçimizin şeker 
fabrikasına borcu vardır. Bunun hemen yarısı 
tohumunu bulamıyan, ekinini ekemiyen çiftçimiz 
bu para ile tohum alacak ve ekecektir. Hükü
met, başka bir konu üzerinde konuşurken yazlık 
tohum vermiyeceğiz dediler. Hükümet çiftçiye 
borçlu. Gerçi borç Şeker Şirketinin borcudur 
ama, netice itibariyle Hükümetin diyoruz. Emis
yona dahi gidilerek bu parayı çiftçiye vermek 
lâzımdır. Çünkü bu paranın dönüp dolaşıp yine 
bir kısmı Hükümete gelecek, bir kısmı ile to
hum alınacak yine bir kısmını da köylü diğer 
borçlarına verecektir. Onun için bu çalışmalar 
şimdi değil, daha evvel yapılmış olsaydı daha 
yerinde bir hareket olurdu. Çok geç kalıyor, na
sıl olsa bu para verilecektir. Fakat geç kalması 
arz ettiğim sebeplerden dolayı doğru değildir. 
Bugün Hükümetten alacağı olan çiftçi, Ziraat 
Bankasına olan borcundan dolayı sıkıştırılmak
ta, tarlaları satılmakta. Biz bunu başka bir ko
nu vesilesiyle Sayın Maliye Vekilimizden rica 
ettik, hiç. olmazsa satışa gitmiyelim, durdurun, 
sizden pancar alacakları var, kuraklık sahaları 
için gelecek seneye kadar tehir edin dedik, yap
madılar. Bu mevzuu katiyen lâf olsun diye açmı
yorum, hakikaten bir yaraya basarak açıyorum. 
Aylarca evvel konuşulmuş bir mevzu katiyen 
Hükümet tarafından tetkik edilmiyor. Çiftçinin 
tarlası, çifti, çubuğu satılıyor. Hattâ haklarında 
hapis kararları çıkıyor. Ziraat Bankasına borcu 
var, Zirai Donatım Kurumuna gübre bedelleri 
dolayısiyle borcu var ve bu borçlarından dola
yı ıztırap çekmekte. Bu bakımdan Şeker Şirke
tinin 300 milyon kadar borçlarının hemen veril
mesi lâzımdır. Sanayi Bakanlığı olarak değil. 
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bütün Hükümet olarak bu meselenin üzerinde 
durulmalıdır ve çiftçinin paraları mutlaka veril
melidir arkadaşlarım. İlk defa arz ettiğim gibi 
arkadaşlar, inşallah gelecek seneler tekrar bu 
mevzu Meclise gelmez ve Hükümetimiz daha ev
vel tedbir alır ve pancar müstahsili pancarını 
testim eder etmez bedelini alır. Evvelki seneler
de dönüm başına 400 lira avans verilen çiftçiye 
geçen sene de bu avans 50 - 70 lira olarak veri
liyordu. Fakat bu sene 25 lira avans verilmiştir. 
Yalnız 25 lira arkadaşlar!... Yılbaşında bir mik
tar daha yani 15 lira daha verildi, 40 lira oldu. 
400 liralık pancar teslim eden kimseye bu ka
dar avans veriliyor. Bu durum karşısında bor
cunu ödemeden çaruk çuruk bankanın kapısın
dan çıkmaktadır. Şeker fabrika!arınca bu duru
ma bir çare aranmalı ve teminat verilmelidir. 
Bu köylü Ziraat Bankasına olan borcunu ödemi-
yecek, tohumluğunu alacak, işini görecektir. Bu 
çalışmalar çok şükür iyi neticeler verecek, 10 
milyona yakın çiftçimizi sevindirecektir. Kendi
lerine bu çalışmalarından dolayı ayrıca teşek
kürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, fa
kat Vekil Beyefendi tekrar söz istemişlerdir. 
Buyurun Fethi Çclikbaş 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, sayın arka
daşımızın aslında katî olarak haklı olan bir mev
zuu teşrih ederlerken, «Hükümet emisyona mün
cer olsa dahi Ibu işi halletsinler» dememiş olsay
dı huzurunuzu işgal etmiyecektim. Tasvip buyur
duğunuz Hükümet programında, emisyondan ka
çınmak, istikrar içinde hızlı kalkınma prensibi 
iktisadi ve malî prensibimizin üssül esasını teşkil 
etmektedir. Bu itibarla üzerinde çalıştığımız hal 
tarzları, yeni emisyona müncer olacak, cnflâsyo-
nist neticeler tovlidedeeek hal tarzında olınıya-
caktır. Bilhassa bunu tavzih için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Nihayet kendileri de takdir 
buyururlar ki, biz muayyen Ibir politikanın tatbi
katı ile karşı karşıyayız. Ama, buna rağmen yüz
de yüz haklı oldukları aşikârdır. Toprak Mahsul
leri Ofisinde olduğu gibi, afyon satışında olduğu 
gibi, pancar meselelerinde de mümkün olan sü
ratle önümüzdeki yıllarda katî bir hal tarzı bu
larak, bir veya iki defada, behemehal pancar 
mahsulünün bedelini çiftçilerimizin alabilmesi 
imkânları bulabileceğimizi zannediyorum arka
daşlar, 
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Bu bakımdan olan çalışmalarımız 10 -15 gün 

içinde netice verecektir. Şu anda söyliyeceğim 
bu kadar. p 

Söylemek istemiyordum, fakat şimdi lüzumlu 
görüyorum : 736 milyon lira tutan Şeker Şirketi 
Umum Müdürlüğünün borçları 11)60 da çıkan 
bir kanunla konsolide edilmiş olmasına rağmen 
bu müessese yine ihraç fiyat farkları dol ay isiyle 
600 küsur milyon lira zarar etmiş durumdadır. 
Bu zarar menfi fonlardan da zuhur etmiştir. Bu 
itibarla politika olarak Konsolide Kanunundan. 
evvelki borçları da hesaba katarak bir hesap ame
liyesi sonunda Hazine alacaklı durumdan çıkar. 
Şu halde politikayı yeni baştan gözden geçirmek 
ve mahsulünü teslim eden müstahsil a o yıl ki eme 
ğinin bedelini behemehal (»demek lâzımdır. Çalış
malarını iz ıbu istikamettedir ve bu çalışmaların 
neticesinde bulduğumuz formül ile bir taraftan 
müstahsil Devlete daılıa fazla çalışacak, beri ta
raftan Hükümetinizin istikrarını katiyen «edele-
miyecektir. Bunun için Huzurunuza çıktım, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN --- Buyurun, Aıziz Zoytinoğlu. 

AZlZ ZEYTİNOÖLU (Eskişehir) — Efen
dim, ben bilhassa şu hususu rica edeceğim: Bu 
tohum bedellerini ödeyinceye kadar hiçbir çiftçi
mizin kendisinden alacaklı olan, Ziraat Bankası
na, Zirai Donatım Kurumuna ve Maliyeye olan 
borçlarından dolayı haklarında takibata uğratıl
maması için Hükümetçe karar almalarını, vilâ
yetlere tebliğ etmelerini, bu vesile ile tekrar tek
rar arz ve istirham ederim. '(Alkışlar) 

BAŞKAN •— iSorıı cevaplandırılmıştır... 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu' 
nun, Eskişehir'de inşası tamamlanmış bulunan 
Basma Fabrikası makinalarınm ne zaman gele
ceğine ve fabrikanın hangi tarihte işletileceğine 
dair sorusuna Sanayi Bahanı Fethi Çelikbaş'ın 
sözlü cevabı (6/108) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan bu
rada. Soruyu okutuyorum. 

.11 . 12 . 1961 

•Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Eskişehir'de inşa edilmekte ve makinalann-

dan gayri her şeyi yapılmış bulunan Basma Fab
rikasının makinalarınm ne zaman geleceğinin ve 
mezkûr fabrikanın hangi tarihte işletmeye açıla-

704 



M. Meclisi B : 33 
cağının lütfen Sanayi Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakam. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELtKBAŞ 

(Burdur) —• Muhterem arkadaşlar, Eskişehir'
de yapılan, Sümerbankm da iştiraki bulunan 
Basma Fabrikasının inşaatının ikmali ile işle
tilmeye açılması hususunda Sayın Zeytinoğlu'-
mm suallerine arzı cevap ediyorum. 

Basma Fabrikasının makinaları ve tesisfleri 
2 Eylül 1959 da bir italyan firmasına sipariş 
edilmiştir. Bu firma 1960 yılı Ağustosunda si
parişlerin birinci partisini teslime başladığı sı
rada o tarihteki Hükümet umumi olarak yatı
rımları tekrar gözden geçirerek iktisadi ve malî 
istikrar politikası içinde bu fabrikayı da tehire 
tâbi projeler içine almıştır. Bilâhara fabrikanın 
işleri tekrar ele alındığı sırada ilgili firma ile 
Sümcrbmık arasında ihtilâf zuhur etmiş ve ih
tilâfın halli için mahkemeye gidileceği sırada 
hem işin Sümerbank tetkikleri neticesinde uza
ması, hem de Sümerbankm müşkül duruma 
sokulması mütalâasiyle ilgili firma ile musliha
ne bir hal tarzına son 15 - 20 gün içinde bağlan
mıştır. Bâzı makinaları italyan firmasından 
mer'î anlaşma hükümleri dairesinde verilecek
tir. Bunun dışında kalan makinalar da 1 - 2 
ay içerisinde ihale edilecektir. Henüz ikinci 
safhasındadır ve muamelesi bitmediği için ne
ticelerini bağlıyamadık. Açılma hususunda her 
hangi bir tarih veremiyorum. Bunu kendileri de 
takdir ederler. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu. 
AZIZ ZEYTİNOĞLUU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Vekilimiz bize yine 
ümit vererek sevindirdiler, kendilerine çok te
şekkür ederim. Çünkü biz fabrikanın geri kal
dığını zannediyorduk. Buna yeniden önem ver
diklerinden dolayı kendilerine tekrar teşekkür 
ederim. Bakan arkadaşımız Hükümet progra
mından bahsettiler, yatırımdan bahsettiler, ya
tırım olmadan bu memlekette işsizlik önlenemez 
dediler. Çok doğrudur, işte Şark'taki bugünkü 
kıtlığın sebeplerinden birisi de yatırımsızlıktır. 
Bunu o zamanki konuşmalarımda arz etmiştim. 
Yatırım bu memlekette şarttır, zarurettir. Çün
kü memleketimiz fakirdir. Pek çok işçi zümresi 
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vardır ki bunların geçimi yatırımla kabildir. 
Yatırımlar durdurulmamış olsaydı Şark'taki 
vatandaşlarımızın ceplerinde bir miktar para 
bulunacak ve Hükümete yük olmıyacaklar ve 
kendi paralariyle devalarını bulacaklardı. Es
kişehir de böyle işçisi çok bir bölgedir, inkı
lâptan sonra yatırımlar durduruldu. Bu yüz
dendir ki Eskişehir'de bugün pek çok işsiz arka
daşlarımız vardır. Böyle devam ettiği müddet-
ve daha da çoğalacaktır. Bir taraftan Şeker Fab
rikası, bir taraftan Devlet Demiryolları fabri
kaları işçi çıkarmaktadır. Binaenaleyh hem iş
sizlere iş bulmak, aynı zamanda o bölgenin ih
yası, kalkınması için bu fabrikanın yapılması lâ
zımdır. Eskişehir'de bu sanayi kurulduktan 
sonra Eskişehir bölgesinde pamuk istihsali ge
lişecektir. Bunun yanında işsizler de iş bula
caktır. Hattâ ben çok temenni ederim ki. Şe
ker Fabrikasından, Devlet Demiryollarından 
çıkarılacak işçi arkadaşlarımız çıkarılmasınlar, 
bu yeni açılacak fabrikanın işlemesine kadar iş 
çilerini muhafaza etsinler veya onlara başka iş 
temin edilsin, sonra bu fabrikaya aktarma edil
sin, bu suretle memlekette işsizler çoğalmasın. 
Fakat maalesef bu oluyor. Bu fabrikaya bugü
ne kadar 20 milyon liradan fazla para sarf edil
miştir. Bir kısım mikanaları da gelmiştir, san
dıklarda beklemektedir. Bundan evvelki Hü
kümet durdurmuş olabilir, fakat bunun bugün 
ele alınması çok yerinde bir hareket olacaktır. 
inşallah yakın zamanda bahsettikleri diğer ma
kinalar da bir başka firmaya ihale edilir ve Es
kişehir'de bu fabrikanın kurulması temin olu
nur, bu suretle Eskişehir'in işsizlerine iş bulun
muş olur. 

Eskişehir'in iş hayatına dokuma sanayiini 
de sokarak bu iş kolunu geliştirmek suretiyle 
fakir ailelerin geçimine medar olsunlar, ken
dilerine her zaman minnettar kalırız. Sayın Ba
kandan bu işle meşgul olmalarını tekrar tek
rar rica ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 
27 Mayıs İhtilâlinden sonra takibata uğrıyan 
veya tutuklu bulunanlardan suçsuz oldukları bi
lâhara tesbit edilen veyahut beraet eden İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ve benzeri müesseselerde 
çalışan işçi ve personelin vazifelerine tekrar alın
mamaları sebebine dair Başbakandan olan soru-
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suna Sanayi Bakam Fethi Çelikbaş'ın sözlü ceva- I 
'6t (6/111) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar... Başba
kan Yok... Başbakan adına konuşacak kimse var 
mı efendim? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soruyu o(kutuyorum. 

12.12.1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başvekil tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Nuri Beşer 

1. 27 Mayıs İhtilâlinden sonra haklarında 
ihbar ve şu veya bu maksatla suçlu zannıyla ta
kibata uğrayan tutuklu bulunan ve bilâhara 
suçsuzlukları gerek Yüksek Adalet Divanınca 
ve gerekse mahallî örfi İdare mahkemeleri ta
rafından tesbitle beraet ettirilen ve büyük bir 
kısmının hakkında ademi takip kararı verilen 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve benzeri mü
esseselerde çalışan işçi ve personele suçsuz olma
larına rağmen çalıştıkları müesseselere alınma
malarının sebepleri, 

2. Adı geçen büyük vatandaş topluluğunun 
18 aydır işsiz güçsüz geçimlerinden âciz bir du
rumda oldukları aşikâr olduğuna göre Hükümet 
olarak ne düşünüldüğünün cevaplandırılmasını 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı, Sayın Çelik-
baş. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım, Zongul
dak Milletvekili Saym Nuri Beşer'in sualine 
Başbakan adına cevabımızı arz ediyoruz. 

Hükümet programının bu dâvalara mütaallik 
sözlerini bir kere daha tekrar etmekle sözlerime 
başlıyacağım : 

Filhakika Hükümet programında şu husus
lar ifade edilmiştir: . 

«Millet Meclisimizi kesin bir karar ile temin 
ederiz ki, memleket idaresinde vatandaşların mü
nasebetleri ve hakları, siyasi kanaat ayrılığın
dan dolayı hiçbir fark göstermiyecektir. Jan
darma karakolundan ve köy muhtarından yük
sek idare makamına ve banka kredilerine Ikadar 
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hiçbir yerde, vatandaş, hiçbir sebeple eşit olmı-
yan muamele görmiyecektir.» Umumiyetle sade 
olan bu karar ve hüküm tatbikatta tam yerleş
mesi için zamanın geçmesi lâzım olduğunu bili
yoruz. Bu, ancak idari ve adlî, büyük, küçük 
mercilerin devamlı takipleriyle sağlanabilir. Biz 
bu neticeyi elde edebileceğimize güveniyoruz. Bu 
siyasetimizin haksız talepler için istismar vası
tası olması ihtimalini de göz önüne alıyoruz. Bü
tün bu güçlüklerin içinden çıkacağız. Devlet 
kapısında ve âmme müessesesinde partizanlığı 
imkânsız hale getireceğiz. Vatandaşlar arasın
da ahengi ve huzura temin etmek için, bu has
talığın tedavisine başlıca ehemmiyet veriyoruz. 

Bu politikanın sual ile doğrudan doğruya il
gisi olan Devlet İktisadi Teşekkülleriyle ilgili 
kısmı üzerinde de şunlar ifade edilmiştir. (İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin politik mülâhaza
lardan masun bir ehliyet kadrosu ve idaresine 
kavuşturulması başlıca ihtiyaçtır, işçileri siya
si inanış veya parti ayrılıklarına göre haksız 
muamele görmeleri kesin olarak önlenecektir.) 

İşte Hükümet programının bu tatbikat ko
nuları içinde İktisadi Devlet Teşekkülleri ve on
lara bağlı müesseselerin kendi ihtiyaçları ve 
münhallerine göre, 27 Mayıstan sonra takibe 
uğramış bulunup da suçsuzluğu sabit olmuş 
olan vatandaşlar için olduğu gibi sair vatandaş
lar için de aynı mülâhazalar hâkim olmakta ve 
gerektikçe tâyinler yapılmaktadır. 

Ne tedbir alınmaktadır? Huzurunuzda mem
nuniyetle ifade edeyim ki, Çalışma Bakanlığı 
nezaretinde bu mevzuda tarihimizde ele alınmış, 
ilk defa İş ve İşçi Bulma Kurumu ile resmî sek
tör ve iş veren müesseseler müşterek bir mesai 
yapmak suretiyle zaman zaman fazla gelen iş
çilere resmî sektör içinde iş bulma hususunda 
müşterek bir mesaiye başlamışlardır. Bir fabri
kada fazla gelen işçiyi bir başka fabrikaya yer
leştirmek, ancak bu bakanlıklar arası müşterek 
mesainin ele alınması ve yürütülmesiyle müm
kün olacaktır ki, Çalışma Bakanlığı bu mesaiye 
başlamış bulunmaktadır. 

BAŞKAN - . Sayın Beşer. 
NURİ BEŞER (Zonguldak) — Muhterem 

Reis, değerli .arkadaşlarım, takriben 35 - 40 
gün evvel sorduğum bir sözlü soruma Başvekil 
adına cevap vermek üzere zannediyorum ki, 
ilgisi dolabı siyi e, yani çalışan insanların faz
lasını vekâletinin çatısı altında topladığı için 
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kıymetli Sanayi Vekili arkadaşımız vazifelen
dirilmişler. Başvekil adına konuşacak bir Ve
kilin bu soruya cevabı bir Hükümet Progra
mındaki geçen kısımları bu kürsüden okumak
tan ibaret mi olmalıydı? Onun bu okumasına 
fırsat vermek için mi, bu sözlü soruyu verdim? 
Sözlü sorum, Hükümet Programındaki mesele
lerin bir defa daha bu kürsüden okunmasını te
min maksadiyle verilmemiştir. Program bir 
defa okundu, lüzumlu itimat oyu da istediği 
miktarda verildi ve Hükümet iş başında. Bi
naenaleyh ikinci bir itimada lüzum yok ki, 
tekrar Hükümet Porgramından pasajlar okunu
yor. Benim bu sözlü sorumu - zaten bütün so
rularımı - bu kürsüye getirmekten gayem şu
dur : Soru niçin sorulur, Vekil niçin dokü
manlar toplar? Bu vatandaşın soruyla ilgili ıs
tıraplarının nasıl giderilmesi gerektiğinin be
lirtilmesi içindir. Bendeniz bunun için bu so
ruyu sordum. Soruyu sorduğum sıralarda Hü
kümetin durumu malûmdu. O günleri ifade 
ediyorum. Bu durum karşısında beyaz oyları
mızı aldılar, şimdi rahatlıkla çalışıyorlar. 

27 Mayıs sabahı saat 4,5... Bu memlekette, 
huzurun, rahatlığın vatandaş haklarının temi
natı olduğunu söylüyordu bir ses... bu ses Türk 
vatandaşlarını radyo başına davet ediyor ve 
cümleye bu hareketin hiçbir camiaya, zümreye 
matuf olmadığını bildiriyordu. Kardeş kavga
larına nihayet vermek ve vatandaşlara huzur 
içinde memleket için çalışmalarını, işi ile, gücü 
ile huzur içinde meşgul olmalarını tavsiye edi
yordu. Bendeniz bu sesi duyduğum zaman 
memnun oldum. Bitsin bu, ama sesin mâna ve 
ifadesine göre bitsin diye. 

Şimdi bizdeki siyasi hastalık şudur : Bir 
partili vatandaş diğer bir partili vatandaşı 
ilk fırsatta şikâyet konusu ittihaz ettiği za
man şikâyet eder. Şimdi bu sesin akabinde 
bu yolla memlekette 35 - 40 bin vatandaş işin
den çıkarılmış bulunulmaktadır. Ne yapmış 
bu vatandaş?.. O zamanın Reisicumhurunu Gül-
hanede karşılamış veya Londra kazasında ya
ralanan Başvekile kurban kesmiş. («Neticeye 
gel» sesleri) Geleceğim efendim. («Vatan Cep
hesinden bahset», sesleri) Bendeniz vatan cep
heli değilim. 

Ne yapsın vatandaşlar? Kapısı çalmıyor ge
cenin bir buçuğunda.. ilgili resmî görevliler gel-
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miş, gidiyor elinde olmıyan sebeplerle kanuna, ni
zamnameye göre tahkikat yapılıyor; 3 ay, 5 ay, 
8 ay geçiyor. Vatandaş askerî mahkemeden ge
çiyor, Yüksek Adalet Divanından geçi'yor, suç
suz olarak çıkıp geliyor. Yüksek Adalet Diva
nından imzalı belge ile, elinde olmıyan sebep
lerle tutuklu bulunduktan sonra suçsuz ola
rak şerefli, namuslu vatandaş olarak dönüyor
lar. 20, 25, 30 sene çalıştığı müessesenin işçisi, 
memuru olan bu ihsanlar, müessese müdürüne 
müracaat ediyorlar ve, «.îşte biz şu kadar za
man evvel bir ihbar üzerine tevkif edildik, fa
kat mahkeme suçsuz olduğumuzu tesbitle biz
leri beraet ettirdi, eski işlerimize iade eddlme-

' mizi istiyoruz.» diyorlar Müdür ise, «Evet, 
mahkeme sizi beraet ettirebilir, fakat siz be
nim vicdanımda mahkûmsunuz, sizi işe ala
mam.» diyor. Bunu böylece diyenlerin isimleri 
de bence malûmdur. Bu zihniyetle mücadele et
mek için elele vermek mecburiyetindeyiz. Ço
luk çocuk sahibi birçok insanın 19 aydır eli
ne para geçmemektedir. Daha kısa bir zaman 
önce, Paşabahçe'de 14 yaşında bir kız, «babam 
beni besliy emiyor.» diyor kendisini denize at
mak suretiyle intihar etmiştir. Şimdi Vekil Bey 
arkadaşımız diyorlar İd, «geniş iş yerleri, şun
lar bunlar, v. s.» 42 sayılı Kanunla bu memle
kette emekliye sevk edilen arkadaşlar ne ola
cak?.. Tekrar orduya dönmemeleri hususun
daki karar da malûm. Şimdi nerede bu arka
daşlar?... Denizcilik Bankası Genel Müdürü 
Emekli Albay, Sermet Gökdeniz'dir. Tekel Mü
dürü Al'b. İbrahim Doğandır. Devlet Demir
yolları Umum Müdürü Emekli Albaydır. Maki-
na Kimya Umum Müdürü Emekli Albaydır. Et -
Balık Umum Müdürü Emekli General, Petrol 
Ofisi Umum Müdürü Emekli Generaldir. Türk 
Havayolları Umum Müdürü muvazzaf Albaydır. 
Bu daha çok devam eder. Ve nihayet belediye
ler, Kurumlar ve PTT Umum Müdürleri hep 
emekli albaylar. .Yani bunlar hep 42 sayılı Ka
nunla emekliye sevk edilen kimseler. Bu emek
li albaylar 27 Mayıs sabahında, (Hareketimiz 
hiçbir şahsa, hiçbir zümreye karşı delildir.) 
diyenler elbette avnı sestir. Bütün milletçe al
kışlanan kimselerdir. 

Şimdi, Başbakan olarak Hükümet olarak 
her gün çoluk çocuk sahibi insanlara iş imkân
ları bulunmalıdır. Bir Hükümet kendisinden 
emindir veya değildir. Kendisinden eminse, em-
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rinde bulunan genel müdürlere emrini 'tatbik 
ettirir. (Bravo, 'sesleri) 

Şimdi işin başında »Sanayi Bakanı olduğu 
için söylüyorum, Sanayi Bakanlığına bağlı olan 
.17 genel müdürlük var. Bunlardan her birisi 
bir ımebusun 8 ayda aldığını bir ayda alır. 

Y. T. P. Ll BÎR MİLLETVEKİLİ — He
lâl olsun. 

NURİ BEŞER (Devamla) w— Helâl olsun. 
Zaten oylarınızı verdiniz. 

1950 den «sonra, 27 Mayısa kadar o devrin 
adıamı olan Türkiye Kömür işletmeleri Umum 
Müdürü Nevzat Yerdel, 27 Mayıstan 24 - 25 
Ekime kadar o devrin adamı idi. 25 Ekim 1961 
ti en bugüne kadar hangi devrin adamı olduğu
nu henüz tesbit edemedim. Sümerbank Umum 
Müdürü Sabahattin, o devrin adaımı. 25 Ekim
den 'bugüne kadar Sanayi Bakanının adamı 
olup olmadığını kestireni edim. Bu memlekette, 
her devrin adamının iş başında tutulmasına ih
tiyaç vardır. Milletin iş ve vazife adamına ih
tiyacı vardır. Bugün, Fethi ÇcliMmş'a. selâm 
veren bir umum müdür, yarın aynı şeyi diğer
lerine de yapacaksa bizim böyle umum ımüdü-
re ihtiyacımız yoktur, arkadaşlar. Bu hususta 
geniş tedbir almak: mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
NURt BEŞER (Zonguldak) — Efendim, 

benim -eM-ni.de yazılı kağıt yok. irticalen konu
şuyorum, zannederim konuşma müddetim ya
rım. saattir. 

BAŞKAN — içtüzüğün 355 nci maddesine 
göre 15 dakikadır. 

NURl BEŞER (Devamla) — Şimdi benim 
istediğim arkadaşlar, bu memlekette huzuru 
temindir. Bu memlekette her vatandaşın rahat 
bir şekilde çalışmasını temindir. Bu memleket
te huzuru sadece af getirmez. Bu memlekette 
işsize iş temini 'de huzurun temininde yardım
cıdır. 

Sayın Çelikbaş, daha. dün bu memlekette 
Sümertbanktan 600 vatandaş işinden çıkarılmış
tır. Böyle bir manşet koydu bir gazete: «Hani 
siyasi kanaatini 'değiştirmesi yüzünden hiçbir 
işçi, hiçibir memur işinden atılmıyacıak, fkovul-
nıtyacakiı?» 

Şimdi, Sanayi Bakanı olarak dünkü gazete
lerdeki manşeti görünce, Bez Fabrikası Müdü
rü, sen nasıl böyle harekat ediyorsun, diye işin-
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den atılıyor mu? Ben huzurunuza tekrar gele
ceğim. (Soldan, «Bravo», sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
BAŞBAKAN ADINA SANAYİ BAKANI 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, Hü
kümet kanunları yürütmekle mükelleftir, ikti
sadi Devlet Teşekkülleriyle Hükümet arasın
daki münasebetleri o460 sayılı Kanun tesıbit et
miştir. Bu teşekkül]erde çalışanların münase
betlerini de yine ilgili kanun tesb'it etmiştir. 

Biz, şu veya bu bakanın kanuna uymıyan 
emrini, yerine getiren değil, böyle emrin yerine 
getirilmesini değil, kanuna aykırı ıbir emir 
olursa, «Bakan Bey, bu emriniz kanuna uygun 
değildir.» diyen genci müdürler istiyoruz. Ve 
bunu hizmetin aksamaması için istiyoruz. (0„ 
H. 1*. li milletvekillerinden bravo, sesleri) 

Evet, memleket g'e çimi sinde bunun ıstırabı 
derin olmuştur arkadaşlar. 27 Mayıstan'sonra. 
haksızlık olmuştur da ondan evvel olmamış mı
dır? (C. H. P. Milletvekillerinden dbravo» ses
leri) Geçenlerde Fransa'da da buna benzer bir 
mevzuun tartışılması yapıldı. «Niçin dendi, ik
tisadi işletmelerin muayyen esasları, umumi ef
kârdan gizli tutularaık çalışılır? Bırakın, kimin 
ne »olduğunu 'herkes bilsin.» Fransa'da da şi
kâyet edilen bir Devlet işletmesi idi. Vekil kal
kıyor ve «İktisadi Devlet Teşekkülü işletm'esi-
niıı bu işini burada, görüşmeye mezun değilim» 
diyor ve iş 'kapanıyor arkadaşlarım. Şayet bir 
aksama varsa, ilim adamlarının teşhis ettiği gi
bi bu aksamanın en müessir sebebi siyasi mü-
dalhalelerdir. Biz İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve onlara bağlı müesseseleri sureti mutlakada 
Hükümet olarak parlizJan idareden bütün Dev
let teşkilâtını kurtarmakta kararlıyız ve bun
da Yüksek Heyetinizin yardımını da rica edi
yoruz. Aksi takdirde arkadaşlar bu müesseseler 
yok olacaklardır. Bu itibarla mevcut kanunlar
dan, 'nizamlardan hiçbirisi mesul bakanlari'inıza 
bu umum müdürlerin tâyini dışında icrai yet
ki tanımamaktadır. Ey, bunu mu istiyor arka
daşımız Nuri Beşer?.. Kanunlar bakanlara icrai 
yeflki tanımazken idari tasarruf]arla böyle bir 
yetkiyi kullanalım mı İstiyor arkadaşımız?.. 
Bizler bunu kullandığımız takdirde işte o za
man tenkidettikleri falan ve filânın adamları 
inkişaf eder, yaygın hale geçer. Bu itibarla, Hü-

' küme t Programını okumaktan m>aksat, Hükü
met Programının Irakümlerinin, mer'i mevzuat 
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esaslı ve kararlı 'bir surette dikkate alınarak 
hazırlandığı içindir. Mer'i mevzuat Hükümet 
mesullerine İktisadi Devlet Teşekküllerinde ic
ra yetkisi tanımadığı gibi, bu yetki alınmadan 
evvelki neticeler iyi olmamış d emektir, Bu iti
barla, ben arkadaşımdan şunu rica edeceğim, 
her hangi bir Bakanlıkta, İktisadi Devlet Te
şekküllerinde kanun İhlâl edilmek suretiyle her 
hangi bir keyfî muameleye tâbi olan bir tek 
vatandaş varsa bunu açıklasın. 'Bütün JBa/kan 
arkadaşlarımızın görevi hunu kovalamak ve 
sonucunu almaktır. 

Arkadaşlar, 'böyle olmazsa, umumi ol'an ka
nunlarımızın, sizlerin kabul buyurduğunuz ka
nunların, Bakanlıklara verdiği yetkilerin 'kulla
lı ılımasından daha talbiî ne olabiliri Bu itibarla, 
bir bez fabrikasında eğer kanunsuz muamele 
yapılmışsa, evvelâ bağiı olduğu tevekküller ka
nunun gerektirdiği şekilde teftiş ettirirler. 

Huzurunuzda şunu ifade edeyim ki, bu ih
barın evvelâ teftişini yaptırın, tahkikini yaptı
rın. Buna rağmen sayın arkadaş tatmin olmaz
da daha derin tailıki'kat yapılmasını arzu eder
lerse bendeniz, huzurunuzda, bundan ancak 
zevk duyduğumu ifade ederini. 

Kendisinden ricam şu olacaktır. Bu iktisa
di işletmeler, mümkün olduğu kadar madde 
zikredilerek murakabeye tâhi tutulduğu takdir
de tesis etmek lüzumunu millî menfaatler için 
zaruri gördüğümüz huzur bu işletmelerde de 
teessüs edecektir. Bu işletmelerde bugün huzur
suzluk vardır ama ifade edeyim k i ; bu huzur
suzluk yetkili olanların yetkisine hariçten ya
pılan müdnihalelerle artıyor. Bu sebepten çok 
rica edeceğim; huzursuzlukları asgari h'adlerde 
tutmanın yolu her tasarrufu kanuni hudutları 
içinde icra etmedir . Kanuni hudutlardan ta-
şareak ayrıca huzursuzluk memlekette gelişe
cektir. Bu sebepten bu kanuni hudutlar için
de kalmak şartiyle muhterem arkadaşımızdan 
usulsüz, kanunsuz tasarruflar' varsa bunların 
tadat edilmesini rica edeceğim. 

Bütün hu işler Bakanlıklara intikal ettiril
diğinde yapılan muamelenin kanuni olup ol
madığı ilgili Bakan arkadaşlar tarafından tah-
'kik ettirilmiştir. Yapılan muamele 3008 sayılı 
İş Kanununun (hükümlerine riayetkar olarak 
yapılmıştır ve esasen •arkadaşımız müracaat et
tiğinde, «kanunsuz bir iş yoktur» denilmiştir. 
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Yapılan incelemede de Bükünie'tinizin ve ka
nunların verdiği yetkiden başka bir tasarrufta 
bulunulduğu görülmemiştir. 

'Tesis etmek istediğimiz 'huzurda, büyük nis-
bette, bu iktisadi Devlet Teşekküllerinin huzu
ra kavuşturulması .meselesi de dâhil olacağı 
için, bunun bir lâfına Hükümetinizin tasvip bu
yurduğunuz programında taraftar olunmadığı 
belirtilmiştir. » 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetler ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Beşer, (buyurun. 
NURİ BEŞER (Zonguldak) — Muhterem 

Reis, «ayın arkadaşlarım, elimdeki sözlü soruya 
vekil bir türlü cevap vermiyor. «Yüksek Ada 
let Divanı huzuruna çıkmış bulunan mâsuım va
tandaş, sekiz ay şurada burada, tutuklu bıra
kıldıktan ısıonra temize çıkıyor, ıbuna tekrar iş 
verecek misiniz ?» diyoruz. Sayın Sanayi Bakanı 
arkadaşımız huzurunuzda, Ibu hususlara bir tür
lü temas edemiyor. Biz, sorumuzun cevabını is
tiyoruz. Şunun bunun 'işleri, İkime ve neye aid-
olduğu Ibizi ilgilendirmez. Niçin sorumuza bir 
türlü cevap vermiyorlar? Hâdiseye, şu 3008 sa
yılı Kanunun 'birinci maddesinden itibaren 
1 855 maddeden ibaret bir küsur raıaddesi benim 
kafaımdadır. Binaenaleyh, 3008 sayılı İş Kanu
nunun santiarını hen de biliyorum. Bu kanunun 
şartlarına göre mi yapılmıştır muamele?.. Hayır ar
kadaşlar, bu kanuna göre yapılmamıştır, muamele. 
3008 sayılı İş Kanunu (İşçi elinde olmıyan se
beplerle işine gelmediği takdirde işinden atılır.) 
demez. 27 Mayıstan sonra tevkif edilen işçinin 
elinde olmıyan sebeplerle işine gidemediği tes-
bit edilmiştir. Bundan sonra beraet karariyl-3 
geldiği takdirde 13 ncü maddeye göre değil 
- çünkü buna göre çıkarılırsa işçiye 'kıdem taz
minatı verilir - 16 ncı maddeye göre muamele 
yapılmıştır. Yani «Hiçbir surette Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm olmadın ama, 'benim 
vicdanımda ömrünün sonuna kadar mahkûm
sun. 16 ncı maddeye göre, devamsızlığın tesbit 
edilmiştir ve ben işine son veriyorum.» denil
miştir. 

Şimdi, işçi, elinde olmıyan sebeplerle işine 
gidemezse; 2 polis 'kendisini gece yarısı karı
sının sıcak koynundan almışa ve 6 ay sonra be
raet edip gelirse ona neden 16 ncı madde tat
bik ediliyor? 
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Bendeniz Sayın Bakandan şunun ifadesini I 

işitiyorum, 3008 sayılı îş Kanununun istediğini 
değil. 

Birkaç >ay evvel karşılaştım, Zonguldak'ta 
dört vatandaş gene böyle 'bir ihbara mâruz ka
lıyorlar. Yirmi gün evvel Zonguldak "Valiliği 
tarafından nezarete almıyorlar. Dört gün sonra 
suçsuzlukları tesbit edilerek dönüyorlar. Bir 
tanesine işbaşı yaptırılıyor, diğer üçüne iş ve
rilmiyor. Tahkik ediyoruz, işe alman C. H. P. li, 
diğerleri ise Adalet Partili. Arkadaşımız Vekil 
Bey diyorlar ki, «Hükümet programında var. 
eşit muamele partililer üzerinde tatbilk edile
cektir.» İşte Zonguldak'ta böyle bir muamele 
olmuştur ve isimlerini de verebilirim. Durumu, 
Sayın Vekile duyurduk. Bir gün sonra geldi 
«evet, böyle bir muamele olmuş. Emir verdim, 
üçü de işe bağlıyacak» dedi. Demek ki, böyle 
bir Sıhlbar var ve doğrudur. Demek ki tefrik de
vam ediyor. 27 Mayıstan sonra var da, evvel 
yok mu idi? Bu ımemldketlte 14 Mayıstan evvel 
de tefrik vardı. Demek 'M, tefrik devam ediyor. 
Ben sözlü soruma cevap arıyorum; masum, olan 
bu vatandaşlara Hükümet işe başlama emri ve
recek nü, vermiyecök mi?.. Ben buna cevap isti
yorum. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
BAŞBAKAN ADINA SANAYİ BAKANI 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaşlar: 
evvelâ şahsımla ilgili »bir hususa cevap vereca-
ğlm. Farklı bir muamıele gözetilmliştir, deniyor. 
Takdir buyurursunuz ki, yüz 'binlerce işçi ça- I 
lıştıran bir iktisadi Devlet Teşekkülünde Ba
kan Ibu toadar teferruata inerse Bakanlık yapa
maz. Fark gözetiliyor, dikkat edin, diyor. 

Bir işletme müdürü, beşerî 'münasebetlerde 
dirayetli olmalıdır, arkadaşlar. Kolay değil. 
binlerce işçiden bâzısını alacaksınız, bâzısını 
almıyacalksınız ve 'bu >arada da bir otorite tesis 
ederek muvaffak olacakısınız. Bu kolay değil. 
Ve Türkiye'de bu vasıfta yerli, yabancı işletme 
müdürleri, 'bütün mütehassısların 'belirttiği şe
kilde, henüz kifayetli değildir. 

Arkadaşlar, takdir edersiniz, Nuri Beşer 'ar
kadaşımızın »bilhassa ifade ettikleri gibi, Dev
let bünyesinde bulunanlar nasıl bu işlerle meş
gul oluyorlar. Kendileri, «bu üç işçi ne olacak» 
dediğinde, derhal meşgul olunuyor ve işçilerin 
hakları teslim ediliyor. Bu neyin ifadesidir, ar
kadaşlar? I 
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Bütün bakanlıklar, kanunların verdiği yetki 

çerçevesinde bu vatandaşlara bir iş temini mev
zuunda çalışmaktadırlar. Vatandaşlarla muay
yen bir rabıfta tesis edilmekle beraber kendile
rine hususi bir alâıka da gösterilmektedir. Fa
kat, bir işletmede yer ydksa veya o işletmede, 
o işçi huzursuzluk yaratmış ise, o müessese 
müdürü «bu işçi bu müessesede huzursuzluk 
yaratıyor» dedikten nıonra dahi bu işçiyi işe 
almayı uygun görüyor musunuz arkadaşlar ? 
Bu çeşit arkadaşların yerleştirilmesi hususunda 
yed'i iktidarında olan insanlar nezdinde ikna 
kabiliyeti kullanarak, müessese menfaati koru
narak, müdürün mesuliyeti hududu içinde ka
lınarak gayret sarf edilmektedir. Mümkünse 
o işletmede, mümkün değilse o umum müdür
lük camiasında başka bir işe yerleştirilmesi 
mevzuunda gayret gösterilmektedir. 

İsimler bahis mevzuu oldu. Merinos fabri
kasında bir kısım işçi vatandaşlar işe alınmış, 
bir kısmı alınmamış. Bununla meşgul olan 
arkadaşlar vardır. İhtiyaç nisbetinde yerleş
tirilmeye çalışılacaktır. Bu keyfiyeti bunun 
dışında mütalâa ederlerse, fiilî müdahalelerle 
bu işletmeler bugün bir şikâyet mevzuu hali
ne gelmişken, bu şekil müdahalelerin devam 
etmesini bu işletmelerin millî menfaatler isti
kametinde çalıştırılması ve partizan idareden 
kurtulması gayretleriyle bağdaştıramadığımı 
arz etmek isterim. Kanunsuz bir muameleye 
nerede raslarsak onu kanuni bir muamele ha
line icra etmeye çalışıyoruz. Birtakım, müda
halelerle mesullerin mesuliyet duygularını za-
ıfa uğratmamak gerekir. Onların, müdür
lük, umum müdürlük ve memleket sathında 
kanunların gösterdiği yolda, mesuliyetleri dâ
hilinde hareket edebilmeleri lâzımdır. Bir mu
hasebe müdürüne «şunu al, şunu çıkar veya 
değerini terfi ettir» diyemeyiz. Bir umum mü
dürlükte personel ihtiyacı varsa kendi işine ya
rar olanları seçebilir. Bu cihetleri o işletme 
veya umum müdürün salahiyetli kılman me
murları ve müdürleri tesbit edebilir. Şayet bu 
şekilde davranmıyacak olursak onların bize cê -
vabı ne olacaktır? Bu her halde faydalı bir 
iş olmaz. 

Mâruzâtım bu kadardır arkadaşlar. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Beşer. 
NURÎ BEŞER (Zonguldak) — Muhterem 
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Başkan, değerli arkadaşlarım; henüz soru
mun cevabını alamadım. Alıncaya kadar, icab-
ederse sabaha kadar konuşmaya devam edece
ğim. Yalnız bu arada bir hususu tesbit etmek 
lâzım : Sayın Başvekil çok akıllı, zeki ve kur
naz bir insan. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Na
sıl konuşmalar bunlar? Terbiyeli konuş, ayıp 
ayıp! Saygısızlıktır bu! 

NURİ BEŞER (Devamla) — Sayın Başveki
limiz zekidirler. Hürmet ederim. (Gürültü
ler, saygısızlık ediyorsun, ayıp ayıp terbiye
li ol! sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, 
müsaade buyurun efendim. 

NURÎ BEŞER (Devamla) — Evet kendileri
ne hürmetim vardır. Çelikbaş gibi kıymetli ve 
zeki ve kurnaz bir politikacımızı, soruma muha
tap tutmuşlardır. Akıllı ve zeki dedim. Çelikbaş 
gibi çok kıymetli ve kurnaz ibir politikacıyı benim 
soruma hedef tuttuğu için, yanlış anlamayın, 
benden daha usta çıktı. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibin sö
zünü kesmeyin. 

NURÎ BEŞER (Devamla) — Getiriyor sua
limin cevabını, beni dışarı çıkarıyor Makina 
Kimya, Et ve Balık Kurumu ve bütün sanayi te
sislerini dolaştırıyor, ikimiz aynı kapıdan içeri 
(giriyoruz. Hükümet şu kararı almıştır demiyor. 
Yolsuzluklar tesbit edildiği anda Sayın Beşer'le 
fberaberim diyor. Şimdi bendeniz Sayın Sanayi 
Bakanından Yüksek Adalet Divanı kararlarını 
tasvibediyor mu diye bir sual soracağım. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Ne 
alâkası var. 

NURİ BEŞER (Devamla) — Yüksek Adalet 
Divanı kararlarını mutlaka kabul ediyorsa o hal
de Yüksek Adalet Divanı beraet kararı vermiştir. 
Beraet kararı verilen işçiye iş bulmak ve işe yer
leştirmek mecburiyetindedir. Benim sualimin ce
vabı Ibu olmalıdır. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — îş 
hulmaya mecbur değildir. 

NURÎ BEŞER (Devamla) — İftiraya mâruz 
kalan bir masum vatandaşa iş bulmaya mecbur
dur Hükümet. Beni tahrik edemezsiniz. Sabaha 
kadar da devam etse sözlü soruma cevap almak 
için konuşacağım. Bu memlekette Yüksek Adalet 
Divanının kararları ya tatbik edilir, ya edilmez. 

Bunun cevabını istiyorum. (Orta sıralardan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkan Bey, devam
lı olarak karşılıklı konuşuyorsunuz. Çok rica ede
rim, .bu şekildeki konuşmalara bir son veriniz. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA SANAYİ BAKANI 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Beşer 
arkadaşım mevzuattan hiç bahsetmiyor. (Orta sı
ralardan «anlamaz» sesleri) 

İktisadi Devlet Teşekküllerindeki vatandaşla
rımız, işletme bakımından, hukuku âmme hüküm
lerine tâbidir, yani ceza takibatına tâibi olurlar. 
Bir de işletmelerde disiplin takibatı vardır. Bu 
tamamen işletmenin idaresiyle ilgili bir husustur. 
Arkadaşımız diyor iki, «Beraet ilâmını almıştır. 
Çıkmış olduğu bir müessesedir. Binaenaleyh, tek
rar alınabilmesi icabeder. Fakat bu doğrudan 
doğruya işletmenin kendisine ait bir iştir.» O şa
hıs beraet etmiş olmasına rağmen kendi işletme 
ihtiyacı bakımından o elemanı almakta bir fay
da mülâhaza ediyorsa alabilir. Fakat onu alıp al
mamakta tamamen muhtardır. Şayet o elemanı 
almakta fayda görmüyorsa almaz. Bu hususta, da 
tamamen haklıdır. 

Arkadaşlar biz tutup o şahsı zorla o müessese 
ye sokamayız. Hayır arkadaşlar, böyle şey olmaz. 
Bakanlıklardaki mesul arkadaşlarınız bu gilbi iş
lerde o müesseseyi zorlıyamaz. Bu işi umum mü-
dırlere ve idarelerine bırakmışlardır. Onların sa
lâhiyetlerine tecavüz ettiğimiz andan itibaren. 
programımızda, millete tahakkukunu vadettiği-
miz şeyleri yapmamış oluruz. Bu itibarla, Hükü
met programından başlamaktaki maksadımız bir 
kere daha programın tamamı tamamına vadet-
tiği yolda yürüdüğünü açıklamak içindir. Bu iti-
larlâ, ben kendisinden rica edeceğim, - bu prog
ramı okuduklarını söylediler - mevzuat, program 
ıbir arada Hükümetin çalışmalarına ışık tutacak
tır. Muhterem Heyetiniz bu esaslar dâhilinde me
suliyet verdiğiniz arkadaşları murakabe edecek
siniz. Murakabe bu. Bu itibarla bendeniz sorunun 
istediği istikamette cevap alması noktai nazarına 
Hükümetin katılmadığını, kanunlar dolayısiyle 
katılmadığını ifade ediyorum. 

NURİ BEŞER (Zonguldak) — Hangi kanım. 
BAŞBAKAN ADINA SANAYİ BAKANI 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 3460 sayılı 
Kanunun ve 23 sayılı Kanunun Bakanlara ver-
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diği yetkiye istinaden. Açar, 'bakarsınız. Mâruzâ
tım (bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Beşer. (Orta sıralardan 
«yeter artık» sesleri) 

NURİ BEŞER (Zonguldak) — Mecliste sual 
soran milletvekili istediği kadar konuşur. Vekil
den sonra son söz millet vekilinindir. İsterseniz 
siz de (bir sual vererek kendinizi deneyin. Ama 
Iböyle çetin mevzularda! ( «Ucuz kahramanlık» 
«esleri) 

Pazarlık mevzuu değildir, pazarlık malı değil
dir. Diyetimi sonra ödiyenıezsiniz. Haizi nenizde-
ki paralar yavaş yavaş ıbitiyor. 

Vekil Bey daima kanunlardan ibaJhsediyor, 
bendeniz de kanundan bahsediyorum. Benim bah
settiğim cari kanunlar, Vekil Beyin bahsettiği 
raftaki kanunlardır. 

Bir işçi ibu akşam saat 17 ye .kadar iş ıbaşında. 
müessese müdürü ondan memnun. Akşam ayrı
lıyorlar. Herkes memnun, ortada ne bir suç var 
ne bir kabahat... Bir zarar da mevzuubahis de
ğil. İş veren, işçiye çok memnun olduğunu, ya
rın sabah gene gelmesini söylüyor. Fakat gece 
o işçi evinden alınıp götürülüyor misafirhane
ye... Orada altı ay kalıyor ve neticede temiz bir 
vatandaş olduğunu ispat ediyor, dönüyor. Ama 
iş veren diyor ki «sen suçlusun, zira Balmum-
cu'da dört, Yassıada'da sekiz ay yattın» Vatan
daş da diyor ki, «Benim suçum yok tertimizim. 
Bu bir vatandaşın ihbariyle ilgilidir. Ben de git
tim, Yüksek Adalet Divanının 8 ay misafiri ol
dum, Devlet bana masraf etti. Günde 4,5 kuman
ya parası verdi, yedirdi. Fakat neticede beraet 
ettim, çıktım eski müesseseme geldim. O mü
essese ki, 30 - 40 senelik emeğim geçmişti. Son
ra beraetimi de Salim Başol'un imzasını havi ola
rak getirdim. Başka bir yerden de değil» diyor. 
Fakat bu eski işçiyi işine almıyorlar. 

Vekilin buyurduğuna göre, 13 ncü madde tat
bik edilmiştir. Hayır arkadaşlar 13 ncü madde 
tatbik edilmemiştir. 16 ncı madde tatbik edil
miştir. Onun da (E) fıkrası. Bu fıkra da devam
sızlıktan bahseder. Ama ne şekilde bir devam
sızlık? Bir kimsenin bir vatandaşı haksız yert 
ihbarından meydana gelen bir devamsızlıktır. 
Ben sözlü sorum ile mutlaka Hükümet bir va
tandaşa iş bulsun, bulmakla mükelleftir demi
yorum. Ancak, örfi İdare tarafından, diğeı 
mahkemeler tarafından, askerî mahkemeler ta-
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rafından ve bir ihbar ile hapsolunup da suçsuz
lukları anlaşılarak beraet eden vatandaşların iş 
başı yaptırılması, İâzımgcldiğini söylemek isti
yorum. Bunların, o müesseseye, millete ve ken
dilerine faydalı obua sının temin edilmesini rica 
ediyorum. Adalet de bunu icabettinr. Ve sua
limin cevabını Vekil Beyden bir türlü alamıyo
rum. Sokaktan adam toplayın da Sanayi Vekâ
letinde iş verin demiyorum. Bizzat Salim. Baş
ol'un ve garnizon mahkeui.eler.iniu muhterem 
hâkimlerinin, Türk hâkimlerinin, temiz vatan
daşların eline verdiği temiz kâğıdına göre iş ve
rin diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. 

Bütün vatandaşların işsizlik durumunu bili
yorum. Bütün vatandaşların nasıl ıstırap için
de bulunduğunu biliyorum. Bunun ikinci plâna 
bırakıyoruz; Hükümet programımı bırakıyoruz. 
Bu memleketin birinci derecedeki kaza riyaseti
ni işgal eden Salim Başol'un verdiği vesikaya 
Başvekilin ve Hükümetin ittiba. ederek işe iade
sini istiyorum. 

Bu yekûn 35 bin kişidir arkadaşlar! .150 bine 
yakın vatandaş inim inim inlemektedir. 19 ay
dan beri çalışamıyan ve şundan bundan gelecek 
5 - 10 kuruşla geçinmeye tahammül edemiyen 14 
yaşında taptaze bir kız geçenlerde Paşabahçe 
Vapur İskelesinden kendisini denize atmıştır. 
Bunları görnıiyen, bunlara dikkat etmiyen bir 
Hükümetin bu memlekette muvaffak olacağını 
benim hafsalanı kabul etmiyor, arkadaşlar. 

Bu adaletin teessüsü, vatandaış huzurunu:i 
ve valtandaslarnı birbirlerini sevmesin !ıı temi:ıi 
âle ilgilidir. Benim arzum, bu vatandaşlara iş
lerinin iadesidir. Sanayi Bakanlığı bu işin yü
künü çekmektedir. Bu gibi hâdiseler en çok 
Sanayi Bakanlığında olduğu için »muhatab du
rak bu bakanlığı .seçtim. Sanayi Bakanlığından, 
Başbakandan ve bütün hüküm etten, böyle suçlu 
damgası yiyip de beraet kâğıdı alan (bütün 
personelin iadesinin emredilmesin] istirham edi
yorum. Bunda başka bir kasıt aramakta imâna 
yoktur. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. (Bıravo sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun Bakan. 

BAŞBAKAN ADINA SANAYİ BAKANI 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlarını; sadece Sanayi Bakanlığına taallûk 
ettiği ölçüde durumun ne olduğunu huzurunuzda 
okuyacağım. 
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«128 500 işçiden 'muhtelif sebeplerden dolayı 

işine son verilen 145 işçi olup bilâhara bunlar
dan 32 sine fiş verilmiş, 79 una iş teklif edilmişse 
'de verilen işi kabul etmemişler ve 34 işçi de ev
velden 'beri iş yerinin huzurunu bozmaları ve 
aynı zamanda verimsiz mesaileri olması dola-
yısiyle tekrar işlerine alınmamışlardır.» 

Şu halde işlerine almanlar var ; iş teklif 
edilip de kabul etmiyenler var, bir de işlerine 
almmıyanlar vardır. Bu itibarla, arkadaşmuı 
gayet karanlık bir tablo çizmesinin mânasını 
bendeniz pek anlıyamadım, nüfuz edemedim. 

Sayın Başvekilin beni tâyin etmeleri husu
sunda söyledikleri gibi «zeki» değilim. Ama, 
'bana öyle geldi ki, arkadaşım, muayyen bir ne
ticenin istihsali için çalışmaktadır. Fakat bir 
işletmedeki memurun ehil olsun olmasın istih
damı ancak ve ancak o müessese salâhiye"lile-
rinindir. Alınmamış olanlar varsa, bu ancak 
o işletmenin müdürlerinin salâhiyeti ile yapıl
mıştır. Bu hususlarda bütün arkadaşlar bütün 
hükümet azalarından her zaman bilgi alabil'r-
ler. îşe giremiyenler olmuştur, işe alınmış olan- -
lar vardır, halen alınmakta bulunan kimseler 
vardır; fakat bu arada işe >alınmıyanlar da 
mevcuttur. Şahsan Bakanlığımla alâkalı bir mü
esseseye almanlar olabilir. Bâzan müessese bâza ı 
çok ısrar etmiştir, çalışmalarından ço'k memnun 
olduğumuz bir müessesenin umum müdürü çok 
ısrar ederseniz beni bu müesseseden affedin 
demiştir. Bu gayet tabiîdir, arkadaşlar. Hem 
insanlara mesuliyet vereceksiniz, hem de salâ
hiyetine ortak olacaksınız. Bu hukuk fikri ile 
bağdaşamaz. Mâruzâtım taundan ibarettir. 

BAKSAN — Sayın Beşer. 

NURÎ - BEŞER (Zonguldak) — Tekrar söz 
almıyacakltmı. Şu ana kadar vekil, Başvekil 
adına konuşuyordu, şimdi de Sanayi Baknaı ola
nak çıktı. O halde ikinci bir soruyu da yakıı.da 
Sanayi Bakanlığından soracağım. İkinci soru
mu sorarken bu tutuklu .kalanların yekûnunun 
listesini getireceğim ve Sanayi Bakanına vere
ceğim. Bakalım 78 kişi ini, yoksa 35 bin kişi mi. 
Bu listeyi okumaya Meclisiniz tahammül ederse 
emrinize amadeyim. 

Benim konuşmalarımda tenakuza düştüğü
mü söylüyor. Türkiye'de 27 Mayıs'tan sözlü 
sorumu verdiğim tarihe kadar, 35 bin vatandaş 
bu sebeple işsiz, güçsüzdür. («Yassıada'da kaç 
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kişi vardı?» sesi) Yassıada'yı ne karıştırıyorsu
nuz? Memleketin her tarafı garnizon. Ben de 
Sanayi Bakanlığına Hükümetin kararına uyma
dığını söyliyeyim. 

Sanayi Bakanı, «78 dir, 38 ine iş buldum» 
diyor. İkinci bir sözlü sorumu Sanayi Bakanlı
ğından soracağım ve liste ile birlikte numaraları 
da getireceğim. Numaraları da aşmak suretiyle 
fabrikasiyle, sicil numarasiyle Heyeti Umumi
ydi ize. arz edeceğim. 

Mâruzâtım bu kadar olacaktır. Bir kısım ar
kadaşları sıktığım için özür dilerim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN -— Soru sahibi burada. Sanayi 
Bakanı burada, Tarım Bakanı olmadığından so
ru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

10. — 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 bo
şalan elçilik ve büyükelçilik kadrolarmın dol
durulması hususunda neler düşünüldüğüne \dair 
sorusuna Dışişleri Bakanı Selim Sarper'in sözlü 
cevabı (6/11%) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Dışişleri 
Bakanı burada. Soruyu okutuyorum. 

Ankara : 11 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygı ile rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Alp Doğan Şen 

Muhterem Hükümet Başkanımız hükümet 
programında Dış siyasetimizde Batı - Avrupa ve 
.Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi ve iktisadi 
münasebetlerimizi daha samimi ve iyi idare etti-
ro-ceğimir.i izah buyurmuşlardı. 

Bu beyanın ışığı altında anladığımıza göre, 
Bonn, Londra, Roma, Paris ve Waşington gibi 
şehirlerde bulunacak olan Türk Devleti Temsil-
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çilerinin şahsi durumu da ehemmiyet kesbetmek-
tedir. Buna nazaran : 

1. Yapılan Elçi ve Büyükelçi tâyinlerinde 
göz önüne alınan hususlar nelerdir? 

2. Halen bu gibi yerlerde Türkiye'yi temsil 
etmekte olan Büyükelçilerin şahsiyetleri «siyasi 
tandansları ve muhitleri bakımından» yeterli mi
dir? 

8. Bâzı Büyükelçilikler ve Elçiliklerdeki bo
şalan kadroların doldurulması hususunda neler 
düşümüm ektedir ? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELlM SARPER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Alp Doğan Şen'in bana tevcih 
buyurdukları soruları cevaplandırmaya çalışaca
ğım. 

Evvelâ, Büyükelçi ve Elçi tâyinlerinde, tâyin 
edilecek zatın, meslekî vukuf ve kabiliyeti ile 
gidilecek memleketin istüzam ettiği hususi mük-
tesebata malik olup olmadığı bir kıstas olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır. Halen Londra'da 
Büyükelçi Feridun Cemal Ergin, Washington'da 
Büyükelçi Bülent Uşaklıgil, Bonn'da ise, Bü
yükelçi Mehmet Baydur vardır. Bu arkadaşla
rın her üçü de mesleklerinin ehli, kabiliyetli ar
kadaşlardır. Paris ve Roma şimdilik boştur. Hü
kümet teşekkül eder etmez, boş bulunan dış 
temsilcilikler mevzuunu ele almış, ve bâzı hazır
lıklar yapılmış bulunmaktadır. 

Ancak, Yüksek Meclisin malûmu bulunduğu 
üzere, elçi tâyinlerinde, ilgili devletlerden ag
reman alınmadan, tâyini düşünülen zatın ismi
nin açıklanması Devletler Hukukuna, Milletler
arası teamül ve nihayet ilgili devletin hüküm
ranlık hakkına muhaliftir. 

Son olarak, bu memurların siyasi temayülle
rinin ne olduğu noktası sorulmaktadır. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, bu arka
daşlar Devlet memuru oldukları için aldıkları 
talimatı en iyi şekilde yerine getirirler ve siyasi 
temayül beslemelerine imkân olmadığı gibi, bes
liyorsa izhar etmesine de maddeten imkân yok
tur. Bu arkadaşlar dört senede bir gelen seçim
lerde, memlekette bulundukları takdirde, oyları
nı verirler. Bunun dışında iktidarda olan Hü
kümetin, kendilerine vereceği talimatı yerine ge
tirirler. 

Hürmetlerimle... 
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BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞAEN (Diyarbakır) — Ba

kan Bey zahmet etmişler, kendilerine çok te
şekkür ederim. 

Ben bir hususu açıklamak istiyorum, o da 
tandans meselesidir. Devlet memuru olmaları 
itibariyle Hariciye memurlarının bitaraf oldu
ğunu söyliyen Sayın Bakana bundan dolayı da 
teşekkür ederim. Çünkü Hariciyede her hangi 
bir siyasi tarafgirliği olan bir memurun mem
leket ve Devlet için tehlikesi büyüktür. Bunun 
böyle bir tehlikeyi istihdaf etmemesi hepimizi 
memnun eder. Yalnız, Vekil Bey bu tâyinler 
meselesinde, bizi tam mânasiyle tatmin etmiş 
olmadılar. Çünkü bilhassa Hariciye artık bütün 
memleketlerin münasebetlerinde mühim bir yer 
işgal etmektedir. Ve Hariciye memuru da bit
tabi kariyerden oldukları için dikkati çekiyor. 
Efkârı umumiyenin dikkati daima üzerlerinde-
dir. 

Bu suali sormama sebep bir gazetede çıkan 
bir haber oldu, Hariciyede 40 - 50 memurun 
tâyin edileceğini bildiriyordu. Bunlar Hariciye 
mensupları değildi. Hariciye mensubu olmıyan 
kimsenin tâyini bizleri rencide ediyor. Çünkü 
orada bir memur senelerce emek verdikten son
ra yetişebiliyor. Ve o havaya alışıp kendini gös
terebiliyor. Bu bakımdan, Vekâlet bilhassa her 
hangi bir tesir altında meslek dışından adam 
tâyin ederse, bunlar da kifayetsiz olursa zanne
derim, memlekete fayda getirmez. Çünkü her 
Devlet müessesesi gibi Hariciye de bir yatırım 
müessesesidir ve rantabl olması lâzımdır. Mem
leketin iktisadi ve siyasi münasebetlerinin yü
künün mühim bir kısmı bu Vekâlet üzerindedir. 

Vekil Bey, agreman meselesidir, diye isim
leri açıklamadı. Açıklamadığı isimlerin harici
yeci olmalarını teminni ederek, sözlerime son 
veriyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER 
(İstanbul) — Efendim, şimdi görüyorum ki 
bir nokta daha sayın arkadaşımın alâkasını 
uyandırmış. Bu itibarla kendisini tatmin etmek 
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bir kere şunu katı olarak ifade etmek iste
rim : Bu siyasi temayül mevzuunda mâruzâtım 
tamamen samimîdir. Ben de uzun seneler Dev
let memurluğu yaptım. Politika hayatında ara-
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niza girmek şerefine daha yeni nail oldum. 
Binaenaleyh, diğer arkadaşlarımın da siyasi te
mayülleri ancak genel seçimlerde oy kullanma
larından ibarettir. Başkaca siyasi hiçbir tema
yül göstermeleri mefruz değildir. 

Bir de meslek dışı tâyinlerden bahis buyu-
ruldu. Bu meslek dışı tâyinler her memlekette 
olduğu gibi bizde de evvelden ben vardır. Mes
lek dışı tâyinlerde ehil insanlar seçilir diye bir 
kayıt yoktur. Nitekim ]923 - 1938 seneleri ara
sında meslek dışından 21 temsilci vardı. 1939 
ile 1950 arasında meslek dışı 14 temsilci, 1950 
ile 1960 arasında meslek dışı 17 temsilci, 1960 
ile 1962 arasında ise, yani bu sene ise meslek 
dışı ancak 9 memur vardır. Demek ki, bu mes
lek dışı temsilciler sırayla 21, 14, 17 ve bugün 
sadece 9 kişidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra, Anayasa ka
bul olunmadan evvel, yapılan Ticaret O dolan, 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları seçimle
rinin yenilenmesi hususunda ne düsüünldüğüne 
dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'ın 
sözlü cevabı (S/117) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Ticaret 
Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Miayıs ihtilâlinden sonra henüz normal 

bir devre girmeden Anayasamız da kabul olun
madan evvel yapılan Ticaret Odaları, Ticaret 
ve Sanayi Odaları, borsalar seçimlerinin normal 
olmadığı muhakkaktır. Bu seçimlerin yenilen
mesi hususunda ne düşünüldüğünün lütfen Ti
caret Bakanımız tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

11 . 12 . 1961 
Eskişehir Milletvekili 

Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN 
(İzmir) — Eskişehir Milletvekili Sayın Aziz 
Zeytinoğlu, Ticaret ve Sanayi Odalariyle, Tica
ret Borsaları seçimlerinin yenilenmesi hakkında, 
ne düşündüğümüzü sormaktadır. 

Muhteremi arkadaşlarım, Ticaret ve Sanayi 
Odalariyle, Ticaret Borsalarının uzuvlarını teş-
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kil eden meslek komiteleri, meclisler ve yöne
tim kurullarının 15 Haziran 1960 tarihinde 
yürürlüğe giren 2 sayılı Kanunla feshi üzerine 
3/13070 sayılı Tüzüğün seçimlerle ilgili bulu
nan 6, 8, 9, 26, 59, 60, 64, 65 ve 71 nci madde
leri de tadil edilerek 24 Haziran 1960 günlü 
Resmî Gazetede intişar eden 5/59 sayılı Karar
name ile yürürlüğe giren muaddel tüzük hü
kümlerine göre meslek grupları daha mütecanis 
bir şekilde tertiplenmiş ve meslek komiteleri
nin ilgili meslek mensuplarını daha iyi bir şe
kilde temsile imkân verecek bir tarzda teşkili 
sağlanmış, ayrıca öteden beri şikâyet mevzuu 
olan seçim itirazlarının karara bağlanması 
yetkisi de ilçe seçim kurulu başkanı hâkimlere 
verilmiştir. 

Adı geçen teşekküllerin seçimleri, açıklanan 
mevzuat esaslarına göre icra olunmuş, mahdut 
miktardaki itiraz ve şikâyetler de itiraz mercii 
olan hâkimlerce kesin karara bağlanarak neti
celendirilmiştir. Arz ettiğim gibi bugünkü bu 
esaslar dairesinde yapılmış olan seçimlerin 
muallel sayılmasını gerekli kılacak hiçbir ka
nuni sebep mevcut değildir. Ve bu teşekkülle
rin seçimle faaliyette bulunan uzuvları da, bu 
bakımdan kanun nazarında tamamen meşru bir 
hüviyeti haiz bulunmaktadırlar. 

Ancak yürürlükte bulunan 5590 sayılı Oda
lar ve Borsalar Kanununun Anayasaya mutaba
katının temini bakımından tadili gerekmekte, 
ayrıca 10 senelik tatbikatından edinilen tecrü
beler de bâzı hükümlerinin ihtiyac-a cevap ve
recek hale ifrağı zaruretini ortaya çıkarmış bu
lunmaktadır. 

Kanunun tadili hususunda çalışmalara başla
nılmıştır. Tasarı kısa zamanda ikmâl olunarak 
Yüksek Meclise sunulacaktır. Seçimler de yeni 
esaslara göre yenilecektir. 

Muhterem arkadaşımın belirtilmesini iste
diği düşüncelerimi arz etmiş bulunuyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu . 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Vekilimizin zahmet
lerinden dolayı teşekkür ederim. 

Vekilimizin buyurdukları gibi belki münfe
rit itirazlarımız olmuş ve bu da karara bağ
lanmış olabilir. Ben münferit itirazlar üzerin-
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de dur maktayım. Malûm İhtilâlden sonra bir 
kısım (bilhassa sorumun özetini teşkil eden) 
esnaf ve tüccar arkadaşlarımızın ekseriyetle iş- j 
lerinin bozulması, bir kısmının da henüz bu keş- j 
mekeş içinde kendisini lâyikıyle bu ticarî sahaya 
verememesi ve bir kısmının da ticaret merkeple
rinde (bulunmaması dolayısiyle bu seçimlerin çok I 
acele yapıldığı, normal bir seçim olmadığı kanaa
tindeyim. Tetkik edildiği takdirde görülecekti." 
ki, bu seçimlere muayyen bir zümre iştirak etmiş
tir. İştirak nisfbeti, yüzde 10 -15 civarındadır. , 
(Bugünkü ticaret hayatımızı tedvir bakımından, 
ıbugünkdi durumumuzun daha verimli olması ba
kımından seçime iştirak etmiyen tüccarların da 
iştiraklerinin temini için, bu seçimlerin yenileti
lip yeniletil memesi hususunu sormuş (bulunuyo
rum. 

5590 sayılı kanun halen meriyettedir. Fakat 
kendilerinin de buyurdukları gibi 'bâzı maddeleri 
ıslâha muhtaçtır. Kanunun bâzı maddeleri, Ana
yasaya uymamakta bu bakımdan ıslâha muhtaç 
bir Seçim Kanunu ile, 5590 sayılı Kanunla yapı
lan ve arz ettiğim devrede, arz ettiğim sebeplerle 
% 10 - 15 iştirakle yapılan bir seçimin doğru olup 
olmadığını ve memleket ihtiyaçlarına cevap verip 
vermediğini Yüksek Heyetinizin dikkatine arz et
mek için bu soruyu sordum. 

Bu seçimlerin yenilenmesinin memleket için 
hayırlı olacağına kaaniim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra toplattırılan 
bilûmum çifte, av tüfek ve aletleri, bıçakları, ve 
sair ateşli silâhların sahiplerine iadesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakam 
Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/118) 

'BAŞKAN — ıSorıı sahibi" burada, içişleri Ba
kanı burada. 

ıSorııyıı okuyoruz : 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mayıs İhtilâlinden ısonra toplattırılan va

tandaşlarımızın ruhsatlı ıbilûmum çifte, av tüfek 
ve aletleri, ıbıçakları ve sair ateşli silâhların sa
hiplerine iadesi bugünkü Anayasamız muvacehe
sinde bir vecibedir, Bu hususta ne düşünüldüğü I 
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nün lütfen içişleri Bakanımınz tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

11.12 .1961 
Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — (Buyurun, Sayın Bakan. 

İÇlŞLERl BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Adana) — Muhterem arkadaşlarım, 27 Ma
yıs ihtilâlinden sonra toplattırılan bilûmum 
yivli yivsiz av tüfeklerinin, ruhsatlı tabanca!ca
rın iade edilip edilmiyeceği hakkında Aziz Zey-
tinoğlıı'nun sualine arzı cevap ediyorum. 

Yivli yivsiz av tüfeklerinin teslimi için Hü
kümet karar almış ve 26 .12 .1961 tarihinde de 
bu karar valiliklere töbliğ edilerek bu silâMarm 
teslimine (başlanmıştır. Ruhsatlı tabancaların 
iadesi için de hazırlıklara geçilmiştir. Arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem Vekilimize çok teşekkür ve Anayasamızın bir 
maddesinin emrettiği gibi, fertlerin mallarının 
iadesine tevessül ettikleri için şükranlarımı arz 
ederim. İnşallah <bu iade tüfeklere münhasır kal
maz, yine Anayasamızın emrettiği gibi, Ateşli 
Silâhlar Kanunu mucibince, resmen ruhsatiye ve
rilerek taşınmasında mahzur ıbulunmıyan ve te
minat altına alman bir malın iadesi çok yerinde 
olacaktır. Bu silâhların bir an evvel verilmesi, 
fertlerin mülkiyetlerine karşı vukubulacak teca
vüzlerin önlenmesi bakımından çok faydalı olur. 

Bu vesileyle içişleri Bakanımıza şunu arz et
mek isterim : içişleri Bakanlığınca vilâyetlere 
gönderilen bir tamim valiliklerce yanlış anlaşıldı
ğından birtakım güçlükler ortaya çıkmaktadır. 
Tamimde, valilerden başkasının hiç kimseye be
yanda bulunmamaları emredilmiştir. Bu, bilhas
sa milletvekili olarak 'bizim vazifemizi güçleştir
mektedir. Bir dairede bir iş hakkında sorulan bir 
suale cevap verilmesi lâzımdır. Yeniden gönderi
lecek ıbir tamimle bunun izadı edilmesi suretiyle, 
valilerimizin yanlış anlaması bakımından kendi
lerini ıböyle ufak tefek şeylerle taciz etmemiş olu
ruz. Vali Beyi arar, ıbulamayız. Günler geçer, bu
raya gelir Hükümet azalarını sorularımızla taciz 
etmek meoburiyetinde kalırız. Bu itibarla içişleri 
Bakanımızdan bu tamimi tavzih etmelerini rica 
ediyorum. 
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«Beyan» ne demektir? Memurun siyasi beyan

da bulunmamasını anlarım ama, iş hakkındaki 
beyanlar bu tamimin dışında kalmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

IÇÎŞLERl BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Adana) — Muhterem arkadaşlarım, sadece 
tavzih için söz almış bulunuyorum. Sayın Zeytin-
oğlu arkadaşımın bahsettiği ve Vekâletimin yap
tığı tamim, valilerden başka, memurların basma 
demeç vermemeleri hakkındadır. Zira Hükümet 
adına ancak sefirler ve valiler demeç «verebilir. 
Yaptığım tamim bu husustadır. Yoksa istenilen 
malûmat hakkında verilecek işle ilgili beyanlarla 
ilgisi yoktur. 

AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Valiler 
yanlış anlıyorlar. Lütfen tamimi tavzih edin. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
13 ncü soruya geçiyorum. 

13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, kadın trafik memuru alınacağı hususundaki 
gazete haberlerinin doğru olup olmadığına ve bu 
hususta ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı 
(6/119) 

BAŞKAN —Soru sahibi burada mı? Burada. 
içişleri Bakanı? Burada.. Soruyu okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir taraftan memleketimizde işsizlik hüküm 

sürerken bir taraftan da trafik işlerinde istih
dam olunmak üzere yalnız kadın olmak şartiyle 
trafik memurları alınacağını gazetelerde okumuş 
bulunuyoruz. 

Bugünkü cemiyet hayatımızda ekseriyetle er
kekler evlerinin reisleri olarak çoluğunun çocu
ğunun nafakasının temini hususunda ıztırap çe
kerken ve bugün en çetin şartlar altında dahi 
-bihakkın vazifesini yapan erkek trafik memur
larımız sanki bu vazifelerini yapamıyorrnuş gibi 
veya sanki lüzumunda erkek trafik memurları 
bulunmuyormuş da onun i£in kadın trafik me
murları aranıyormuşcasma ve Atatürk ilkeleri
ni bile unutarak kadın erkek tefriki yaparak 
yalnız kadın trafik memuru alınacağı hususun
daki gazete haberlerinin doğru olup olmadığının 
ve bu hususta ne düşünüldüğünün lütfen Içiş-
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leri Bakanımız tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

11.12 .1961 
Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun içişleri Bakanı. 

İÇIŞLERI BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
'•— Çok. muhterem Aziz Zeytinoğlu gazetede oku
duğu bir malûmatı buraya getirmiş. Vekâtetim-
ce kadın trafik memuru alınacak diye hiçbir 
ilânda bulunulmamıştır. 3261 sayılı Kanuna 
göre polis ihtiyacını ikmal için erkek polis ye
rine dâhilde muamele memurluğu vazifesini de
ruhte için lise mezunu kadın memurların alın
ması yolunda gazetelere ilân verilmiştir. Bu su
retle de dâhilde muamele vazifesinde çalıştırıla
cak olan erkek polisleri de dışardaki vazifeler
de çalıştırmak imkânına kavuşmuş olacağız. 
Ancak 3201 sayılı Kanuna göre lise mezunu ka
dın memur alınması gazetelerden öğrenilmiştir. 
Keyfiyet bundan ibarettir. Arz ederim. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 15 nci 
soru. 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yücelerdin, 
1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirlerinin 
taşması dolay isiyle kaç dönüm arazinin sular al
tında kaldığına ve zarar gören mahsullerin cinsi, 
miktarı ve değeri ile her iki nehrin sularının 
kontrol altına alınması hususunda yapılan an
laşmanın ana hatlarına dair Bayındırlık ve Ta
rım bakanlarından sözlü sorusu (6/125) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili Ba
kan yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

15. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
zeytin yağı fiyatlarında, müstahsil aleyhine ola
rak devam eden gerileme karşısında, müstahsili 
himaye ve istikrarlı bir yağ piyasası tesis etmek 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna 
Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'ın sözlü cevabı 
(6/126) 

BAŞKAN — Soru sah'ibi? Burada. Ticaret 
Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasını istirham ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Turgut 

1. —Zeytin yağı kooperatifleri ortakların
dan yaptıkları yağ mubayaasına rağmen fiyat
lardaki gerileme müstahsil aleyine olarak devam 
etmektedir. Müstahsili himaye etmek ve istik
rarlı bir yağ piyasası tesis etmek için Bakanlık 
olarak ve müstaceliyetle bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediği. 

2. — Yıllardır devam eden tağşiş meselesini 
kökünden halledecek bir çarenin bulunamadığı 
malûmdur. Hükümet ve bakanlık olarak müz-
minleşmiş olan bu hastalığın kesin olarak halli 
lâzım geldiğine kaani bulunuyoruz. Bugün is
tihsal merkezleri haricinde yiyecek naturel zey
tinyağı temin etmenin imkânsızlığı karşısında 
ne gibi zecri tedbirler alınacağının sözlü olarak 
izahını rica ederim. 

BAŞKAN — Cihat 'Turgut. 

CÎHAT TURGUT (Balıkesir) — Çok muh
terem arkadaşlar, gerek içersinde yetiştiğimiz 
ve yaşadığımız bir bölgenin çocuğu olarak ve 
gerekse bu bölgede yaşayan muztarip (binler
ce müstahsili temsilen, aldığımız telgraf ve 
mektuplara dayanarak, çok zor ve perişan bir du
rumda bulunan zeytin ve zeytinyağı müstah
silinin ezeli ve müzmin dertlerine şifa verici ve 
ferahlatıcı tedbirler cümlesinden olarak, istik
rarlı bir fiyat politikası temini için neler düşü
nüldüğünün öğrenmek maksadiyle, Saym Ti
caret Bakanı tarafından cevaplandırılmak üze
re bir sözlü soru sunmuş bulunuyorum. 

Bundan başka teftişi meslek haline getirmek 
suretiyle 28 milyonun hürriyetinden milyonlar 
kazanmakta olan parazitler hakkında da ayrı 
bir sorumuz vardır. 

En az bir milyonluk bir müstahsil ailesiyle 
28 milyon vatandaş kütlesini ilgilendiren, görü
nüşte basit fakat hakikatte iktisadiyatımızla 
yakından alâkalı çok çetin ve çetrefil bîr mev
zu için daha sonra yani sözlü sorunun Riya
sete verilişinden birkaç gün sonra Balıkesir ve 
îzmir milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sa
yın Ticaret Bakanım makamında ziyaret ettik. 
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Dertlerimizi, daha doğrusu zeytin yağı müstah
silinin dertlerini, kendilerine anlattık. Bizi alâ
ka ile dinlediler. Bir komisyon kurulmasını ve 
bir rapor hazırlanmasını emrettiler. 48 saat gi
bi kısa bir zaman içersinde ziraat ve Ticaret 
Bakanlıkları uzmanlarından müteşekkil bir ko
misyon faaliyete geçti. Milletvekili arkadaşla
rımızın müstalhsıl bölgelerden gelen temsilcile
rin ve Tariş mensuplarının iştirakiyle çalışma
lara başlıyan 'komisyon, raporunu Ihazırlıyarak 
komisyona sunmuş bulunmaktadır. Alman ka
rarlar müstahsili memnun edecek ihracatı sağ-
lıyacak ve istikrarlı bir yağ piyasasını temin 
edecek durumdadır. Rapor en kısa zamanda 
Hükümetin tasvibinden geçerek kesinleşirse se
nelerin müzminleştirdiği bir yara bu suretle 
tedavi edilmiş olacaktır. Sayın Bakanı bu iyi' 
ve anlayışlı hareketinden dolayı huzurunuzda 
tebrik eder, teşekkürerimi arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımız soruyu geri alı
yorlar. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş soru gerive-
rilmiştir. 

16 ncı soruya geçiyorum. 

16. — 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 sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı 
(6/129) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da... Bayındırlık Bakanı? Burada.. Soruyu oku
tuyorum. 

18 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harşıt Hidro - Elektrik santral inşaatına 

karar verilmiş hatırladığıma göre projelerde 
hazırlanmıştı. 

Giresun ve 'havalisinin tek mahsulü fındık 
olduğundan mahsulün olmadığı senelerde bü
yük bir işsizlik ve iktisadi bufhran bu bölgeye 
hâkim olmaktadır. 

Elektrik enerjisi ile bu bölge sanayiye ka
vuşacak d-olayısi^le işsizlikte önlenmiş olacak
tır. 
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Bu duruma göre : I 
a) Proje ne safhadadır? I 
b) Projenin bu yıl tatbiki imkân dâhilin- I 

de midir? I 
c) Bu {hususta Bakanlık görüşü nedir? I 

I 
Bayındırlık Bakanlığınca sözlü olarak açılk- I 

lanması için 'gereğinin ifasını saygılarımla arz I 
ederim. I 

Giresun Milletvekili I 
Ali Cüceoğlu I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. I 

BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT 
(Ankara) •— Muhterem arkadaşlarım, soru sa
hibi arkadaşımın mevzubaihsettiği gibi Gire-
sunda Harşıt suyu üzerinde Hidro - Elektrik 
santrali vasıtasiyle bir enerji ihtisaJi için Ba- I 
kanlığım camiasında ön çalışmalar yapılmıştır. 
Yalnız arkadaşım bunun projelerinden bahis I 
buyuruyorlar. Bu noktayı açıklamada fayda 
vardır. Bu istikamette yapılan çalışmaya «istik- I 
şaf çalışmaları» yani «etüt» çalışmaları denir. I 
Bunu ta'kibeden safhaya plânlama safhası de
nir. Bu plânlama neticesine göre kesin proje I 
safhası gelir ve ondan sonra d'a işin ihalesi I 
yapılır. Bu kabîl yapım safhası öncesi yapıl
mış olan çalışmalar, 'istikşaf çalışmaları yani ön . 
etütler safhasıdır. Harşıt «suyu üzerinde derpiş 
edilen su enerjisi potansiyeline göre, ilk tah
mini edildiği gibi, 20 milyon Tüı*k Lisan sarf 
edilerek 16 800 kilovatlık bir hidro - elektrik 
santrali yerine biraz daha fazla sabada çalışmak 
suretiyle fakat 50 milyon lira harcayarak 21 600 
kilovatlık bir enerji istihsali imkânı belirmiştir. 

Bu şartlar altında arkadaşımın haklı olarak 
ifade ettiği gibi, bir (bölgede zaruri görülen, I 
faydalı görülen bir enerji kaynağı meydana 
getirirken sadece ilk hal tarzlarına bağlı fkal- I 
mak ve ilk hal tarzlarını realize etmek tercih 
edilmemiştir. Bu sebeple plânlama çalışmala
rı ilk düşünüldüğü gibi 185 metrelik su düşü
şü ve 7,5 km. lik kanal üzerinden değil 12,5 
kin. Iik bir kanal üzerinden yapılmıştır. Şim
di, Bayındırlık Bakanlığı D. S. î. Plânlama 
Teşkilâtı bu çalışmalara devam etmektedir. Bu I 
çalışmaların sonunda kesin proje çalışmalarına 
girişilecektir. 

Bakanlığımda mecvudolan bilgi budur. Hiz
met mahiyeti üzerinde görüş birliği vardır. 1 
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Ve bittabi bu çalışmalar sonunda bu imkânlar 
gerçekleşecektir arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Cüceoğlu. 
ALI CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

Bakanımızın izahlarını birlikte dinledik. Ken
dilerine çok teşekkür ederim. 

Yalnız bu ilk safha çalışmaları her halde da
ha evvel ehil ellere verilseydi bugüne kadar 
belki de plânlama safhasına geçilmiş olurdu. 

Bizim bölgemiz tek mahsullü (sual takri
rimde 'de bahsettiğim veçhile) iktisadi durum 
bakımından da en fakir * olan bir böllgedir. 
Her sene fındık mahsulünün akabinde Gire
sun'daki vatandaşlar, iş aramak için hicret 
etmektedirler. Bu kadar mühim bir bölgenin 
sanayileşmesinde rol oynıyacak bir tesisin ku
rulması için uzun vadeli çalışmalara gitmekten
se, bir an evvei ihalesinin yapılması ve pro
jesinin ikmâl edilmesi daha doğru olr -İu. Su
alimi tevcih ederken Giresun'da bu işte çalış
mış arkadaşlarımdan duyduğum malûmata gö
re, bunun ihalesinin Temmuz ayında yapıl
ması düşünülmekte idi. Dolayısiyle araya bir
çok" hâdiseler girdi, bunun neticesinde bu 
Meclis teşekkül etti, yeni Meclis iş başına gel
di. 

Sorumun üçüncü fıkrasında bakanlığın bu 
husustaki düşüncelerinin neler olduğunu öğren
mek istemiştim. Bu sene proje safhasına gi
rip girmiyeceği hakkında da bir bilgi verme
diler. Bilhassa bu etüdlere yeniden'başlanacak 
mıdır, bu sene içinde bunlara hız verilip bu 
işler halledilecek midir? Bunlar müphem kal
dı. Bu hususları da açıklarlarsa memnun olu
rum. 

Bu bölgenin sanayileşmesi ve bilhassa yu-
'karınm 'orman bölgesi olması dolayısiyle, or
man mahsulleri teşekkül edecek, bu projenin 
tatbikiyle sanayiinin ve hattâ kâğıt fabrikası
nın kurulması (bu bölgenin iktisadi durumunun 
kalkınması için faydalı bir hizmet olacaktır. 
Onun için bu hususlar hakkında bilgi verme
sini rica ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN -r- Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem soru sahibi arkadaşımı-
zîn bir mülâhazası tereddüt yaratabilir. Ehil 
eller meselesi.. 
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Muhterem 'arkadaşlarım; bahis mevzuu olan 

şey, ehil Türk mühendislerinin elidir. Yani 
DSİ teşkilâtında çalışmakta olan ve yabancı 

/memleketlerdeki meslektaşlarından asla geri 
olmıyan Türk mühendislerinin yapmakta oldu
ğu çalışmalar yerindedir. 

Yalnız şu noktayı açıklamakta fayda mülâ
haza ediyorum. Bu çalışmalar, bize intikal et
miş ve henüz istikşaf halindedir.. Etüt çalışma
ları sırasında dönüm sulama veya bunun ya
nında bir hidro - elektrik santralinin, bu bölge
de kurulma imkânları araştırılır ve meseleye 
bir çözüm yolu tesbit edilir. Etüt olgunlaştık
tan sonra plânlamaya intikal edilir. Bu safhada 
kıymetlerin değeri ortaya konulur. Plânlama 
safhasında 7,5 Km. lik Ibir kanalı 12,5 Km. lik 
'bir "kanal haline getirerek ve regülâtörü değiş
tirilmek suretiyle daha üstün bir 'enerji imkâ
nının doğması karşısında bunları derinleştir
mek imkânı hâsıl olmuştur. Muhterem soru sa
hibini de, o bölgede yaşıyan vatandaşlarımızı 
da ve Yüksek Heyetinizi de memnun edecek bu 
optimum faydayı sağlıyan hal tarzıdır. Binaen
aleyh, teşkilâtın kusuru değildir. 

Bu ne zaman olacak, arz ettim, bu plânlama 
çalışmaları gelişmedikçe kati proje 'safhasına 
girmemek lâzımdır. Maalesef muhtelif sebep
lerle acele girişilmiş işlerimiz vardır. Ama 
plânlı çalışma, diye huzurunuza getirdiğimiz 
program icabı olarak, her hangi bir meselede 
artık etüt safhasını tamamen tekemmül ettirip, 
katî projeyi bundan «onra hazırlıyarak inşaat 
safhasına geçmemiz lâzımdır. Aksi takdirde 
sathi hal tarzları millî servetin heder olmasına 
yol açar. 

Tahmin ediyorum ki, bu mâruzâtım arkada
şımı tatmin edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun, soru sahibi. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Efendim; 

ben ehil ellerden bahsederken Türk mühendisi
nin bu işe ehil olmadığını kasdederek konuşma-
Idım. Etüt safhasından plânlama safhasına geç
tiğimiz zaman, buranın, daha fazla bjr güç ve 
enerji sağlamasından bahsedildi, ikinci etüt saf
ihası nasıl olacaksa izah edilsin, denildi. Yoksa 
(bir ehliyetsizlik olduğu düşüncesi ile hareket 
etmedim. Türk mühendislerini ehliyetsizlikle 
asla vasıflandırmadım. 

Bakan buradaki beyanlarında plânlama »saf
ihasına geldiğini söylediler. O halde etüt işi bit-
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miş, demektir. Demek ki, iş plânlama safhasına 
kadar gelmiştir. Benim kendisinden istediğim 
bu sene bu plânlama safhası programa alınmış 
mıdır? Keyfiyet eğer bu sene ele alınmışsa, bir 
dahaki seneye ihalesi yapılacaktır. Benim böl
gem adına ricam, bunun bir an evvel katî hal 
çaresinin bulunarak, bölgenin iktisadi kalkın
masını temin bakımından hemen tahakkuk saf
hasına intikal ettirilmesi olacaktır. Sözlerime 
son verirken hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
orman tahribini önlemek maksadiyle orman böl
gesinde yaşıyan halka^zaruri ihtiyacı olan harta
ma yerine kullanılmak üzere, ucuz çinko temin 
ve tevzii hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/130) 

Soru sahibi buradalar mı efendim® (Burada 
sesleri), Başbakan adına Ziraat Bakanı burada
lar mı efendim 1 (Yok sesleri) 

O halde soruyu gelecek birleşime bırakıyo
ruz. 

18. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu iller bölgesinde yollarda şahıs ve 
vasıtalarda sık sık yapılan aramaların hukuki 
mesnedinin neden ibaret bulunduğu, arama ya
pılması için bir talimat ve emir verilip verilme
diği ve aramaların kanunun tâyin ettiği şartlar 
altında yapılması için bir tamim ve talimatın 
gönderilip gönderilmiyeceği hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/131) 

BAŞKAN — Talât Oğuz arkadaşımız bura
da, İçişleri Bakanı da burada. Soruyu okutuyo
rum. 

18 . 12.. 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Güney - Doğu vilâyet mmtakalarmda yollar
da şahıs ve arabalarda sık sık aramaların yapıl
dığı ve hüviyet kontrolları kezalik yapılması se
bebiyle şahıs ve seyahat hüviyetinin bu bölge
lerde sık sık arama yapılmak suretiyle ihlâl edil
diği seçim bölgemde müşahede ettiğim hâdise
lerdendir : 

1. Şahıs, arabalardaki aramaların gerek 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve gerek
se Kaçakçılık Kanununun tadat ve tâyin ettiği 
şerait dairesinde icra edileceğine göre, 
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a) Bu bölgelerde yapılan aramalarda bu 

kanunların hükümlerine seyyar ve sabit jandar
maca uyulup uyulmadığı, 

b) Sık sık yapılan ve yolcuları taciz eden 
aramalar için Vekâletinizce veya Jandarma 
Umum Kumandanlığmea bir emir veya talimat 
verilip verilmediğinin, v 

c) Böyle bir talimat veya emir verilmişse 
bu emir ve talimatın hukuki mesnedinin neden 
ibaret bulunduğu, 

d) Böyle bir talimat veya emir verilmemiş-
se bu kabîl hukuk dışı aramaların tekrarlanma
ması şahıs ve seyahat hürriyetinin tam bir ser
besti içinde ve aramaların kanunların tâyin et
tiği şartlar altında yapılması için Güney - Doğu 
valilerine bir tamimin veyahut bir talimatın 
gönderilip gönderilmiyeceği hakkında ne teem
mül edildiğinin Dahliliye Vekilinin şifahen ce
vap vermesini rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 

IÇlŞLERl BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Adana) — Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
arkadaşımın Güney - Doğu illerinde aramalar 
yapıldığına dair sualine arzı cevap ediyorum : 

Bu bölgede vatandaşların sık sık aranması 
için Vekâletimce bir emir verilmiş değildir. An
cak, Güney - Doğu bölgesinde Kaçakçılık Ka
nununun 7, 8, 9, 10 ncu maddelerine ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 96 ve 97 nci 
maddelerine göre kaçakçılık yaptığından şüphe 
edilen kimselerin yine bu kanunun hükümleri 
dairesinde aranması tabiîdir. Vekâletçe bir emir 
verilmeye lüzum yoktur. 

Ancak hakikaten vatandaşları rahatsız ede
cek bir arama yapıldığı takdirde, bunu önlemek 
bendenizin Vekâletimin vazifesi olacaktır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN —Soru sahibi. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim; sua
lim sebebiyle verdikleri cevaptan dolayı Muhte
rem içişleri Bakanına şükranlarımı arz ederim. 

Bu suali, mevziî olarak içişleri Bakanına tev
cih etmekteki maksat ve gayem, bu sual konu
sunu teşkil eden hâdiseleri ıstırapla yaşamam ve 
hâdiselere şahidolmamdan ileri gelmektedir. 

Yoksa Türkiye'nin bütün bölgelerinde ve her 
yerinde muhakkak hukuk dışı aramalar mevcut-. 
tur demiyorum. Eğer .hukuk dışı arama yapıla
caksa memleketin her tarafında yapılsın. Bu 
niçin yalnız bir bölgeye inhisar ettiriliyor. Bu
nun bir bölgeye inhisar ettirilmesi doğru değil
dir. Eğer bu bölgelerde arama yapılması zaruri 
görülüyorsa bunun Anayasanın kifayeti dâhilin
de yapılması lâzımdır. Kanunların sathi olarak 
tatbiki vatandaşlar arasında ıztırap, korku ve 
heyecan yaratmaktadır. 

Güney - Doğu vilâyetlerinde, kaçakçılık ya
pılsın yapılmasın, arabalarda sık sık aramalar 
yapıldığı her zaman raslanılan bir hâdisedir. 
Ben şahsan bunlardan birçoklarına s raslamış 
ve oradaki vatandaşlarla beraber yaşamışım-
dır. 

Mardin ile Nusaybin arasında 58 km. lik bir 
mesafe mevcuttur. Bu yol üzerinde vatandaş
lar, arabalarda mütaaddit defalar aranmakta 
ve sebepsiz olarak, kanun dışı bir şekilde kon
trol edilmektedirler. Bu durum, vatandaşın ka
nunlara beslediği saygıyı, sevgiyi ve hürmeti 
azaltmaktadır. 

Bakın size bir misal arz edeyim: Mardin'le 
Nusaybin yolu üzerinde bir Tilkit Tepe Kara
kolu mevcuttur. Hâdise 22 - 23 Kasım 1961 ta
rihinde olmuştur. Tilkittepe Karakolunda hiç
bir ihbar ve şikâyet olmadığı halde arabalarda 
bulunan şahıslar yollarda indirilmiş, arabalar
da kadın bulunduğu halde bunlar da, kadın
ları, kadın ımemurlarm araması lâzımolduğu 
halde, erkekler tarafından 'aranmışlardır ve ra
hatsız edilmişlerdir. Bu hususta Dahiliye Ve
kilinin hassasiyetle hareket etmesini bilhassa 
rica ediyorum. Kaçakçılık Kanununa (Arama 
karan vermek hâkime aittir. Tehiri mucip hal
lerde Cumhuriyet Müddeiumumisi bu salâhiyeti 
kullanır.) hükmünü muhtevi ıbulunmaktadır. 
Kaçakçılıkta, kanun hükümlerine göre, en bü
yük mülkiye âmirinin emriyle arama yapılır. 
Her fert, her vasıta ve her şahıs üzerinde de
ğil, şüphe edilen şahıs üzerinde arama yapı
lır. 

Anayasa bu hususta hüküm vâz'etmiştîr. 
Anayasanın 15 nci maddesi şöyle der: (özel ha
yatın gizliliğine dokunulamaz. Adlî kovuştur
manın gerektirdiği istisnalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulü
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; ka-
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txm düzeninin gerektirdiği t .11, r l^ ae ^anunla 

* yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kim
senin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz.) 

Bu durum muvacehesinde hukuk dışı arama
ları tatbikatta şahit olduğumuz için, Dahiliye 
Vekilinin, kanunların ve nizamların şartları 
dairesinde, aramanın yapılması hakkında Gü
ney - Doğu ve bilhassa diğer valiliklere bir ta
mimin gönderilmesini istirham ediyorum. 

Yine Mardin ile İdil kazaları arasında Türk 
karakolları mevcuttur. Bu karakollardan geçen 
otobüsler durdurulmakta, kadın, kız her kim 
•olursa vatandaşların üzerleri aranmaktadır. Bu 
hususların üzerinde de hassasiyetle durulması
nı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, ce
vabımı arz ederken, Vekâletimce bölge zabıta 
âmirlerine arama yapılmasın diye bir tamim 
gönderilmiş olmadığını ancak, Kaçakçılık Ka
nununun 9 ve 10 ncu maddeleri, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 96, 97 nci maddeleri 
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gereğince bu aramaların yapıldığım arz ettim. 

Vekâletimce bu hususla bir tamim yapılmış 
değildir. Yalnız arkadaşım, usulsüz bir arama
dan bahsettiler. Hakikaten kadınların erkek
ler tarafından aranmaması lâzımdır. Şayet böy
le tesbit edilmiş bir vaka varsa tahkikat açtı-
rabiliriz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, müm
künse bu mevzuda zabıta makamlarına da bir 
tamim yapılsın. 

İÇİŞLERİ BAKACI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Hangi tamimden bahsediyorsunuz, 
ben tamim yapacağım diye bir şey söyleme
dim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Ben yapılacak 
aramaların kanun dâhilinde yapılması için bir 
tamim yapmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Vakit gecikdiğinden 17.1.1962 Çarşamba 

günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,25 
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