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22. Birleşim 
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içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
535:536 
536:537 

538 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 538 
1. — İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan 

Vekili Faruk Sükan'm, 2 Kasım 1965 Per
şembe günü Kıbrıs'ta Magosa bölgesinde 
Rumlar tarafından yapılan saldırı ve bâzı 
binaların işgali dolayısiyle ortaya çıkan 
durumu düzeltmek üzere varılan Magosa 
Anlaşmasına dair açıklaması 538:539 

2. — Kırşehir Milletvekili Meraduh 
Erdemir'in gazetelerde vali, genel müdür 
veya müsteşarların değiştirileceği haberle
rine dair konuşması ve Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'm cevabı 539:542 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar'ın, bu yıl miktarca az, kalitece üs
tün olan Ege tütün ürününün değerlendi
rilmesi hakkında demeci 542 

4. — Urfa Milletvekili Halil Balkıs'ın. 
Urfa'ya ayrılan tohumluğun yetersizliğine 
dair demeci 542 

Sayfa 
5. — İstanbul Milletvekili Muh iddin 

Güven'in, Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in bu birleşimde yaptığı konuş
ma sırasında A. P. Grupu hakkında kul
landığı kelimeyi geri alması gerektiğine 
dair demeci * • 542:543 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/168) 543 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm dönü
şüne kadar kendisine Devlet Bakanı Ali 
Fuat Alişan'ın vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/169) 543 

8. —• Vazife ile yurt dışına giden Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'm 
dönüşüne kadar kendisine, Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdenı'in vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/170) 543:544 

9. — Ankara Milletvekili Orhan Alp'
in Sanayi ve Ulaştırma komisyonların
dan çekildiğine dair önergesi (4/13) 544 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
övjlın. Millet Mçclisi toplantılarının Pa 



Sayfa 
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ya
pı mı asma dair önergesi (4/14) 544:547 

5. — Sorular ve cevaplar 547 
A) Sözlü sorular ve cevapları 547 
1. —• Bursa Millet vekili Kasım Öna

dım'm, arsa spekülâsyonunu önlemek için, 
mahallî idarelerin ve Hazinenin mülkiye
tinde bulunan arsaların, vatandaşlara, 
ucuz bedelle ve taksitle, verilip veril emi-
yeceğine dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/21) 547 

2. _ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, son beş, sene içinde tekniker 
okullarından kaç öğrenci mezun olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/30) 547 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum Ma çiftçiye tohum
luk olarak verilen ilâçlı buğdayın un 
fabrikaları nca üğütülerek halka satılma
sını önlemek üzere nasıl bir tedbir düşü
nüldüğüne dair İçişleri, Adalet ve Ta
rım bakanlarından olan sözlü sorusuna 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'm cevabı (6/32) 547: 

549 
4. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-

ler'in, Erzurum'da çimento fabrikası ku
rulması işinin 1966 programına alınması 
hususunda bir hazırlık olup olmadığına 
dair sorusuna Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un cevabı (6/33) 549:551 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, Erzurum'a nakledilecek hayvan ye
minin taşıma ücretinde bir tenzilât düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Scyfi Öztürk'ün cevabı 
(6/36) 551:552 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik* 
baş'ın, Burdur'un, Gölhisar ve Bucak il
çelerinde kurutulan Hazine arazisinin top
raksız köylülere kiralanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/38) 552 

7. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nm, halen Cumhuriyet Senatosunda, 

Sayfa 
Millet Meclisince sevk edilmiş, hangi ka
nun tasarı ve tekliflerinin mevcut bulun
duğuna dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/39) 552 

8. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Tarihî Ayasofya'nın cami haline 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusuna Devlet 
Bakan liefet Sezginin cevabı (6/40) 552:554 

9. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Orman köylerinin kalkındırıl
ması ve geçimlerinin sağlanması hususunda 
şimdiye kadar ne gibi tedbirler alındığına 
dair Tarım ve İmar ve İskân bakanların
dan olan sorusuna Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'm cevabı (6/41) 554:557 

10. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nuH, Esnaf \e tüccarın kredilerinin 
iadesi bakımından, protestoların, bir defaya 
mahsus olmak üzore yok farz edilmesi ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Ticaret Bakanı Macit Zeren'in cevabı 
(6/42) 557:558 

11. —• Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğltı'nun, 1950 yılından bugüne 
kadar, her sene, Türkîyeye hangi tip ve 
marka traktör ve biçer - döver ithal edil
diğine dar Başbakandan ve Maliye, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü so
rusu (6/43) 558 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
TTysaFm, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa güre öğretmenlik mesleki için ya
pılacak sınıf tüzüklerinin ne olacağına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/44) 558 

13. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Türkiye'de yapılması karar
laştırılan üçüncü Demir - Çelik Fabrika 
sının, nerede kurulmasının düşünüldüğüne 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/45) 558 

14. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Mart 1965 te temeli atılan 
Çaycuma Kâğıt Fabrikasının yapımına baş-
lanamaması sebebine dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/46) 558 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Ak
alın'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi memur, 
polis ve hademelerinin ziyaretçilere iyi muame
le yapmalarının sağlanmasına dair yaptığı ko
nuşmaya ve Başkanlığın bu konudaki açıkla
masına bilgi edinildi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılarına Başkan
lık tezkeresinde yazılı sürelerle izin verilmesi 
kabul olundu. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, gece 
öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun tasarısı ile ilgili 
önergesi okundu, tasarının havale edildiği Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçileeek be
şer üyeden kurulu bir Geçici Komisyona veril
mesi kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum'un bâzı ilçelerinde yapılan petrol aramala
rında daha büyük sondaj makinaları kullanıl
ması gerçeğinin açıklanmasına dair sorusuna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De-
riner; 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyücc'-
nin, Çorum'da 1965 yılında kaç ilokul yapıldı
ğına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum'un, Pasinler ilçesinde yapılacağı önceden 
bildirilen Serçeboğazı barajının inşaasının geri 
bırakılması sebebine dair sorusuna Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ibrahim Deriner, 

istanbul Milletvekili Sadun Aren'in 171 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince okullar
da konferans verilmesi yasaklandığına göre 
konferansların hangi binalarda verilmesinin dü
şünüldüğüne dair sorusuna içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan ye 

Kastamonu Milletvekili ismail Haklı Yılan-
hoğlu'nun, 24 Asya - Afrika Devletinin Kıbrıs 
konusunda Birleşmiş Milletlere bir rapor verip 
vermediklerine dair sorusuna da Dışişleri Bakan 
Vekili Faruk Sükan cevap verdiler. 

21, 32, 33, 36, ve 38 sayılı sorular ilgili Ba
kanların, 39 sayılı soru, soru sahibinin birleşim
de hazır bulunmamasından ve 30 sayılı soru 
ise sahibinin izinli olmasından dolayı, görüşü-
lemiyerek gelecek birleşime bırakıldı. 

Sinop • Milletvekili. Cemil Karahan'ın, bâzı 
çocukların kısırlaştırılmış olduğu hakkındaki 
yayınların doğru olup olmadığına dair Devlet, 
içişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan-olan sözlü sorusu da, soru sahibi ikinci de
fadır hazır bulunmadığından, düştü. 

14 Aralık 1965 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere (Saat 16,15 tc) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Nurettin Ok Önol Sakar 
Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1, _ Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-

lu'nun, köy okulları ve lojmanlarını, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair sözlü soru önergesi, (6/59) (MiHî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

2, — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair sözlü soru öner
gesi (6/60) (Başbakanlık ve Köy İşleri Bakan
lıklarına gönde rilmiştir.) 

3, — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in

şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda no düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi (6/61) (Köy işleri ve Millî Eğitim ba
kanlıklarına gönderilmiştir.) 

4. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
orman tahribatını: önlemek üzere bütütn yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi (6/62) (Sanayi ve Tarım bakan
lık1 arına gönderilmiştir.) 

5. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
kıptilerm, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü-
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lüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, 
(6/63) (imar ve iskân ve içişleri bakanlıkları
na gönderilmiştir.) 

6. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'ın, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi (6/64) 
(Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi (6/65) (Bayın
dırlık ve Ulaştırma bakanlıklarına gönderilmiş
tir.) 

8. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 

TASARILAR 

1. — 1111 saydı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasının 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna 
geçici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/68) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

2. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
(1/69) (Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larına) 

3. — Nüfus kanunu tasarısı (1/70) (Dışiş
leri, Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarına) 

4. — Türk. Silâhlı Kuvvetleri iaşe kanunu 
tasarısı (1/71) (içişleri, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

TEKLİFLER 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/145) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/146) (Adalet Komisyonuna) 

biteceğine dair sözlü soru önergesi, (6/66) 
(Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.) 

9. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi (6/67) (Başbakan
lığa gönderilmiştir.) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
sözlü soru önergesi (6/68) (Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi (6/69) (Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. -— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, 4 Teşrinev-
vel 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 288 ve 290 nmcı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/147) (Adalet Komisyonuna) 

8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce ve Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Eğitim enstitüleri mezunlarının üniversitelere 
girebilmeleri hakkında kanun teklifi (2/148) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

9. —• Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 
12 arkadaşının, Ziraat odaları ve ziraat odala
rı birliği Kanununun 9, 11, 37, 26 ve 40 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/149) (Tarım Komisyonuna) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyeni 
Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının, Devlet Demir
yolları işletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç para verilmesine* 
dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173, 121 ve 48 
sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/150) (Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, Mevcut \ e ku
rulacak olan teknik okullarında geçici surette 
yevmiyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendi
rileceği hakkında kanun teklifi (2/151) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 61 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/152) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, 1593 sayılı Umu
mi Hıfzıssıhha Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi (2/153) (tçişleri, 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyon
larına) 

14. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve 
4 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 57 nci. maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
mezkûr Kanuna geçici bir madde ilâve edilme
sine dair kanun teklifi (2/154) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

15. — Kars Milletvekili Celâl Nuri Koç ve 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun 348 
sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/155) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Jtefet Rendcci ve 9 arkadaşının, Millî Mücadele 
kahramanlarından müteveffa Ali Safa Okan 
eşi Fatma Duriye Okan'a hidemati vataniye 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun 
teklifi (2/156) (Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

17. — Kırklareli Milletvekili Orhan Türk-
kan ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununa ek kanun teklifi (2/1571 (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

.18. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun kaldı
rılması ve eğitmenlerin aylıklı kadrolara geçiril
melerine dair 326 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/158) (Millî Eğitim, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

19. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop 
ve 7 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
34 neü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları hükümle
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/159) 
(Tarım ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
20. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/171) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

21. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaç'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/172) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

22. — Ege Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
tKesinhesabıaıa ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/173) (Sayıştay Komisyonuna) 

23. — İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı iKesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/174) (Sayıştay Komisyonuna) 

• • 
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B Î R l N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Abdülbâri Akdoğan (Ağn) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
üyelerin anahtarları çevirdikten sonra beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

1. — İçişleri Bakam ve Dışişleri Bakan Ve
kili Faruk Sükan'm, 2 Kasını 1965 Perşembe 
günü Kıbrıs'ta Magosa bölgesinde Rumlar ta
rafından yapılan saldırı ve bâzı binaların işgali 
dolayısiyle ortaya çıkan durumu düzeltmek üze
re varılan Magosa Anlaşmasına dair açıklaması. 

BAŞKAN — İçişleri Bakan ve Dışişleri Ba
kan vekili Sayın Faruk Sükan gündem dışı söz 
istemiştir. Kendisine söz veriyorum. Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA
KAN VEKİLİ FARUK SÜKAN (Konya) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2 Kasım 
günü Kıbrıs'ta Magosa bölgesinde Rumlar tara
fından Türk bölgesine vâki tecavüz ve işgal hâ
disesi münasebetİ3de, Dışişleri Bakanı arkada
şımız Çağlayangil tarafından Yüksek Meclisle
re bilgi verilmiş ve bu hâdiseler dolayısiyle Hü
kümetimizin yapmış bulunduğu teşebbüsleri izah 
ile gelişecek hâdiselerin inkişafına göre Yüksek 
Meclislere bilgi verileceği hususu beyan edil
mişti. İki Kasım hâdiseleri münasebetiyle varı
lan ve Magosa Anlaşması adiyle neticelenen bir 
mesele hakkında bilgi vermek ve Yüksek Mec
lisi aydınlatmak istiyoruz. 

Kıbrıslı Rumların 2 Kasım tarihinde Mago
sa'da Türk bölgesine karşı girişmiş oldukları 
tecavüz neticesinde ortaya çıkan durumu düzelt
mek üzere Birleşmiş Milletler temsilcilerinin 
aracılığı ile yapılan müzakereler sonunda Kıb
rıslı Türklerin haklarını koruyan bir anlaşma 
elde edilmiş bulunmaktadır. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

Kıbrıslı Rumların giriştikleri tecavüz sonu
cunda Hükümetimiz tarafından Güvenlik Kon
seyine yapılan şikâyet ve Konseyin almış oldu
ğu karar hakkında Dışişleri Bakanı 5 Kasımda 
Senatoda ve 7 Kasımda Millet Meclisinde ge
rekli izahlarda bulunmuştu. Hükümetimiz o ta
rihte Dışişleri Bakanı tarafından ifade edilmiş 
olduğu üzere Rum tecavüzleri ile Magosa'da 
ateş kes anlaşmasına aykırı olarak işgal edilen 
mevkilerin tahliyesinde katiyetle ısrar etmeye 
karar vermişti. Hükümetimizin bu kararlı tu
tumu neticesinde ve bir aya yakın uzun müzake
releri takiben Rumların 2 Kasım tarihinden 
sonra işgal etmiş oldukları mevkilerden çekil
meleri kararlaştırılmış ve şu ana kadar Namık-
kemal Lisesi, Evkaf Apartmanı ve Tekke'nin 
Rumların işgalinden tahliyesi temin edilmiştir. 
Diğer mevkilerin de peyderpey kaldırılması 
ameliyesi devam etmektedir. 

Anlaşmaya göre, surlar dışındaki bölgede bu
lunan bütün yol barikatları kaldırılmış ve sivil 
şahısların aramaya tabi tutulmasına son veril
miştir. Türk malıallelerindeki Türk polisleri ta-
biatiyle görevlerine eskiden olduğu gibi devam 
edeceklerdir. Bu anlaşmanın bir özelliği de, 
anlaşmayı tatbik etmek işini üzerine alan Barış 
Gücünün bu işi yaparken vazife ve salâhiyet-
leriyle ilgili talimatları sonuna kadar kullanma
yı tekeffül etmiş olmasıdır. Bu vesile ile Bir
leşmiş Milletler Temsilcilerinin bu nazik mesele
deki yardımlarını ve bir anlaşmaya varılması 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 538 — 



M. Meclisi B : 22 14 . 12 . 1965 0 : 1 

hususunda göstermiş olduklara gayreti memnuni
yetle kaydetmek isterim. 

Hükümetimizin, ahdî ve mânevi mükellefi
yetleri icabı olarak, Kıbrıslı Türklerin hak ve 
menfaatleriyle ilgili konuları en büyük bir dik
kat ve titizlikle izlemeye devam etmekte olduğu
nu da teyiden arz ederim. 

Bir hususu da yüksek nazarlarınıza arz et
mek isterim. 

Bugün Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyo
nunda Kıbrıs meselesi müzakereleri devam et
mektedir. Bu gece Güvenlik Konseyinde de ay
rıca Barış Gücü ile ilgili olan müzakerelere baş
lanacaktır. Alman neticeler ve müzakereler hak
kında etraflı ve teferruatlı malûmat sırasında 
ve kısa zaman içinde Yüksek Meclislere arz edi
lecektir. 

Hürmetle selâmlarım. 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, gazetelerde vali, genel müdür veya müs
teşarların değiştirileceği haberlerine dair konuş
ması ve Devlet Bakanı Cihat Bügehan'ın cevabı 

BAŞKAN — Söz istemiş üç arkadaşımız da
ha var, konusunu Başkanlığa bildirerek söz iste
mişlerdir. Kendilerine, kısa olmak kaydiyle, sıra 
ile söz veriyorum. Sayın Memduh Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Ki'fşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, beni bugün huzu-, 
runuza çıkmaya sevk eden husus; Devletin yük
sek kademesinde, şerefle vazife gören, valilik, 
müsteşarlık ve genel müdürlük gibi mevkilerde 
bulunan memurların huzurunu kaçıran ve âdeta 
bunların topunu birden, tembel, vazifesinin ehli 
olmıyan ve binnetice değişmeye müstahak in
sanlar gibi göstermeye çalışan haber ve beyan
lardır. 

Meclisin açılmasına takaddüm eden günler
den başlayıp, bugüne kadar, 1,5 aydır, hemen 
hemen her gün devam eden yayınların, dediko
duların valilerde, müsteşarlarda ve genel mü
dürlerde huzur bırakıp bırakmıyacağını takdi
rinize sunmak isterim. 

Bazan haber, bazan beyanat, bazan makale 
şeklinde çeşitli gazetelerde devamlı surette şu 
veya bu valinin, genel müdürün veya her han
gi bir yüksek kademedeki vazifelinin değiştiri
leceği haberinin yayılmasından alâkalıları bir 
tarafa bırakınız, efkârı umumiye ve bütün Dev
let memurları bîzar olmuştur. 

Dün bir müessesenin şube müdürü bana : 
«Ne olacaksa, olsun bitsin. Kim değişecekmiş 
görelim. Değişiklik olmıyacaksa, şu haberlere 
son verilsin ki ; biz de kararsızlıktan kurtula
lım. Yapacağımız işi, gideceğimiz istikameti bi
lelim.» demiştir. (Soldan, gürültüler ve «TRT 
Genel Müdürü de dâhil mi?» sesi) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale et-
miyelim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — TRT 
Genel Müdürünün haklı sebeplerle değiştirilme
si bu kürsüden istendiği zaman kaypaklık ya
pan sizlerdiniz. 

(Soldan, gürültüler ve M. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Erdemir, karşılıklı ko
nuşmayın. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sizler 
hangi esbabı mucibe ile ortaya çıkacaksınız, 
Türk Milleti merak ediyor, bizleri bırakınız. 
(Soldan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, karşılıklı ko-
nuşmiyalım. Gündem dışı konuşma yapıyorsu
nuz, lütfen kısa kesiniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bir ik
tidar değişiklik yapabilir. Yetkisi ve salâhiyeti 
şüphesiz münakaşa dışıdır. Fakat... 

NİHAT PASİNLÎ (Erzurum) — Kaypak sö
zünü geri alsın! 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Almı
yorum, Adalet Partisi Grupu için kaypak sö
zünü geri almıyorum. 

BAŞKAN — Saym Erdemir, karşılıklı ko
nuşmayınız. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Fakat, 
keyfî ve partizan- zihniyetle yapılacak değişik
likleri hiçbir vicdan sahibi tasvibetmiyecektir. 
Gazetelerde çıkan değiştirme ile alâkalı haber
lerde hiçbir ciddî sebep ortaya konamıyor. Ak
sine, yapılması düşünülen değişikliklerin parti
zan gayelere matuf oiduğu belirtiliyor. Bâzı 
genel müdürlerin ismi etrafında iktidar, müna
kaşa yapılmasına bizzat imkân veriyor. Vali, 
genel müdür, müsteşar ve benzeri vazifelerde 
bulrr. anların haklarında çıkarılan maksatlı ha
berlerin karşısına Hükümet ve alâkalı vekilin 
herkesten evvel çıkması zaruridir. Vekil susa
cak, parti idarecileri konuşacak, böyle idare ol
maz. 
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Muhterem arkadaşlar, bugün Sayın Başba
kanın Milliyet Gazetesinde çıkan şu beyanatı 
dehşet vericidir : 

«"Daha iyi genel müdürlere ihtiyacımız var.» 
Bunu okuyan genel müdür ne diyecek?.. (Gü
rültüler') 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — «De
mek ki, biz vazife göremiyoruz, iyi değiliz1» gi-
bir bir intiba hâsıl olacak. Yani birkaç tane 
genel müdürü yanyana getirip, aynı vazifeyi 
birden gördürüp ondan sonra bunların hangi
sinin daha iyi olduğunu efkârı umumiyenin tak
dirine sunmak mümkün olmadığına göre, umum 
müdürlere eziyet edilmek ve bu yolda mânevi 
baskı yapıp istifaları temin edilmek gibi bir 
yola, demode olmuş, eskimiş bir yola başvuru
luyor. (A. P. sıralarından «Bu Hükümetin bile
ceği iştir» sesleri) Şüphesiz Hükümetin bileceği 
iştir. Ama hükümetler sonsuz salâhi'yetlendi-
rilıniş müesseseler değildirler. Hükümetlerin 
salâhiyetleri, kanunların, başta Anayasanın çer
çevesi içinde sınırlandırılmıştır. Bu sınırlardan 
taşmak istidadını gördüğümüz için, bunu ikaz 
vazifesi olarak yapmak istiyoruz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Gündem 
dışı konuşma ile ne alâkası var? Gensoru verir
siniz. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — öbür 
taraftan Hürriyet Gazetesi 17 valinin isminden 
bahsedilmek suretiyle değiştirileceği haberini 
veriyor. Buna mukabil İçişleri Bakanı Sayın 
S Likan, «Biz böyle-bir şey düşünmüyoruz, biz
den'duymadıkça inanmayınız» diye tekzip veri
yor ama, bilhassa Savın Başbakana yakınlığı bi
linen bâzı gazete muhabirleri İsrarla üzerinde 
duruyor. Ateş yanmıyan yerden duman tütmez, 
diyen bir atasözü vardır. 

İktidar ne yapacaksa yapsııı arkadaşlar, ta
sarruflarının haklı veyft haksız olduğu bu kür
süden şüphesiz münakaşa edilecektir. Bunda en
dişeniz olmasın. (Gürültüler...) Olmasın endişe
niz. Tasarruflarınızın kanunsuz, haksız, Anaya
saya ve kanunlara aykırı, insanlık anayasasına 
ahlâka aykırı olup olmadığı bu kürsüden şüp
hesiz münakaşa zamanla edilecektir. Ama niye 
telâş gösteriyorsunuz?.. Eminseniz, yaparsınız 
tasarrufunuzu, biz de haklidir veya haksızdır 

der, ona göre getiririz veya getirmeyiz. Ama 
şimdi masum bir düşünce ile... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen bağla
yınız sözlerinizi. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Vazi
femizi1 yapmaya çalışıyoruz. Bu ikaz vazifesine 
dahi tahammül edemiy enlerin ilerde neler yap
mak istediklerini anlamak güç değildir. (A. P. 
sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Savuı Erdemir bağlayınız, beş 
dakikayı geçmemek azere söz verilmiştir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Diğer 
bir gazetede İçişleri Bakanına atfen, Hüküme
tin genel müdürlerin değiştirilmesi şeklinde bir 
problemi var mıdır? Soruma «Onu Başbakan
dan sorun» demiş, ve şöyle devam etmiştir : 
«Her bakan, lüzum gördükçe teşkilâtında lü
zumlu "değişikliği yapar.» 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz bakanlarımız 
vazife icabı zaruret görürse değişiklik teklif
lerini getirebilir. Bu, yetkisi dahilindedir. Ama 
el'an vazife başında bulunan insanları huzur
suzluğa sevk edecek, hiçbir sebep yokken on
ları çalışmaktan alıkoyacak, tereddüde sevk 
edebilecek birtakım beyanlardan mesuliyet ta
şıyan insanların kaçınması lâzımdır, öyle şey
ler oluyor ki, dün bir gazetede manşet vardı. 
Bir bakan hakkında, teşkilâtın şikâyetçi oldu
ğu, Hükümeti yıpratmaya çalıştığı. Buna mu
kabil, aksine bu bakanın umum müdürlerin de
ğişmesi hususunda İsrarının devam ettiği... Peş
lerini bırakmıyacağım... Bunun, vazife ve salâ
hiyet anlayışiyle mesuliyet anlayışiyle bağda
şacak tarafları yoktur arkadaşlarım. Gazeteler
de bu şekilde haberlerin çıkması hayra alâmet 
değildir. Hem memleketin huzuru kaçacak, hem 
Devletin işleri duracak, hem de... (Soldan, al
kışlar) sizler bu şakşakla bu Parlâmentoda iyi 
vazife yaptığınızı vatandaşa anlatmaya çalışa
caksınız (Soldan, gürültüler) öyle mi? Yağma 
yok, vatandaş artık her şeyi anlıyacak seviye
dedir. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen kısa 
kesmenizi1 rica edeceğim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkan, müdahale ediyorlar. Bir tek cümlem 
yok ki. müdahale edilmemiş olsun. Sussunlar, 
kısaca bitireyim. 
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BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaların ku 
sa olması kaydını biliyorsunuz, istirham ediyo
rum, kısa kesiniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Devlet idaresinde şu prensip
leri takibetmek lâzımgelir. Şahsiyetli, bilgili, 
namuslu insanlardan kaçmamak gerekir. Maa
lesef şahsiyetli umum müdürlerden iktidarın 
hoşlanmadığı anlaşılıyor.... 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Hükü
metin tasarrufuna sen müdahale edemezsin, onu 
sen bilemezsin, onu Hükümet bilir!... 

BAŞKAN — Sayın Fcndoğlu, hatibe mü
dahale etmeyin efendim, görüşmesini takibedi-
yorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Arka
daşlar, Aksaray'da Atatürk anıtı açılıyor. Ata
türk anıtında bir bakanın özel kalem müdürü
nün tahkikat yapması için emir veriliyor. Ya
hut böyle bir tahkikat yapılmasına bakan mut
tali olduğu halde susuyor. Bu kabîl hareketle
rin yani mesuliyetle bağdaşannyan, vazife ve 
mesuliyet sınırı içinde kalmıyan bu kabîl dav
ranışların sonu nereye gidecektir, hangi çık
maza gidecektir? Mesuliyet sahibi bir insan 
olarak şimdiden kendi kendime düşünüyorum 
ve verdiğim hüküm çoğunluğun lehinde olmu
yor. 

Son tavsiyem, Hükümetten ricam şahsiyetli 
insanların şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Hükümet bünyesinde kalmalarının im
kânı sağlanmalıdır. Biz demiyoruz ki vazifesini1 

kötüye kullananları tutalım, biz demiyoruz ki 
salâhiyetlerini suiistimal edenler kalsın. Hayır, 
hiçbir suiistimali olmadan, hiçbir kötü düşün
cesi olm.ıdan memlekete icabında inisiyatifiyle 
müdahalesiyle milyonları kazandırabilecek cesa
retli olan insanların sırf kara kaşını, kara gö
zünü be^enimiyoruz, diye uzaklaştırmaya çalış
mak mazide gördüğümüz partizanlık örnekle
rine taş çıkartacak mahiyettedir. Hoşça kaim. 
(Soldan, sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, söz mü isti
yorsunuz?. Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — (Soldan, alkışlar) Çok muhte
rem arkadaşlar, Sayın Memduh Erdemir arka
daşımız bu konuşması ile memurların lehinde 
değil, bi'âkis aleyhinde hareket etmiş bulun

maktadır. (Soldan, bravo, sesleri) Bu kürsüye 
gazetelerde çıkmış haberleri bir vakıa gibi ge
tirip onun üzerine binai hükmetmek, millet
vekilliği vazifesi ile kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, vazifem icabı 
Sayın Başbakanın yarımda sık sık bulunurum. 
Sayın brsın mensupları da karşımızdadır. Her 
seferinde basın mensubu sayın arkadaşlarım, 
«şu kadar umum müdür değiştirilecek, bu ka
dar vali değiştiril'ecekmiş, ne dersiniz?..» dr? o 
sual sorarlar. Her zaman Sayın Başbakanın 
vermiş olduğu cevap şudur : «Vazifesine bağlı, 
kanunlara sadık, halka hizmet eden ve Devlet 
emrinde bulunan hiçbir memurun yeri değişti-
rilmiyeeektir.» 

Hükümet programında da ifade edildiği gibi 
ben şu anda bu kürsüden Hükümetin, sözcüsü 
olarak sarahatle bir kere daha ifade edeyim ki, 
Türkiye'de kanunlara bağlı, halka hizmet eden, 
Devlet emrinde bulunan, partizanca hareket et-
miyen her Devlet memuru yerinden emin, müs
terih ohrak vazifesine devam edebilir. (Sol
dan, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye'de basın hürdür arkadaşlar. Her 
dilediği haberi dilediği yerlerden temin etmek 
suretiyle vatandaşlara bildirebilir. Hükümetin 
basında çıkan her türlü haberi, anında tekzibet-
mek gibi bir mükellefiyetle karşı karşıya bırak
tığımız anda Hükümetin' vazife görmesine im
kân yoktur. Demin de ifade ettiğim ve bütün 
basın mensubu arkadaşlarımı irşadederek söy
lediğini gibi, Hükümetin görüşü bu yolda ol
muştur, bu yolda olacaktır. 

Demin bir arkadaşımız buradan tavsiyede 
bulundular. Kendilerinin bu tavsiyesine Devlet 
memurlarının ve Hükümetin ihtiyaçları bulun
madığını söylemek isterim. Bildiğiniz gibi Ana
yasa hükmüne göre her türlü idari tasarruf 
kazai murakabenin altında bulunmaktadır. 
Eğer Hükümetimiz her hangi bir memur hak
kında kanunlara aykırı bir tasarrufta bulundu
ğu takdirde Danıştay yolu açıktır. Burada Sa
yın Memduh Erdemir arkadaşımızın himayele
rine muhtaç değildir. Onlar kanunların, Anaya
sanın teminatı altında bulunmaktadır. Çok rica 
ediyorum, hiçbir memur arkadaşımız, dediğim 
şartlar baki kalmak kayıt ve şartiyle, yerinden 
vazifesinden emin olarak huzur içinde vazife
sine devem edecektir. Bunun hilâfına çıkmış 
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bulunan haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. 
Bunu bir kere daha burada ifade etmekten do
layı zevk duyuyorum. Hepinizi saygı ile selâm
larım. (Soldan, alkışlar) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, bu yıl miktarca az, kalitece üstün olan Ege 
tütün ürününün değerlendirilmesi hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, yazılı olarak bil
dirdiğiniz konu içinde kalmanızı istirham ede
ceğim. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlarını, 1964 tütün mahsulünün Ege 
rekoltesi, 117 milyon kilo tesbit edilmiş ve 123 
milyon küsur kilo tescil edilmiştir. Türk tütün
cülüğünde rekor seviyeye çıkmış olan bu mik
tar, geçen sene, malûmunuz olduğu gibi, 3 ncü 
Koalisyonun iş başından ayrılması, 4 ncü Hü
kümetin kurulmasiyle tütün mahsulünün böyle 
bir devreye raslamış olması sebebiyle Ege'de 
lâyıkı veçhile değerlendirilememiştir. Bu sene 
muhterem arkadaşlarım, 1964 24 milyon kilo, 
rekoltesine rağmen 1965 dikim mevsiminde, ha
vaların çok yağışlı gitmesi sebebiyle, dikim ya
pılamamış ve rekolte 65 ilâ 70 milyon kilo ara
sında tesbit edilmiş bulunmaktadır. Kalite iti
bariyle fevkalâde müsait bulunan 1965 tütün 
rekoltesi miktar itibariyle de geçmiş yıllardan 
çok azdır. Bu bakımdan seçim mmtakamdan, 
Ege mıntakasmdan aldığım mektuplarda 1965 
tütün piyasasının bir an evvel açılması temen
nisinde bulunulmaktadır. Sayın Hükümet rica
linden istirhamımız, 1966 yılının ilk haftasında, 
1965 tütün piyasasının açılmasından ibarettir. 

ikinci ricamız; muhterem arkadaşlar, re
koltenin az olması itibariyle, elbetteki maliyet 
unsurlan yükselmiştir. Yine geçen yılın hayat 
konjonktürüne göre, bu seneki hayat konjonk
türü arasında farklar mevcuttur. Bu hususlar 
dikkate alınarak 1965 tütün mahsulünün gere
ği gibi değerlendirilmesini Sayın Hükümetimiz
den rica eder, hepinizi muhabbetle selâmlarım. 

4. — Vrfa Milletvekili Halil Balkıs'ın, Vrfa-
ya ayrılan tohumluğun yetersizliğine dair de
meci 

BAŞKAN — Sayın Halil Balkıs. 
HALÎL BALKIS (Urfa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, âcil bir meselenin arzı 

hususunu bilhassa ıttılaınıza arz etmek için hu
zurunuza çıktım. İki gün evvel Urfa'da bulun
mam hasebiyle çiftçilerin şu anda bile tohum
larını ekemediklerini müşahede ettim ve bunlar 
muhterem Köy İşleri Bakanının bizzat ıttılaına 
arz edilmiştir. Esasen tahsis edilen tohumluk 
miktarı kifayetsiz olup, çiftçinin ihtiyacı nisbe-
tinde tevzi edilmediği için bir kısım arazilerin 
ekilmediği ve yine bir kısım ekilenin, yağışla
rın kifayetsiz olması dolayısiyle, sakat olduğu 
ve bu yüzden halen pek çok, binlerce hektar 
arazinin ekilmediği ıttıiaımızı mucibolmuştur. 
Sayın Tarım Bakanından ve Hükümet ricalin
den bu hususun acilen halledimesini rica edi
yorum. Devlet üretme çiftliklerinde bulunma
dığı mülâhazası bahis konusudur. Fakat aynı 
vasıfta tohumluk buğday halen aynı mmtaka-
da, ofislerde mebzulen mevcudolduğu göz önü
ne alınırsa, çiftçinin şu ana kadar ekemediği 
arazisinin ekimini temin etmek için ve kısa za
manda, bilhassa ekime az zaman kaldığı nazara 
alınarak kısa zaman İçinde, 20 - 25 günde, to
humluk buğday verilmesi için teşebbüse geçil
mesini istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

5. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-
ven'in, Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemim
in bu birleşimde yaptığı konuşma sırasında A. P. 
Grupu hakkında kullandığı kelimeyi geri alması 
gerektiğine dair demeci 

MUHİDDİN GÜVEN (istanbul) — Söz is
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven, gün
dem dışı sŞz mü istiyorsunuz efendim? 

MUHİDDİN GÜVEN (istanbul) — Evet 
efendim bayın Erdemir vâki konuşmasında 
Grupumuza sataşmada bulunmuştur. Lütfeder, 
imkân verirseniz, gereken cevabı vermek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sataşma yok, ama, gündem dışı 
konuşma istiyorsunuz, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDlN GÜVEN 
(istanbul) — Sayın milletvekilleri, elbette ki, 
günün hâdiselerini değerlendirmek için kıymet
li arkadaşlarımız söz haklarını bu kürsüden 
kullanacaklardır. Bunu engellemeye, önlemeye 
kimsenin hak ve imkânı mevcut değildir. Bu 
hakkı kullanacak arkadaşarımı'zın da Meclisi 
teşkil eden gruplara gereken itibar ve saygıyı 
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göstermesi lâzımdır. Bunun hakkında da kim
senin şek ve şüphesi olmamalıdır, önümüzdeki 
teşriî faaliyetin içinde bir vücudun tamamlayıcı 
parçaları olarak çalışmak mecburiyetinde olan 
gruplar eğer bu ölçüyü gerektiği gibi, grup
lara mensup arkadaşlarımız bu ölçüyü gerektiği 
gibi kullanmazlarsa elbetteki bunun neticelerin
den kendileri mesul olacaklardır. Ben, grupu-
muz adına şu hususu hassasiyetle ifade etmek 
isterim: Bir mevzuu Sayın Memdııh Erdemir 
arkadaşımız dile getirdiler. Fakat bize dönerek 
ve haksız olarak «kaypak» sözünü kullandı. Bu 
sözün burada kullanılması esasen acı mesele
dir, kullanmaması icabederdi. Ben şimdi bu 
ifademle demek isterim ki Sayın Meclis bir se
viyeye sahibolmalı ve bu seviyenin altına düş
memelidir. (Soldan alkışlar) Biz • sahiboldu-
duğumuz inancın ve millete ait hizmetin gayreti 
içinde bu seviyeyi asgari mânada muhafaza ede
ceğiz. Fakat bütün gayretimiz bu seviyenin 
üzerine çıkmak olacaktır. Sayın arkadaşları
mız, rica ederim, kürsüye teşrif etsinler bu 
sözlerini geri alsınlar. Yeri değildir, kullan
mamaları icabederdi, kullanmakta hatâ etmiş
lerdir. Bir itiraf belki biraz üzüntülü gelebilir 
ama asla insanı küçültmez, bulundukları yerden 
daha yukarılara çıkartır. Tanıdığım Memdııh 
Erdemir arkadaşımı kürsüye davet ediyorum, 
bu sözü tavzih etsinler, geri alsınlar, istediğimiz 
iyi niyet zeminini kullansın. (Kullandığımız bu 
iyi niyet zemini üzerinde yeni inşayı hep beraber 
yapabilelim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
mimize geçiyoruz. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/168) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 9 . 12 . 1965 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Adana Milletvekili Sabahattin Baybura, 
10 gün, hastalığına binaen 7 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 10 gün, 
hastalığına binaen 17 . 11 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Mardin Milletvekili Fuat Uluç, 10 gün, 
mazeretine binaen 7 . 12 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Sayın Sabahattin Baybura'ya 10 gün izin 
verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Abdullah Cilli'ye 10 gün izin verilme
sini kabul edenler .. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Fuat Uluç'a 20 gün izin verilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan'm ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/169) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Kâmil Oeak'ın dönüşüne kadar kendi
sine, Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Vazife ile yurt dışına yiden Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın dönüşüne ka
dar kendisine, Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/170) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve Ta

nıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın dönüşüne kadar 
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kendisine. Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Ankara Milletvekili Orhan Alp'in Sana
yi ve Ulaştırma komisyonlarından istifasına dair 
önergesi (4/13) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Reisliğine 
Millet Partisinden istifa etmiş bulunuyorum. 
Bu sebeple Millet Partisi adına seçilmiş bu

lunduğum Sanayi ve Ulaştırma Komisyonların
dan da ayrılmış bulunuyorum. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Orhan Alp 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millet Meclisi toplantılarının Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri yapılmasına dair önergesi 
(4/14) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisimizin çalışma tarzını değiştiren ve 

bir süre önce karara bağlanan bir önerge ile 
Umumi Heyet toplantıları Salı, Çarşamba, Per
şembe günlerine alınmıştır. 

Bu sistemin tatbikatta grup ve komisyon 
çalışmalarını randımanlı halden çıkardığı, Mec
lis ve komisyonlara devamsızlığı teşvik istidadı 
gösterdği için, geçen yılların tatbikatından da 
örnekler alarak Meclisler teammüllerine göre 
toplantıların ayarlanmasında büyük faydalar 
mülâhaza etmekteyim. Bu sebeple Umumi He
yetin normal zamanlarda Pazartesi, Çarşamaba 
ve Cuma günleri saat 15 te yapılmasının karara 
bağlanmasını saygı ile arz ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatırlı 
yacağmız üzere bu önerge birkaç birleşim evvel 
okunduğu zaman Genel Kurulda müzakeresin

den evvel Başkanlık Divanında görüşülmesi yük
sek tasvibinize arz edilmişti ve kabul edilmişti. 
Bu konudaki Başkanlık Divanı kararını okutu
yorum : 

«9 . 12 . 1965 gün ve 145 sayılı Karar: 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Millet 

Meclisi Genel Kurul toplantılarının Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günieri yapılması ile ilgili 
önergesi münasebetiyle, aynı konuda Genel Ku
rul tarafından toplantıların Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri yapılması hakkında müttehaz 
kararın değiştirilmesini zaruri kılacak bir sebep 
henüz mevcut değil iken tekrar bir değişikliğe 
gitmenin uygun olmıyacağı yolundaki BaşKan-
lık Divanı mütalâasının Genel Kurulun kararı
na arz olunması» 

BAŞKAN — Simdi önergesi hakkında ve 
önergenin lehinde Sayın Ataöv ve Özarda söz 
istemişlerdir. Kendilerine sıra ile söz verece
ğim. 

Sayın Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bal
kan, muhtereım arkadaşlarım. 

Meclisimizin çalışma itarzımı İçtüzüğün 80 nci 
maddesinde sarahatle bulmak müımlkündür. îç-
zük yapılırfkcn, Meclislerin Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri toplanmasını âmir (kılmış, 
ancak, lüzum ve zarurelt görüldüğü zaımam Bü
yük Meclisin kararı i'le (bunların değiştirilmesini 
de 'mümkün kılmıştır. Şimdi geçen yıllarda Bü
yük Meclis çalışmalarını sık sık takrirlerle tan
zim etımiştir. Fakat İner tanzimde bir gerekçe 
ifade edilmiş, o gerekçeye göre Meclisler karar 
vermişlerdir. Bu Meclis açıldığı zaman çalışılma
nın ,S'anı, Çarşamba, Perşembe günleri yaıpılma-
sımaı dair olan önerge, Sayın Başkamın yemi bu
lunması dolayısiyle, geçen yılların teamülleri 
dişinde gerekçesiz olarak burada oylanmıştır. 
Halbuki geçen yıllar Meclislerin çalışmasını tan
zim eden önergeler tıpkı benim önergem gibi, 
Riyaset Divanlarına, aılınır, Riyaset Divanları o 
gerekçeler çerçevesi içinde çalışmiaılarm ne şekil
de olmasına dair kendi görüşlünü Heyeti Umumi-
yeye getirir, Heyeti Umumiyode yapılan bir mü
zakere sonunda buna karar verilirdi. Bu yol 
taitibilk edilmemiştir. Doğrudan doğruya Sayın 
Başkam, Divanı?.! önergeyi almadan burada oyla-
mış ve 91 oya karşı 110 oyla önerge kabul edi
lerek Salı, Çarşamba, Perşembe günleri toplanıl-
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anasına karar verilmiştir. Ertesi günkü gazete
lerde, Büyük Meclis haftanın 4 gününde tatile 
girdiği şeklinde efkârı umumiyede beyanlar çık
mıştır. Büyük Meclis haftanın 4 gününde ta-
ttile girmemiştir. Ancak, bizim bu çalışma tar
zımız, yakın vilâyetlerin temsilcisi olan arkadaş
larımızı bu 4 günlük zaman içinde vilâyetlerine 
göndermek, hattâ ve hattâ orada muayenehanesi, 
ticarethanesi, yazıhanesi olanlara çalışma imkânı 
sağla-maktan başka bir fayda getirmemiştir. 
(Bravo sesleri) 

OBiz Meclisin çalışmalarını tanzim ederken, 
bunda bütçe mülâhazası, Anayasanın icabı olan 
kanunların çıkarılması ve o günün icaplarına 
göre Büyük Meclis1 tatile girmeden evvel devam
lı çalışması gibi gerekçelerle bunu Pazartesi, 
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerine ka
dar göıtürdüğümüz olmuştu/r. Ama aziz arkaı-
daşlarıım, şu da olmuştur; böyle zamanlarda ko
misyonlar çalışama'mıştır, böyle zamanlarda çı
kan kanunlar bugün maalesef tadili gerekçele
riyle yine komisyonlara gelmektedir. Meclisleri 
iyi ©ser vermeye teşvik etmek. Meclislere nor
mal devamı sağlamak için mutlak surette İçtü
züğün tanzimlinde gerekçesiyle 'tevhit edilmiş 
olan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri siste
mini ihya etmek mecburiyetindeyiz. Bu suret
le parti grupları 'Salı günü veya Perşembe gü
nü sabahleyin toplantılarına başlayıp, akşama 
kadar grup çalışmaları yapabileceklerdir. Hepi
niz bilirsiniz ki, gruplara saat 10 da davet edi
len1 arkadaşlarımız saat 11 de gelirler, 11 de gi
den arkadaşlarımız öğle paydosu falan diye, 
yemeğe çıkıncaya kadar Meclis Heyeti Ummmiye 
toplantısı gelir ve grup çalışmalarımızdan da 
randıman aflınmaz. Dolayısiyle komisyonlar 
toplanamaz. Zira haftanın 4 günü boş olduğu 
için arkadaşlarımız seçim 'bölgelerine giderler, 
orada bulunan atrkadaşlarımızı komisyona ge
tirmek müm'kün olamaz. Bn suretle Pazartesi ve 
Cuma günlerini bizzat kendi kararımızla öldür-
ımüş oluruz. Halbuki Paızartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri Meclis toplanırsa Salı günleri bü
tün gruplarıın toplantı günleridir. Perşembe 
günleri arkadaşlarımızın 'memleketlerinden hava
le ©dilecek meseleleri takibejtme imkânları doğa
caktır. Diğer Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri sabahları komisyon çalışmaları rahatça 
yapılabilecektir, 

Aziz arkadaşlar; bu sistem dışında yeni bir 
gerekçe bulmak ımümkün değildir. Daha dün 
buraya geldik. Büyük millete büyük vaitler ve
rerek geldik. Eğer haftanın 7 gününden 4 
gününde burayı bırakıp gidecek olursak bu 
milletin karşısına çıkamaz duruma gelebiliriz. 
(Bravo sesleri) Elbirliği edelim, samimî olarak 
çalışalım, ne olur gitmiyelim, bir müddet. Mec
lisin ara tatillerde gidelim. İstanbullu, Kayseri
li, Konyalı arkadaşlarımızdan rica ediyorum, 
geliniz o günlerde burada oturalım, şu yüklendi
ğimiz büyük veballin altından beraber kalkalım. 

Ben istirham edeceğim, muayenehanesi olan
lar bir müddet oraya devam etmesinler, yazıha
nesi ıdlanlar bunu kapatsınlar. Bunun dışında 
bir gerekçe yoktur, aziz arkadaşlarım. Yani bu
nun dışında bu Meclisi Salı, Çarşamba, Perşem
be günleri toplıyalım da diğer günleri boş geçire
lim diye bir gerekçe verilemez, verilen gerekçe 
samimî olamaz. 

ıŞimdi eğer, bize denilüirse, Cuma, Cumartesi, 
Pazar, Pazartesi günleri seçmenlerimizle temas 
edelim, vilâyetlerimizle irtibatlaışa/lıım diye, o 
zaman böyle.bir gerekçe bana şunu hatırlatır, 
uzak vilâyetlerde bulunan, uzak vilâyetlerin tem-
•sihrJlıeri bulunan arkadaşlarıım kendi mmtaka-
la.niytö temas 'eitmliyecekleri için onlar da yarın 
derlerse ki, bir hafta tıamamiyle çalışalım, üç 
hafta ara verelim, kabul eder misiniz?.. Elbette 
kabul etmezsiniz. 

Bu itibarla İçtüzüğün 80 nci maddesine uya
lım. Fevkalâde bir hal zuhur etmedikçe, ivedi
lik kanunlar gelmedikçe, bütçe gündeme alınma
dıkça bu Meclisi Pazartesi, Çarşamba, Cuma gün
leri çalıştıralım, Salı ve Perşembe günlerini grup 
çalışmalarına, komisyon çalışmalarına verelim 
ve basından da efkârı umumiyede haftanın 4 gü
nü Meclis tatil yapıyor, 3 günü çalışıyor diye kö
tü bir hava estirmeye mâni olalım. 

Benim bunları söylerken Büyük Meclisin hu
zuruna Riyaset Divanının getirmiş olduğu kara
rın da yerinde olmadığım ifade etmem gorekiyor. 
Divan, henüz kararın yeni verildiğini, bu hin bir 
ihtiyaçtan doğmadığını ifade ediyor. Fakat ben 
soruyorum Riyaset Divanına, Meclisin Kanunlar 
Dairesine, Tutanak bürolarına - baksınlar, Salı, 
Çarşamba, Perşembe günleri Meclis toplandığı 
zaman mı idarenin yükü ağır oluyor, yoksa Pa
zartesi, Çarşamba, Cuma günleri toplanıldığı za
man mı işleri daha muntazam yürüyor?.. 
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İçtüzüğü yapanlar, Pazartesi, Çarşamba, Cu
ma günlerini, Meclisin idaresini daha kolay yap
mak, tutanakları daha gününde ulaştırmak için 
koymuşlardır. Böyle bir esaslı gerekçe dururken 
hem Meclis idaresini müşkül duruma sokmak, 
hem yakında bulunan milletvekillerini seçim böl
gelerine gönderme imkânını sağlamak suretiyle 
onları komisyon çalışmalarından dört gün uzak 
tutmak, dört gün grup çalışmalarından uzak tut
mak, dört gün seçmenlerinin işini takibetmekten 
onları uzakta tutmak hiçbirimizin hakkı değil
dir ve olmamalıdır. Ben bunları söylerken vic
danımın sesini dile getiriyorum. Büyük Mille
te karşı yüklendiğimiz dâvayı tahakkuk ettir
mek için sizleri ikaz ile vazifeye davet ediyorum. 
Bu hususta karar verip vermemek yetkiniz da
hilindedir. Fakat ben vicdanımın emrine uya
rak bu vazifeyi yapıyorum. Bu Mecliste, gerek 
Meclise, gerek gruplara, ger*ek komisyonlara de
vamsızlığı önlemek için takririmin kabulünde 
fayda vardır. Arkadaşlarımız Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günleri Meclise devam ederler
se, Mecliste ve komisyonlarda devamsızlık olmı-
yacaktır. Bu yönden takririmin kabulünü istir
ham eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN —• Sayın Reşat Özarda. («Biz de 
lehinde söz istiyoruz.» sesleri.) Efendim, içtü
züğün 89 ııcu maddesine göre iki lehte iki aleyh
te arkadaşa söz vermek mümkündür, bu sebeple 
başka söz veremiyeceğim. 

REŞAD ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar. Meclisin bundan bir süre 
önce almış olduğu karar ve Riyaset Divanının 
son aldığı karar İçtüzüğün 80 nci maddesine mu
haliftir. Gerek Anayasa ve gerekse İçtüzüğün 
âmir hükümleri Millet Meclisi toplandıktan son
ra çalışması devamlıdır. Müstemirren devam 
eder. Ancak fevkalâde hallerde, yazın Meclis 
tatil kararı verir, tatile girer. Bunun dışında 
bayram, v. s. gibi Bütçe Kanununun çıkması gi
bi çok çalışmayı müteakip günlerde de kısa sü
relerle ara verir. Yani Meclisin devamlı çalış
masını iki çeşit kararla kesmek mümkündür. 
Bunların birisi tatil kararı ; diğeri, ara verme 
kararı. Bu Meclisin son aldığı karar Meclisin 
devamlı çalışmasını önliyecek, her haftanın Per
şembe gününden ertesi haitanın Salı gününe 
kadnr Meclis çalışmalarına bir nevi ara verme 

kararıdır. Binaenaleyh, vazifesi devamlı olarak 
çalışmak olan Millet Meclisini her haftanın or
tasında üç gün çalıştırıp, ondan sonra dört gün 
ara vermeye hakkımız yoktur, bu, Tüzüğün âmir 
hükmüdür. 

İkincisi muhterem arkadaşlar, Meclisin top
lantı günlerini, Salı, Çarşamba, Perçcmbe gün
lerine hasrettiğimiz takdirde geri kalan dört 
gününde Mecliste hiçbir milletvekili yoktur, de
mektir. Muhterem arkadaşlarım, bu üç gün içe
risinde Meclis müzakereleri takibedilecek, bu üç 
gün içerisinde siyasi parti grupları toplanıp gün
demlerinde mevcut mühim memleket meselele
rini müzakere edecek, bu üç gün içerisinde ko
misyonlar toplanıp kendilerine tevdi edilmiş olan 
işleri görüşüp karara bağlayıp Meclise sevk ede
cek. Muhterem arkadaşlar buna imkân yoktur. 
Geçmiş tatbikatta bunun mümkün olmadığını 
göstermiştir. 

Sizlere insafla soruyorum, Meclis açılalı şu 
kadar zaman geçti, hangi komisyon bugüne ka
dar toplanmış, gündeminde mevcut hangi işleri 
müzakere ve intaç edebilmiştir. Meclis çalışma
ları bu şekilde devam ettiği takdirde komisyon
lardan da müspet netice almmıyacaktır, bunda 
hiç şüpheniz bulunmasın. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar, Meclis 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri normal top
lantı! arını yapar. Bunun dışında kalan günler, 
grup toplantılarını yapar, komisyon toplantıla
rını yapar ve Meclis devamlı çalışma hali içeri
sinde bulunur. 

Diğer mühim bir mesele daha vardır muh
terem arkadaşlar; Meclis bir gün çalışır, bir 
gün ara verirse ki, verdiği zamanlar Meclisin 
gündemi, milletvekilinin eline bir gün evvel ge
çer. Salı günü sabahleyin Meclise gelen millet
vekili, Çarşamba günkü Meclis gündemini alır, 
okur, tetkik eder. Ertesi gün gündemde mev-
cudolan kanun teklifleri veya tasarılarına dair, 
ve sair meseleleri o gün ve gece tetkik edip, üze
rinde çalışır ve ertesi gün söz alıp üzerinde ko
nuşma imkânı bulur. Meclis toplantıları Salı, 
Çarşamba, Perşembe günleri yapıldığı takdirde 
Meclis gündeminin bir gün evvelinden milletve
killerine dağıtılmasına imkân yoktur. Çünkü, 
yarınki Meclisin gündemini ancak bugünkü 
Meclisin müzakeresi bittikten sonra tesbit ede
bilmek mümkün olur. O da, gece basılıp, yarın 
sabah Meclise gelir. Ve sabah Meclise geliyorsu-
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nuz, o gün görüşülecek meseleleri 
gündemde görüyorsunuz. 

elinizdeki 

Arkadaşlar, burada ezbere iş yapnnyacağız, 
Burada, her gün Meclise geldiğimiz zaman hiç 
olmazsa 24 saat evvelinden Meclisin gündemin
de mevcut meselelerin neler olduğunu bileceğiz; 
ona göre hazırlanıp, ona göre bu Mecliste konu
şacağız, ona göre müzakere ve müdafaa edece
ğiz. 

Binaenaleyh, evvelce verilmiş olan ve cidden 
hatalı ve tehlikeli olan karardan vazgeçelim. 
Meclislerin kurulduğu tarihten beri normal ça
lışma günleri olan Pazartesi, Çarşamba ve Cu
ma günleri Meclis müzakerelerinin devamını 
sağlamak suretiyle bize mevdu vazifeleri daha 
süratli, daha emniyetli ve daha salim bir şekil
de neticelendirmek fırsat ve imkânına kavuşa
lım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Yüceler. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Zarife Koçak ve Kemal Yılmaz, siz bir 

takrir vermişsiniz; bir süre önce Meclisin Salı, 
Çarşanıba ve Perşembe günleri toplanmasını 
teklif eden arkadaşların, isabetli bir teşhise va
rabilmek üzere, gerekçelerini bir kere daha izah 
etmelerini istiyorsunuz. O takrir Heyeti Umu-
miyenin malı ve kararı olmuştur. Artık takrir 
sahibi diye bir kimse yok karşımızda. Israr edi
yor musunuz efendim, takririnizde?.. 

ZARİFE KOÇAK (Bitlis) — Israr etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Antal
ya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün, Millet 
Meclisi toplantılarının Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri yapmasına dair önergesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Gündemin sorular bölümüne geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A ~ SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
arsa, spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsa
ların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/21) 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım, burada 
mı efendim? («Burada» sesleri.) Sayın İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşoğlu, yoklar. Soru
yu Bakanın bulunacağı Birleşime bırakıyoruz 
efendim. 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, son beş sene içinde tekniker okullarından 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, buradalar 
mı efendim? («Yok» sesleri) Bir defaya mahsus 
olmak üzere soruyu gelecek Birleşime bırakıyo
ruz. 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da çiftçiye tohumluk olarak 
verilen ilâçlı buğdayın, un fabrikalarınca üğütü-

lerek halka satılmasını önlemek üzere nasıl bir 
tedbir düşünüldüğüne dair İçişleri, Adalet ve 
Tarım bakanlarından olan sözlü sorusuna Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın cevabı (6/32) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce, 
burada mı efendim? («Burada» sesleri) Efendim, 
İçişleri Bakanı yoklar, Sayın Adalet Bakanı ve 
Tarım Bakanı buradalar. Kabul eder misiniz 
efendim, ikisi tarafından cevaplandırılmasını? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

29 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak İçişleri, 
Adalet ve Tarım Bakanlarının cevaplandırma
sına delâletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Çorum Milletvekili 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
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M. Meclisi B : 22 14 . 12 . 1965 O : 1 

Çiftçiye tohumluk olarak varilen ilâçlı buğ
dayların Çorum ili dâhilinde un fabrikalarına 
satıldığı, fabrikatörler tarafından alman buğ
dayların zehirli olmalarına rağmen üğütülmek 
suretiyle fırınlara tevzi edildiği ve halka yedi-
rildiği öğrenilmiştir. Buna göre; Çorum'da : 

a) Ne miktarda ilâçlı buğday üğütülmek 
üzere iken yakalanmış olup, mesuller hakkında 
ne gibi işlem yapılmıştır? (İçişleri ve Adalet Ba
kanından) 

b) İlâçlı buğdayların yemeklik olarak kul
lanıldığı ve bir ticaret metaı haline getirildiği 
öğrenildiğine göre, halk sağlığını tehdideden bu 
durumu önlemek üzere nasıl bir tedbir düşünül
mektedir? (Tarım Bakanından) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyu
run. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, soruyu cevaplan
dırıyorum. 

11 . 11 . 1965 günü Çorum vilâyet maka
mınca Ahmet Öz adındaki şahsa ait Un fabri
kası anbarında ele geçirilen 28 880 kilo tutarın
daki 361 çuval buğdayın ilâçlı olduğu anlaşıl
ması üzerine keyfiyet 9 . 12 . 1965 tarihinde 
Mahallî Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiştir. 
Cumhuriyet Savcılığınca yapılan hazırlık tah
kikatı sonunda Ahmet Öz hakkında 13.12.1965 
tarihli iddianame ile Umumi Hıfzıssıhha Kanu
nunun 184 ncü madesi delaletiyle Türk Ceza 
Kanununun 395 nci maddesi gereğince dâva 
açılmıştır. 

Diğer taraftan Hamdi Battal, Nafiz Battal 
ve Mustafa Kareli'ye ait Un fabrikasından 
vilâyet makamınca alman Un numunesinin 
Refik Saydam Enstitüsünce tahlili sonunda bu 
unların da ilâçlı buğday ihtiva eylediği 
26 . 11 . 1.965 tarihli raporla tesbit edilmesi 
üzerine, 6 . 12 . 1965 tarihinde vilâyet makamı 
durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmiştir. 
Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda yukarda 
adları geçen üç şahıs hakkında Umumi Hıfzıs
sıhha Kanununun aynı maddesiyle âmme dâva
sı açılmıştır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım, 

5254 sayılı Kanuna göre çiftçilerimize tevdi 
ı 

edilen tohumlukların başka maksatlarla kul
lanılması halinde uygulanacak cezai bir müey
yide yoktur. Sadece bu tohumlukları yemeklik 
ve yemlik olarak kullananlar veya elden çıka
ranların tesbiti halinde bu gibilerin banka borç
ları, süresi beklenmeden, tahsil edilmektedir. 

Bakanlığımızca dağıtılan tohumlukların ga
yesine uygun olarak kullanılmak için alınacak 
tedbirlerin başında : 

a) Bundan sonra elde kâfi miktarda stok 
tohumluk bulundurulması ve 5254 sayılı Kanu
nun uygulanacağı hallerde ve zamanında el al
tındaki bu tohumlukların tevzii ve bunların eki
minin teşkilâtımız tarafından kontrol edilmesi 
cihetine gidilecektir. 

b) Tohumluk yardımı yanında suni gübre
nin de zamanında verilmesi suretiyle tarla ran
dımanının artırılması ve dolayısiyle çiftçinin bi
rim sahadan fazla verim sağlaması suretiyle 
istihsal cazip hale getirilecektir. 

Bakanlığımızca ilâçlı tohumlukların yenme
mesi için gerekli tamim ve yayınlar yapılmaikta 
olup günün şartlarına uygun olarak 5254 sayılı 
Kanunda tadilât yapılması hususunda çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Halkın yemeklik buğday ihtiyacının zama
nında ve tam olarak tesbit edilerek 5254 sayılı 
Kanunla çiftçi ihtiyaçlarının zamanında ve te
mininde kolaylık gösterilmesini tohumluk ola
rak verilen bu buğdayların toprağa tam ola
rak intikalinde müessir bir faktör olacağı ka
naatindeyiz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıyüce. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Mumterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 
ilâçlı buğdayların ekmek yapılmak suretiyle 
yenilmesi Türkiye'de ilk defa vuku bulmuş de
ğildir. Daha önce matbuatın da bu hâdiseyi ak
settirdiği gibi, şurada burada ve meselâ Diyar
bakır'da ilâçlı buğdaylardan yapılan ekmeği yi
yen halkın Karayara denen ve teşhisi güç yapı
lan bir hastalığa duçar olduğu malumunuzdur. 
Oorum'da da un fabrikaları, elimdeki bir ihbar 
mektubuna göre 2 500 ton civarındaki tohum
luk buğdayı bizzat Malya Devlet Üretme Çiftli
ğinden almak suretiyle getirip öğütmüşler ve 
halka yedirmişlerdir. Burada Sayın Adalet Ba-
kanı'nm da açıkladığı gibi, Hıfzıssıhha Enstitü
sünün 6 . 11 . 1965 tarihli ve 2891 sayılı ra-
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porunda da zikredildi ği gibi Necip un fabrika
sının, Çiftlik un fabrikasının, Yeni un fabrikası
nın, Ekspres un fabrikasının buğdaylarının ze
hirli mücadele maddelerini muhtevi olması bah-
siyle gıda maddeleri nizamnamesinin 268 nc-i 
maddesinin (B) fıkrası gereğince, sağlığa az ve
ya çok zarar verecek şekilde bozulmuş olduğu 
şeklinde bir rapor verilmiştir. Zehirli buğdaylar 
Çorum halkına yedirilmrjtir ve Çorumu ziyaret 
ettiğim zaman halkı, zehirli buğdaydan yapı
lan ekmekleri yemiş olmaktan dolayı büyük bir 
endişe içinde gördüm. Büyük bir halk grupu bu
nu Meclise aksettirmem hususunda ricada bu
lundular. Ben de halkımızın bu isteğine uyarak 
hâdiseyi Meclise getirmiş bulunuyorum. 

Sayın Adalet Bakanının suçlular hakkında 
takibat yapılmakta olduğu haberini memnun
lukla karşıladım. 

Tarım Bakanının burada izah buyurdukları 
gibi tohumluk buğdayın maksadın dışında kul
lanılmayı önleyebilmek meselesi güç bir şey de
ğildir. Bunun bâzı sebepleri vardır. Bir tanesi, 
tohumluk buğday vaktinde verilmemiştir. Çift
çi tarlasını sürmüş, buğdayını ekmiş, ondan son
ra tohumluk buğdayı elinden çıkartmak zorun
da kalıyor. 

ikinci sebep de, burada Tarım Bakanı bu hu-
susa'temas etmediler, kredi kıtlığıdır. Tarım 
kredi kooperatiflerince köylüye verilen krediler 
yetersizdir. 300 - 500 - 1 000 lira veya en ka
badayısı 3 000 lira arasında köylüye kredi veril
mektedir. Köylü zaten esnafa borçlanmıştır, 
tarım kredi kooperatiflerine borçlanmıştır. Eli
ne mevsimsiz geçen bu tohumluğu yok pahasına, 
yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Bunda 
köylünün bir kabahati olduğunu zannetmiyo
ruz. Onun için evvelâ şu kredi meselesini ye
ni baştan ele almak ve köylüyü bu gibi hallere 
düşmekten korumak lâzımdır. 

Elimde bir ihbar mektubu olduğunu söyle
miştim, oradan bir pasajı müsaadenizle okuya
cağım : «Necip Un Fabrikası sahibi Ahmet Öz, 
Emek Un Fabrikası sahibi Kemal Erdem, Eks
pres Un Fabrikası sahibi Mustafa Kareli Ço
rum'da ve Kırşehir'de bâzı köylü ve çiftçi vatan
daşları her hangi bir sebeple kandırmak sure
tiyle ellerinden aldıkları vesikalar ve Kırşehir'
de Zahireci Osman isminde bir şahıs ile işbir
liği yaparak ve aynı zamanda Çorum'un Ziraat 
ve iş Bankalarından aldıkları teminat ile bun

lardan Ahmet öz 800 ton, Kemal Erdem 1 400 
ton, Mustafa Kareli 350 ton zehirli buğdayla
rı alarak Çorum pazarında diğer esnaf arkadaş
larının gözleri önünde aylarca kamyonlardan 
paylaşarak fabrikalarına sevk etmişlerdir. Bu 
zehirli buğdaylar Malya Çiftliğinden tohumluk 
diye alındığı halde fabrikalarında un yapılarak 
insanlığın sıhhati üzerinde tedavi imkânı bu-
lunmıyan hastalık yapan bu buğdayların unları 
halen bu millete ekmek olarak yedirilmekte de
vam edilmektedir.» 

Demekki, daha tohumluk buğday çiftçinin 
eline geçmeden Devlet üretme çiftliklerinden 
doğrudan doğruya un fabrikatörlerinin eline 
geçmiş oluyor. Bu hususu bilhassa içişleri ve 
Adalet Bakanının tetkik ettirmelerini rica ede
ceğim. 

Sözlerime son verirken, bilhassa bugün çok 
zaruret içinde bulunan çiftçinin kredi duru
munu yeni baştan ele almasını, düzeltmesini Ta
rım Bakanından bilhassa bekler, hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulması işinin 
1966 programına alınması hususunda bir hazır
lık olup olmadığına dair sorusuna Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'un cevabı (6/33) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buradalar. 
Sayın Sanayi Bakanı buradalar. Soru önergesi
ni okutuyorum. 

30 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Sanayi Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Sanayide hamle yapmamızda ana madde çi
mento ihtiyacını karşılamak üzere memleket sat
hında boşluk arz eden Erzurum'da bir çimento 
fabrikasının kurulması ihtiyacı daha evvelki se
neler içinde tesbit edilmiş, 1966 senesi progra
mına alınıp, bu yıldan itibaren realize edileceği 
ifade edilmişti. Bu durum muvacehesinde : 

Erzurum'da çimento fabrikasının kurulması 
1966 programına alınması hususunda bir hazır
lık var mıdır? Yeri tesbit edilmiş midir? 
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Keyfiyetin açıklanmasını saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Sanayi Bakanı, buyurun. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arka duşlarım, Sayın Erzu
rum Milletvekili Nihat Diler arkadaşımızın Er
zurum'da bir çimento fabrikasının kurulup kurul-
mıyacağına dair sözlü sorularına cevabımı arz edi
yorum. 

Memleketimizde çimento tüketiminin her yıl 
% 15 nisbetinde arttığı hususu göz önünde bulun
durularak Erzurum'da yeni bir fabrikanın kurul
ması için çalışmalara devam edilmektedir. 

Konunun 1966 yılında programa alınması için 
Bakanlığımız, alâkalı teşekküllerle bir toplantı ya
pacak ve neticeye en kısa bir zamanda varılmasını 
temin edecektir. 

Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Saym Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Saym Sanayi Bakanının vermiş olduğu cevap

lar dolayısiylc kendilerine teşekkür ederim. 
Çimento, sanayi hamlemizin esaslı maddele

rinden birisidir. İlk Beş Yıllık Plânın tatbikinde 
her yatırımcı dairenin meseleleri tetkik edildiği 
zaman, bilhassa bütçe raportörlerinin raporlarına 
dikkat atfedildiği zaman, Beş Yıllık Plânın tatbi-
kindeki aksaklıkların en mühim sebebinin çimen
to yokluğu olduğu tesbit edilecektir. Çimento ol
madığı için birçok işler aksamıştır, birçok işler ak
sayacaktır. Türkiye sanayi hamlesini tamamla
mak için bu ihtiyacını gidermek mecburiyetinde
dir. 

Esasen Beş Yıllık Plânda, Doğu - Anadolu'da 
bir tek çimento fabrikasının kurulması öngörül
müş bulunmakta idi. Ancak, Çimento Sanayii 
Türk Anonim Şirketinin etütleri neticesinde Do
ğu - Anadolu'da bir çimento fabrikası değil, üç çi
mento fabrikasının kurulmasının lüzumlu olduğu 
tesbit edilmiş idi. Plân prensiplerine göre Türki
ye'de mevcut bütün çimento fabrikalarının tevsii, 
ıslahı ve kapasitelerinin artırılması neticesinde ar
tan çimento ihtiyacının giderilebileceği Beş Yıl
lık Plânda ifade edilmektedir. Ancak çimento Sa-
nayiinin yaptığı etütler, plânın görüşüne aykırı 
olarak bu prens'p yerine getirildikten başka Tür
kiye sathında boşluk arz eden üç yerde çimento 
fabrikası kurulması ön görülmüş vaziyettedir: Bi

ri, Van ve Tatvan, öbürü Trabzon, diğeri Erzu
rum, Aşkale ve Kars hattı üzerinde çimento fab
rikasının kurulması öngörülmüş vaziyettedir. 

1964 - 1965 senesi bütçelerinin-müzakeresi sı
rasında bu mesele birkaç defa ortaya atılmış, 1964 
senesinin bütçe müzakerelerinde Saym Adalet 
Partisinin Bakanı Ali Naili Erdem, «Erzurum'da 
çimento fabrikası kurulamaz.» demişlerdi. Fakat, 
Devlet Plânlama Bütçesinin pıüzakcresi sırasın
da Saym Başbakan Süleyman.Demirci - o zaman 
Başbakan Yardımcısı idi - Erzurum'da çimento 
fabrikasının kurulabileceğini, ancak zamanının 
şimdiden tesbit edilmesin'n mümkün olmıyacağmı 
ifade buyurmuşlardı. Bu iki Bakanın biribirlne 
mübayin beyanlarını telif etmek için sual sor
dum. Saym Başbakan Yardımcısı, şimdiki Baş
bakan, Erzurum'da muhakkak bir çimento fabri
kası yapılacaktır, ama bunun tarihini şimdiden 
tesbit. etmeye imkân yoktur, diye beyanda bulun
dular. Bilâhara yine Sanayi Bakanına tevcih 
etmiş olduğum, çimento fabrikasının Erzurum'
da kurulması hususundaki soruma Saym Sanayi 
Bakanı kendi kanaatleri hilâfına yazılı olarak ce
vap verdiler. Erzurum'daki çimento fabrikası 
1966 senesi programına alınmıştır, diye beyanda 
bulundu. Bilâhara seçime gidildi. Seçim sathı 

; -mailine girdiğimiz zaman Saym Başbakan ve Baş-
'• bakanın yanında Sanayi Bakanı, Erzurum'a teş

rif etmişlerdi. Erzurum halkına, çimento fabri
kası Erzurum'da kurulacak ve 19G6 senesinin 
programına alınmış vaziyettedir, diye beyanda bu
lundular. Erzurum halkı da bun «.lan dolayı son 
derece memnun oldu. Tabiat iyi e Türkiye iktisa
diyatı üzerinde hem doğrudan doğruya müessir 
olacaktır, hem de Erzurum'un kalkınmasına mü
essir olacak hayırlı bir teşebbüstür, diye kendile
rini son derece iyi karşıladılar ve seçimin kazanıl
masında bunun da büyük rolü olmuştur, muhte
rem milletvekilleri. 

Ancak şimdi Sayın Sanayi Bakanının vermiş 
olduğu cevapta buna mübayin bir cevapta bulun
madılar. Fakat beyanları tam bir sarahatta ihti
va etmemektedir. Erzurum çimento fabrikasının 
1966 senesinin programına alındığına dair açık 
bir malûmat yoktur. «Biz ilgililerle görülece
ğiz, ondan sonra bu hususta gerekeni yapacağız.» 
Dive beyanda bulundular. Halbuki 1966 senesi-
nin bütçe program taslağı hazırlanmış vaziyette
dir. Hakikaten 1966 senesinde programa alınmış 
mıdır, alınmamış mıdır? Alınacak mıdır, alınmı-
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yacak mıdır? Eğer şimdiye kadar alınmamışsa, 
alınacak mıdır, almmıyacak mıdır? Bu hususu 
açıklarlarsa hem evvelce Meclis huzurunda be
yanda bulunan sayın eski seleflerini, hem eski 
Başbakan Yardımcısı şimdiki Başbakanın beyan
larını, Erzurum'daki ifadelerini tam mânasiyle 
teyid etmiş olacaklardır. Aksi halde menfi bir 
netice çıkarma durumu ile karşı karşıya kala
cağız ve vermiş olduğu cevapları bendenizi tat
min etmemiştir. Hepinizi en derin saygılarımla 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
Erzurum'a nakledilecek hayvan yeminin taşıma 
ücretinde bir tenzilât düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusuna Ulaştırma Bakam Bey fi Öztürk'-
ün cevabı (3/361 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

30 .11 .1965 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Ulaş 
tırma Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Erzurum'da belirmiş hayvan yemi darlığını 
bertaraf etmek için gereken tedbirlerin alınmasın
da Sayın Başbakan, Tarım Bakanı ve Ticaret Ba 
kanma sözlü soru tevcih etmiş bulunmaktayım. 

Ancak yem nakli hususunda Devlet Demiryol 
larmda nalkiyede tenzilât yapılması doğrudar 
doğruya Ulaştırma Bakanlığını ilgilendirdiğinden 
1961 senesinde vukubulmuş kuraklık sebebiyle 
alınan tedbirde olduğu gibi mevcut zaruretler 
dolayısiyle hayvan yemi darlığını bertaraf etmek 
için nalkiyede tenzilât düşünülüp düşünülmediği
nin açıklanmasını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakam, buyu 
runuz. 

ULAŞTİRMA BAKANI SEYF1 ÖZTÜBK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem milletvekilleri. 

Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Diler'in Er 
zurum'a nakledilecek hayvan yemi taşıma ücret
lerinde bir tenzilât düşünülüp düşünülmediğine 
dair vâki sorusuna telhisan arzı cevabedeyüu. 

1961 senesinde Doğu illerimizdeki büyük ku
raklık sebebiyle hayvan yemi nakli hususu önemli 
bir mesele teşkil etmiş, Bakanlar Kurulu karariy-
le umumi tarifelerde büyük ölçüde tenzilât yap
mıştır. Bilâhara taşıma tarifelerinde eski tari
felere nazaran hayvancılığın memleketimizdeki 
büyük önemi dikkate alınarak yüzde 16 nlsbetln-
de hayvan yemi nakillerinde bir tenzilât tarifele
rimize girmiştir, halen yürürlüktedir. 

Son zamanlarda Erzurum ve Doğu illerinde 
yeniden büyük bir ihtiyaç görülmüş, Tarım Baka
nı arkadaşımız tarafından keyfiyet Bakanlığımı
za intikal ettirilmiştir. Bakanlıktaki alâkalı ar
kadaşlar bunun üzerinde durmaktadırlar. Mesele, 
140 numaralı Kanunun 24 ncü maddesine göre, 
öakanlar Kurulunun karara bağlanması gereken 
bir husustur. Tetkikatımız biter bitmez tenzilât 
hususunu Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz. Böy-
'ece vatandaşların büyük'bir sıkıntısı ortadan gi
derilmiş olacaktır. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baka

nın vermiş olduğu cevaplardan dolayı kendilerine 
teşekkür ederim. 

11961 senes'nde Devlet Demiryollarında % 90 
tenzilât yapılırken, Erzurum'un içinde bulunduğu 
iurumla şimdiki durum arasında pek büyük bir 
'ark yoktur. O zaman da samanın kilosu 40 ku-
•uşa, otun kilosu 50 kuruşa çıkmıştı; şimdi de sa

manın kilosu 40 kuruşa otun kilosu 50 kuruşa 
satılmaktadır. Eğer şimdiye kadar tedbir alınma
mış ise ve ileride hayvanlarda büyük bir tele "at 
olursa bu takdirde büyük miktarda millî servet 
heder olacaktır, bunun müsebbibi de Sayın Hü
kümet olacaktır, kanaatindeyim. 1961 senesinde 
% 90 tenzilât olduğuna göre, durum işin ehem
miyetine, müstaceliyetine binaen tctk"k edilmişse, 
Jerhaî % 90 tenzilâtın bu yıl da yapıhp acele sı
kıntı içinde bulunan hayvan müstahsıllarma, hay
ranlarının telef olmasını önlemek için gereken ted
birlerin alınması hususunda bu tenzilâtın yapıl
ması gerekirdi. Sayın Bakan geç kalmıştır. Ve 
*ermiş olduğu cevaplar da bu bakımdan tatmin 

edici değildir. Halen Erzurum'un birçok yerle
rinde kar bir metreyi bulmuştur. Yollar kesil-
uiş vaziyettedir. Vatandaş hayvanlarının yemi
ni temin etmek imkânından mahrum bulunmak-

55t — 
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tadır Eğer tedbir almmıg olsaydı zamanında, 
şimdiye kadar belki vatandaşlar daha kolaylıkla 
kendi hayvanlarının yemlerini nakletmek imkânı
nı bulabilecekler ve bu sebepten dolayı da milyon
larca lira devlete ve millete zarar verecek bir du
rumun önüne geçilmiş olacaktı. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulaştırma Ba
kanı. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFI ÖZTÜRK 
(Kskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, halen 
yürürlükte bulunan tenzilâtlı tarifeye göre, 
ton kilometre, 500 km. ye kadar 10 kuruş, 
500 km. den 1 000 km. ye kadar 9 kuruş, 1 000 
kın. den ziyade yer için de 8 kuruş ücret alın
maktadır. Beynelmilel tarifelere nazaran bu 
fiyatlar yüzde 50 nisbetinde düşüktür. Hususi 
durum itibariyle yeniden bir tenzilât bahis ko
nusu olacaktır, tetkikimiz devam ediyor. Ar
kadaşımızın bu konuda müsterih olmasını rica 
ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, 

müsterih olabilmem için Sayın Bakanın birkaç 
gün içinde derhal bunu Bakanlar Kuruluna in
tikal ettirerek % 9 tenzilâtı temin etmeleri ge
rekmektedir. Bunu temin ederlerse kendilerine 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'tn, 
Burdur'un, Gölhisar ve Bucak ilçelerinde ku
rutulan Hazine arazisinin topraksız köylülere 
kiralanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/38) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş? (Yok 
sesleri) Bir defaya mahsus olmak üzere soruyu 
geri bırakıyoruz. 

7. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mec
lisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarısı ve tek
liflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Sayın Kırca izinlidir. Bu iti
barla gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

8. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, tarihî Ayasofya'nın cami haline getiril

mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusuna Devlet Bakanı Refet 
Sczgin'in cevabı (6/40) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu burada
lar. Başbakan adına Devlet Bakanı Sayın Sez
gin cevap verecekler, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu 

Senelerden beri müze haline getirilmiş bulu
nan tarihî Ayasofya Camiinin Müslüman hal
kımızın ibadetine açılması ve cami haline geti
rilmesi için, senelerden beri Türk Gençliği ve 
Türk Milleti mücadele etmekte, bunu arzula
maktadır. Halbuki, bugüne kadar hiçbir Hü
kümet bu konuda müspet bir hareket gösterme
miştir. 

Bugün de, efkârı umumiyede ve Türk Genç
liğinde umumi arzu budur. Gazetelerden öğren
diğimize göre, Devlet Bakanı tarafından da 
bu mevzuda müspet istikamette beyanatlar ve
rilmiştir. 

Buna nazaran Hükümet bu hususta ne dü
şünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyurun. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Manisa Milletvekili Sayın Sami Binici
oğlu tarafından revcJh buyurulan sual takriri 
okunmuş bulunmaktadır. 

Ayasofyanın ibadete açılıp açılmaması ko-
iımsu Hükümet tarafından tetkik ettirilmekte
dir. Şu safhada Yüce Meclise arz edeceğim 
cevap bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

'.! SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Binicioğlu. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın mil

letvekilleri, bugün bir sözlü soru halinde yük
sek huzurunuza getirmiş olduğumuz Ayasofya 
Müzesinin ibadete açılması mevzuu ve halkımı
zın hepimizce malûm bu arzusu yeni değildir. 
|(Ortadan «yok öyle arzusu» sesleri.) Sizce yok 
belki ama Türk Milletinin arzusu budur. (Sol
dan alkışlar.) Müslüman Türk halkı bu arzu-
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yu senelerden beri taşımış ve gelip geçmiş bü- I 
tün Meclis ve hükümetler zamanında müteaddit 
defalar dile getirmiştir. Hattâ Üçüncü Koalis
yon Hükümeti zamanında» yalnız bir ilimizden, 
Konya'dan üç kısım halinde, bir kısmı da Mec
lis Dilekçe Komisyonuna gönderilmiş, 98 met- I 
re uzunluğunda bir de dilekçe vardır. I 

Demek oluyor ki, müslüman Türk halkı bu- I 
im köklü bir arzu halinde taşımaktadır. Gün
lerden beri bir kısım basınımızın hassasiyetle I 
bu konuya vermiş olduğu önem de halkın ar- I 
zusıına tercüman olmakta ve muhtelif yönler- I 
den yapılan mütalâalar Türk Milletinin bu dâ- I 
vasında haklı bulunduğunu açıkça göstermek- I 
tedir. I 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir millet mânevi değerleriyle yaşar. Bir 

millet tarihiyle yaşar, Türk Milleti de, bugü
ne kadar mânevi değerleriyle yaşamış ve mâne- I 
vi değerleri sayesinde birçok büyük işler ba- I 
sarmış ve koca bir tarih yaratmıştır. Türk Mil- I 
letinin işte bu koca tarihe, kendi tarihine olan I 
bağlılığıdır ki, bugün onu fethin timsali olan I 
ve yüce Fatih tarafından bir islâm mabedi ha- I 
üne getirilen Ayasofya'nın bugün de bir islâm I 
mabedi halinde olmasını arzulamaktadır.' I 

Bir devri kapatıp, bir devri açan Yüce Fa- I 
tih, fethin sembolü olarak müslüman halkın I 
ibadetgâhı haline getirdiği bu mabedin bir gün I 
müze haline getirileceğini hiç düşünmemişti. 

Millî ve mânevi değerlerimizden verdiğimiz I 
tâvizler artık yeter. Bu vatan üzerindeki her I 
şey yalnız bizim ve yalnız Türk'ündür, Türk 
Milletinindir. Hıristiyan âlemine hoş görüne- I 
lim derken islâm âlemini kaybettik. Bugün Bir- I 
leşmiş Milletler toplantılarında haklı dâvala
rımızda hangi müslüman ülke bize rey veriyor I 
ve şirin görünmek hevesine kapıldığımız hıris- I 
tiyan âleminden ne görüyoruz? Kıbrıs'ta ırk- I 
daşlarımız hunharca boğazlanırken, biz hâlâ I 
Yunan dostluğundan bahsediyor ve ona tâviz I 
vermekten kaçınmıyor, hayal peşinde koşuyo- I 
ruz. Onlarsa emperyalist emellerle küstahça I 
izmir'i, güzel İstanbul'u hedef almakta ve Aya- I 
Sofya'da bir gün kilise çanlarını çalacaklarım I 
pervasızca ifade etmekte ve bunu çocuklarına I 
bir ideal olarak aşılamaktadırlar. Bugün hâlâ I 
içimize mikrop saçan bir siyaset ocağı haline 
getirilmiş bir patrikhanenin bu sinsi faaliyetle- | 

rine rağmen tâviz vermekte pasif kalmakta de
vam ediyoruz. Hiç olmazsa Türk Milletinin vic
dan ve şuurundan gelen seslere kulak asmıyo
ruz. Artık yeter diyelim arkadaşlar! NATO 
anlaşmalarını ve ikili anlaşmaları dillerine do
layanlar, hükümranlık haklarından bahsedenler 
görüyoruz ki, bu mevzuda susuyorlar. Ayasof-
ya'yı eğer biz haricî tesirler altında ibadete 
açamıyorsak bunun hükümranlık haklarımızla 
ilgisi yok mudur? Acaba o meşhur kalemşorlar 
bu mevzuda neden susuyorlar?.. 

Atatürk'ü birtakım sinsi fikirlerine siperi
saika yaparak onu başka türlü göstermeye cü
ret edenler bu konuda da Atatürk Ayasofya'yı 
müze yapmıştı, dokunulmaz diyorlar. Atatürk 
Ayasofya'nın müze yapılması için şahsi bir emir 
vermiş değildir. Atatürk her şeyden evvel Türk 
tarihine bağlı bir insandı ve Türk tarihine son
suz hürmeti vardı. Fakat o günkü şartlar için
de Ayasofya müze olması daha münasip, ne der
siniz, diye kendisine sorul duysa muvafakat et
miş olabilir. Nitekim geçenlerde Cumhuriyet 
gazetesinde eski tarihe ait bir yazı gördüm. 
Evkaf Müdürlüğüne sorulmuş, Evkaf Müdür
lüğü bu mevzuda ret cevabı vermiştir. Atatürk 
bu hususta şahsi bir emir vermiş değildi. Fakat 
böyle düşünenlere şunu sormak gerek, Atatürk 
Mason Cemiyetini kapatmıştı, fakat bugün Ma
son Cemiyeti niye faal? Bunu soruyoruz, ceva
bını versinler. Tereddütsüz söyliyebilirim ki, 
Atatürk sağ olsaydı Ayasofya'nın minarelerin
den çoktan ezan seslerini duyardık arkadaş
lar... («Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, Ayasofya mutlak müs
lüman halkımızın ibadetine er geç açılacaktır, 
buna kimse mâni olamayacaktır. Bu millet bu
na azimlidir. Bu arzu ve azmin çok büyük bir 
mânası vardır. Bu sadece orayı cami yapıp da 
namaz kılmak için değildir, siyasi ve büyük bir 
manası vardır. Türk Milleti bu mânayı vicda
nında hissetmiştir, biz de hissetmeliyiz. Bu az
min çok büyük mânası vardır. Bu arzuyu ye
rine getirmek Türk Milletinin temsilcileri ola
rak bizim için de bir vazifedir. 

Ayasofya'da kilise çanları çalacaklarının 
hayali içinde yaşıyanlarm ağzına çan tıkama
nın zamanıdır ve geç bile kalınmıştır. Türk Mil
leti topyekûn bunu istiyor ve bekliyor. 
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Say m Hükümetten en kısa zamanda müslü-
man Türk halkının bu arzusunu yerine getir
mek şerefine nail olmasını arzu ediyorum, bü
tün Merdisin de kendilerini bu yüzden alkışlı-
yaer,klarma inanıyorum arkadaşlar, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
l). — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-

nun, orman köylerinin kalkındırılması ve ge
çimlerinin sağlanması hususunda şimdiye kadar 
ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım ve İmar 
ve iskân Bakanlarından olan sözlü sorusu ve 
Tanm Bakanı Bahri Dağdafın cevabı. (6/41) 

BAŞKAN — Zannedersem imar ve iskân 
Bakanı Sayın Menteşeoğlu bulunmuyorlar. Sa
yın Binicioğlu, yalnız Tarım Bakanı tarafın
dan sorunuzun cevaplandırılmasını kabul edi
yor musunuz? 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ziraat, imar ve 

takan Bdkanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz 
ve istirham ederim. 

Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu 

Soru 1. — Anayasamızın 131 nei maddesi ile 
ormancılığımız ve orman köylerimizin geçimleri 
teminat altına alınmıştır. 

Kaza 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi de orman köylerinin kalkındırılması ve 
geçimlerinin sağlanmasını âmir bulunmaktadır. 
Buna nazaran gerek Anayasanın gercık 6831 sa
yılı Orman Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten bu yana, bu hususla Hükümetlerce ne gibi 
tedbirler alınmıştır? Orman köylerinden başka 
yorlerc tokan olunan köyler var mıdır, varsa kaç 
köy i kân o'lmuş ve bu işlemler yurdun hangi 
'bölgelerinde yapılmıştır? 

2. 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nei ve 
8 nei 'mnide'lcrînm 'bahoetıtiği orman tahdit ko-
miısvonları kurulmuş ımudur, kurulmuşsa hangi 
tarihten beri hangi mıntr.ika ormanlarının tahdit 
işlemlerini tamamlamışlardır, kurulmamışlaırsa 
Orman Kanunu hükümlerinin yerine getirilme
mesinin sehepileri nelerdir,, bugünkü Hükümet bu 

komisyonların faaliyetleri hakkında ne düğün-
inektedir? 

3. Orman Kanununun cezai hükümleri şid
detle tatbik edilirken, ormanlarda ormana yakın 
dağ köylerinde yaşıyan halkımızın iktisıadi du
rumu nedir, Hükümet bunların (kalkındırılması 
ve geçim imkânlarının sağlanması için ne gibi 
âcil 'tedbirler düşünmektedir? 

4. — Yine 6831 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi (A) fıkrası (bulundukları yerlerde muhi
tinin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle kal-
kındırılmaları mümkün görülenlere Ziraat Ve
kâletinin izni ile Ziraat Bankasından kalkınma 
kredisi 'açılır, kalkınma kredisi için 20 yıl müd
detle Ziraat Vekâleti Bütçesine senelik miktarı 
50 milyon liradan aşağı olmamak şartiyle ayrıca 
tahcfaaıt 'konulur) denildiğine göre, bu tahsisat 
bugüne kadar konmuş 'mudur, konmuşsa ne mik
tar konmuştur, bahsi geçen köylerin kalkındırıl
ması bakımımdan, Ziraat Bankası bugüne kadar 
no miktar krodi dağıtmış ve neticesi ne olmuş
tur, 'bu tahsisat konmamış ve bu kredi verilme
miş ise sebebi nodir? 

5. Anayasamızın 131 nei madded 4 ncü fık
rasına uygun olarak yeni hir kanunun hazırlan
ması düşünülmekte midir, veya 6831 sayılı Or
man Kanununun yeniden ele alınarrik tadili ve 
yeniden gözden geçirilmesi düşünülmekte midir? 

6. Tahdidi yapılmadığı halde ormanlık böl
gelerde ve dağ köylerinde orman idareleri tara
fından rphıslar aleyhine açılan meni müdahale 
dâvaları ile orman içinde veya orman yakınında 
bulunduğu gerekçeliyle bıraktırılan sahipli 
arazilerin 'bedelleri ödenmiş midir, tahdit işlem
leri ikmaline kadar bu gibi eahipli arazilerin or
mana zarar vermiyeack şekilde sa'hiplerin:n ta-
^rrufıinda 'bırakılın-rı için Hükümetçe bir ted

bir düşünülmekte imidir? 
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyurun. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Muhterrm Barf-an, aziz arkadaşlarım; 
Orman içinde ve toplu arazileriyle ormana 

V.tiş'k hrJ1 uran köylerin yekûnu 13 732 adeddir. 
Ve 7 000 000 nüfusu barındırın rıHadır. 

Ormancılığa ait belli başlı faaliyetlerimiz or-
mnn içi ve civarında yaşıyan köylülere gördü
rül mektedir. Her sene istihsal, nakil, yol açımı, 
amaçlandırma ve erozyon gıibi hizmetler için va
sati 300 küsur mJlyon lira üstünde ödeme yapıl-
mafcfcadır. 
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Ayrıca teftişe konu köylülerin yapacak ve ya
kacak ihtiyacdârmın karşı!anması ile köy camii. 
okulu ve köprü kerestelerinin ucuz bedelle veril
mesi sebebiyle de ortalama olarak 300 milyon 
lira köylüler lehine maddi fedakârlık yapılmak
tadır. 

6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gere
ğince feailıkramıalarmı tominen orman içi ve civarı 
köylüler için 'bir fon tesis olunmuştur. Orman 
Genel Müdürlüğünce bu maddenin tatbikatını 
gerçekleştirnrlk üzere kurulmuş olan Köy Kalkın
ma Dairesi, Köy İşleri Bokanlığımn teşekkülü 
dolayıslyle adı geçen Bakanlığa bağlanmıştır. 

Bundan gayri ormon işletmeleri kârlarından 
avrılan 20 milyon liralık bir fon ile köylülerin 
dam örtüleri, ısınma aracı ihtiyaçları, fennî arı 
kovanı iCıtiyF.tfla,*ı ve lin vi t ocaklarının kredi ih
tilaçları temin edilmektedir. 

Ayrıca orm'an içindeki meraların ıslahı sure
tiyle daha yüksek kaliteli hayvan yetişmesinin 
ECjğlanmaı-nna, el s-Y'c.ıtlann'n geliştirilmesi için 
kooperatifler kurulmalına, ehemmiyet verilmekte 
ve 'bu yoldrM calı^r pır ımız inkişaf etmektedir. 

Ormanlarımızda fcülliyoali miktarda 'bulunan 
yaşlı ağaç servetinin bir plân dâhilinde çıkarıl
ma m iç/n crrınmılara 'başlanmıştır. Bu suretle 
köylülerimi:-i3 dr ha fazla iş temini sağlanmış ola-
'e~k ve a,<?r<? servet'nV' kıymetlendirilmesi için 
aynen. fabr'JVovcaa gidilecektir. 

IBur-a, •B^HkeHr ve Konva bölgelerinde olmak 
üzere orman icindciıi üç köyün kendi arzulariyle 
n'-ikil işleri ele alınma ve mnaımekr'eri tekemmül 
ciftir^mck üzere Köy İşleri Bakanlığına, devredil
miştir. 

Orm^n Tahdit komisyonları 1937 tarihmde 
nAc^edilen 3116 ve 1956 tarihinde neşrolunan 
6831 mavili kanunlarla faaliyete başlamış ve de
vanı n'ımistir. 1937 yılında ilk defa iki heyete 
ba^amış olan bu faayiyet bâzı seneler genişleti
lerek bugün 53 ikonin hudutkm içinde Ikalatn or
manların tahdidodilme^i bittiril mistir. 32 ilçe 
orma*!1 arının da tahdidi kısmen yapılmıştır. 

TaMit faaliyetinin aksamasına sebep; bilhas-
ra bu komhvon^arda görev rfa'sak olan hukukçu 
üvelerin temin edilememesinden, dolayınivle ko-
mrvonkirın kuruVı-n-ma^mdPın neşet etmiştir. 

'Son çıkarılan 636 savdı Karcın1 a maddi im
kân fr^iprmıış ve bu vıl hava fotoğraflarının ynr-
dımiyle daha süratli çalışmaya geçilmiştir. Bu 

yil 12 adod komisyonla Sapanca, Demirköy, Vi
ze, Burna merkez, Mlâs, Bodrum ilçeleri orman
larının taihditleri yapılmaktadır. İmkânlar sağ
landıkça komisyon adedi 20 ye çıkarılacaktır. Bu 
tarihe kadar tahdidi bitirilen ormanlık saha 
miktarı 3 882 057 hektardır. Ormanlarda or
mana yrF.nn dağ köylerinde yaşıyan vatandaşla
rımızın 'buhara ekonomik durumlarında fayda 
;*ağlanmrlk 'amaoiyle civarlarındaki ormanlarda 
yapılmakta olan 'her türlü ormancılık faaliyetle
rinde tereühan çalıştırılmakta ve bu suretle 
hizımctferi karşılığı tediyelerle ekonomik güçleri
nin gr.lişMrilme'nne yardım edilmektedir. Ay
rıç:!: ziraat ve hayvancılık mevzularında kendile
rine aynî ve nakdi krediler verilmek suretiyle 
hayvancılık, zirarit ve meyvacılıklarm da gelişti-
rilme-;ine çalışılmaktadır. 

6831 savdı Orman Kanununun 13 ncü mad-
deıi (A) f-kra~ı uyarınca 'bulundukları yerler
den muhtelif surette kalkındırı1 maları mümkün 
görülenlere açılacak kalkınma kredisi için Ziraat 
Bar/raruna B~kanlığıımızea konan tahsisat mik-
*ı"jn 1957 - 1965 yılları aracında 8,5 milyon lira
dır. 

6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi bu pa
ranın Ziraat Bankası sermayesine mahsuben 
cd emmesini öngördüğü cihetle kanun vâzımm 
mrr-n-rdınn uvgun harcamanın imkânsızlığı ve 
meşkûr nrddenin bu imkânı sağlıyacak şekilde 
tom:>:i' olunduktan sonra yardıma devam edil
meli gerekçesiyle 1961 - 1965 senelerinde ödeme 
yapılmamıştır. Bu hirmetlerin Köy İşleri Ba
kanlığına devri için çıkartılan kararnrım'3'tari'hi-
m ıl-rdan* bu tnhsnmttan- ancak 1 milyon llrailık 
kredi, açılabilmişıtir. 

6831 sayılı Orm'an Kanununun 663 ve 636 sa
yılı kmuı^ar 'a yapılan tadil ve eklerinin uygula
mada fi'ınn^r-k sonuçlarına kadar şimdilik ayrıca 
b ;r değiş'k'lik yapılması düşünülmemektedir. 
Devlet ormanları in'nde veya bitişiğinde bulunanı 
veya, kammen muteber mülkiyet belgeleriyle özel 
ve t ü ^ l kişilerin mülkiyetinde bulunan sahalar
dan 4785 ısıvılı Karnınım neşri tarihinde orman 
vanf ve kar arterinde olanlar bu kanun gereğin
ce devletleştirilmiş bulunmaktadır. Bu g'ıbi or-
m*n 'sahiplerinden sözü gecen kanun tfe 5658 sa
yılı kanunların tanıdığı müddetler zarfında mü
racaat edenlere bedelleri .ödenmiş ve ödenmek
tedir. 
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Talhdidi yapılmamış orman sahalarında or
manı aıçmaik suretiyle tarla haline getirip eken 
kimseler hakkında mahallî orman teşkilâtı tara
fından ikame edilen meni müdahale dâvaların
dan mezkûr sah la r kanunen, hulkukan Devlet 
ormanı sayılmaktadır. 663 sayılı Kanun ile hu-
kukan orman sayılan ve fakat Anayasanın yü
rürlüğe girmcGinden evvel ilmen ve tamamen or
man olmaktan çıkmış yerlerin Bakanlar Kurulu 
Karariyle orman rejimi dışına çıkarılması imkân 
dâhiline gelecek ve bu suretle halk - orman mü-
n'osdbetlerindeki ihtilâfların halli yoluna gidile-
ec&tir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, buyuran. 

SAMt BÎNÎClOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ Sayın Tarım Bakanının 
bu hususta vermiş olduğu izahattan dolayı ken
dilerine teşekkür ederim. 

Esasen biz bu konuda bugünkü Hükümeti 
muaheze edebilecek bir durumda değiliz. Çün
kü, 6831 sayılı Orman Kanunu, 1956 senesinde 
yürürlüğe girmiş, maalesef bugüne kadar an
cak cezai hükümleri tatbik edilmiş, bu meyan-
da bu kanunun getirmiş olduğu ve .orman köy
lerinin kalkındırılması hususundaki hükümle
rine hiç değinilmemiştir. Kanun Meclisten çık
mış olduğu gibi kalmış, zavallı orman köylüle
rine bol bol ceza verilmiş ve orman köylerinde 
orman suçundan mahkûm olmamış bir tek fert 
de kalmamıştır. Bunu ben değil, sayın arkadaş
lar sizler, hepiniz de biliyorsunuz; seçim sıra
sında gezdiğiniz her yerde orman köylerinin 
fecî halini hepiniz gördünüz arkadaşlar. 

Şimdi, gerek bu 6831 sayılı Orman Kanunu, 
gerekse Anayasamızın 131 nci maddesi, çok 
mühim bir millî servet olan ormanlarımızın 
korunmasını pek tabiî hassasiyetle hüküm altı
na almıştır. Fakat, bunu yaparken orada yaşı-
yan insanların da yaşama imkânlarını nazarı 
itibara almış, «Ormanları korurken insanları
mızı öldürmiyelim, ormanlarımız kadar orada 
yaşıyan insanların da bir kıymeti vardır.» di
yerek bugünkü Anayasamız, orman köylerinin 
kalkındırılması hususunda âmir hükümler vaz'-
etmiş, gerekçe 6831 sayılı Kanımla orman içe
risinde bulunan köylerin bulundukları yerlerde 
kalkındırılaıbilecek olanlarına 1956 senesinde 
yani 6831 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten başlamak üzere her sene bütçeye en az 

50 milyon lira tahsisat konur denilmiştir. Ma
alesef Saym Bakanın izah ettikleri gibi 1957 
senesinden 1965 senesine kadar 8,5 milyon lira 
'bir tahsisat konmuş. 

Şimdi Hükümet bir af kanunu tasarısı ha
zırlıyor. Anayasamıza göre bu orman suçlarının 
affı da mümkün değildir, Orman suçları hak
kında genel bir af kanunu çıkarılamaz Peki, 
şimdi no olacak bu insanlar? Kanun bunları 
kalkmdırabilmek için yani orman suçunu işle
memeleri için birtakım vazifeler vermiş Hükü
metler bu vazifeleri yerine getirememişler. 

Bir gün bir hâkim arkadaşıma sordum, de
dim ki, siz bir orman köyüne otursaydmız ne 
olurdunuz, diye sordum. «Ben de bir orman 
suçlusu olurdum» dedi hiç tereddütsüz arkadaş
lar. O halde bu insanların ormanlarda yaşamak
tan başka ne günahları var? îşte 'birçok cani
leri, birçok ağır suçluları affedeceğiz, burada 
sırf ormanda yaşamak zorunda oldukları ve 
başkaca bir geçim kaynakları da olmadığı için, 
dağlar arasında yalnız bulutları ve havayı gö
rerek yaşıyan bu insanların kalkındırılması 
için - ki, sayılarının 7 milyon olduğunu ifade 
ettiler Saym Bakan - bugüne kadar hiç bir fa
aliyette bulunulmamıştır. 

Yine aynı şekilde Sayın Bakanın izah bu
yurdukları gibi hareket edilirse yine bu iş halle-
dilcmiyeccktir. Orman köylerinin kalkındırılma
sı için esaslı, müstakil bir teşkilât kurulması 
iktiza eder. Orman tahdit komisyonları da bu
güne kadar hiç bir faaliyet göstermiş değil
lerdir. Biz görmedik. Belki bir kaç bölgede, bir 
kaç faaliyet göstermiş olabilirlerse de bu ka
mınım tahmil ettiği vazifeler yerine getirmiş 
»ayılmaz. Sn halde biran evvel orman tahdit ko
misyonlarının Orman Bölge Müdürlükleri emir
lerinde derhal faaliyete geçmeleri, ormanların 
tahdit edilmesi, orman olan yerlerle, orman ol-
mıyan yerlerin ayrılması gerekir. Bu arada şu
nu da arz edeyim, 20 sene müddetle, her yıl 
bütçeden en az 50 milyon lira ayrılmasını kanım 
âmirken bugüne kadar 8,5 milyon lira konmuş
tur. Ve orman köylülerinin bugüne kadar Hü
kümetten 500 milyon lira kredi alacakları var
dır. Saym Hükümet bunu nazarı itibara alarak 
yeni bütçeye bilhassa orman köylerinin kalkın
dırılması hususunda biraz fazlaca tahsisat koy
masını ve bu işi önemli bir iş olarak öncelik 
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vererek ele almasını rica edeceğim. Çünkü gez
diğimiz orman köylerinde hava güzel, herşey 
güzel fakat bu zavallı insanların benizleri sap
sarı, hepsi açlıktan hasta. Ormana giremez, 
hayvanını sokamaz, bir şey ekemez. Bir de şim
di mahkeme açıyor, orman idaresi, tahdidi ya
pılmamış yerlerde mcn'i müdahale dâvası açı
yor. Ziraat Vekâletine soruyor mahkeme, şûrası 
'orman mıdır'? Davacı Ziraat Vekâleti, davacı 
orman idaresi, bilir kişi Zirat Vekâleti, bilir 
kişi orman idaresi «ormandır» diyor. Bir müta
lâa, masa başında bir mütalâa yazıyor. Hadi 
bakalım senelerden beri, atadan dededen inti
kal ederek işlediği toprağı orman köylüsünün 
elinden alıyorsunuz. Zaten 10 dönüm arazisi 
vardır, bu 10 dönüm arazisini de elinden ala
caksınız. Ne yiyecek bu insan, ne yesin, ne iç
sin? Taş yense yiyecek ama olmaz ki! Eğer biz

ler bu milletin mümessilleri olarak bu zavallı 
insanların dertlerini buraya getirebilirsek ve 
bunlara bir çare bulabilirsek inanınız pek çok 
sevap işlemiş olacağız. Bunlar hepimizin müş
terek dâvamız; Orman köylülerinin kalkındı
rılması mevzuunda biz de M. P. olarak bu mev
zuda çalışıyoruz, bu konuyu esaslı olarak ele 
aldık, gerekli kanun tasarı ve tekliflerini geti
receğiz. Ama, sayın Hükümetten rica ve istir
hamımız, bugüne kadar yapılmamış bu işlerin, 
bu zavallı çilekeş orman köylülerinin biran ev
vel kalkındırılması için esaslı bir şekilde bu dâ
vaya eğilmelerini kendilerinden hassaten rica 
«der, saygiyle selâmlarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Esnaf ve tüccarın kredilerinin iadesi ba
kımından, protestoların, bir defaya mahsus 
olmak üzere yok farz edilmesi konusunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ticaret Baka
nı Macit Zeren'in cevabı (6/42) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ve istirham ede
rim. 

Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu 

Soru : 
Seçmenlerimizden almış olduğumuz mektup

lardan, 1960 yılından bu yana piyasada husu
le gelen bâzı buhranlardan dolayı, küçük es
naf ve tüccarın protesto olmaları sebebiyle 
bankalardaki kredilerinin kesildiği ve müşkü
lât içerisinde oldukları ifade edilmektedir. Bu 
itibarla, 1960 tan bu yana, iş hayatında muhte
lif sebeplerle zuhur eden buhranlar ve gayri-
müsait iktisadi şartlar nazara alınarak, bu yüz
den kredileri kesilen esnaf ve tüccarın kredile
rinin iadesi bakımından, protestoların bir defa
ya mahsus olmak üzere tamamen yok farz edil
mesi gibi bir tedbir düşünülmekte midir veya 
Hükümet bu hususta ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı buyurun. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi) —- Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Sami Binicioğlu arkadaşımız 1960 tan bu 
yana piyasada zuhur eden çeşitli durgunluk 
sebebiyle protesto görmüş küçük sanat erbabı 
ve tüccarın bankalar nezdinde yeniden itibar 
kazanabilmesi için, yeniden kredi temin edebil
mesi için Hükümetçe ne düşünüldüğünü sor
maktadır. 

Bu konu, 2 . 12 . 1961 tarihinde bir millet
vekilinin sözlü sorusuna mevzu teşkil etmişti. 

Diğer taraftan, 1962 yılında Sayın Senatör 
Mehmet Ünaldı tarafından bir de kanun teklif 
edilmiş ise de, konu komisyonda enine boyuna 
müzakere edildikten sonra reddedilmişti. 

Kredi müessesesi, Özel hukuk kaideleri için
de cereyan eden bir muameledir. Hak sahibi 
bir taraftan protesto muamelesiyle borçlunun 
temerrüdünü tevsik etmek, aynı zamanda İcra 
ve İflâs Kanununda ticari senetler için konul
muş bulunan hususi takip usulünden faydalan
mak ister. Bankalar protesto ettikleri şahıslar
la münasebetlerini her zaman kesmezler, de
vam etmek ihtiyarları dahilindedir. Buna mu
kabil hiç protesto olmıyan bir kimseye de kredi 
açmak zorunda değillerdir. 

Malî itibar müesseseleri üzerinde emredici 
bir tasarrufta bulunmanın mümkün olmadığı 
kanaatindeyim. Banka muameleleri hesaba da
yanır. Milyonlarca mevduat sahibinin küçük ta
sarruf erbabının haklarını korumak için bir 
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ölçü içerisinde hareket etmek zaruretine inanı
yorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, buyurun. 
.SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın ar

kadaşlar; Saym Ticaret Bakanının vermiş ol
duğu izahatta tamamen mutabıkım. Bu doğru
dur. Ancak, biz seçmenlerimizden almış oldu
ğumuz müteaddit mektuplarda, 1960 tan bu ya
na muhtelif sebeplerden dolayı iş hayatındaki 
durgunluk dolayısiyle -k i esasen bunların kre
disi pek fazla yüksek krediler değil - protesto 
edil niş, kredisi kesilmiş, yeniden iş hayatına 
atılmış, durumunu düzeltmiş, borcunu da öde
miş, fakat bankadan istifade edemiyor. Her ne 
kadar bankalar özel kanunlara tabi iseler de, 
bilhassa Hükümetin ortak olduğu bankalar, 
Hükümet bankaları bu işi pekâlâ bir tedbir ola
rak yapabilir. Nitekim çiftçinin meselâ borçla
rım tecil edebilen bir Hükümet, herhalde buna 
da bir çare bulabilir zannediyorum. Bankalara 
tavsiye mahiyetinde de olsa bir tedbir alarak 
bu küçük esnafın bu ihtiyaçlarını temin ederse 
zanuederim ki, bundan sonra iş hayatında bu 
gibi şeyler zuhur etmiyecektir. Bu itibarla mağ
dur olan küçük esnaf ve tüccar sınıfının da 
arzuları yerine getirilmiş olacaktır. 

Ticaret Bakanına vermiş olduğu izahattan 
dolayı teşekkürle, bu hususta biraz daha fazla 
çalışmalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. —- Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve 
biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/43) 

BAŞKAN — Saym Kemal Sarıibrahimoğ-
l u i . Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere 
soruyu gelecek birleşime bırakıyoruz. 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf tü
züklerinin ne olacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/44) 

BAŞKAN — Sayın Uysal?.. Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere soruyu gelecek bir
leşime bırakıyoruz. 

13. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan 
üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının, nerede ku
rulmasının düşünüldüğüne dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/45) 

BAŞKAN — Sayın Esengin, yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal 
mıştır. 

14. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Mart 1965 te temeli atılan Çaycuma Kâ
ğıt Fabrikasının yapımına başlanamaması sebe
bine dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/46) 

BAŞKAN — Saym Esengin yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, birleşimi kapatmadan 
evvel bir hususu tavzih etmek isterim: 

Biraz önce kabul ettiğiniz Meclisin çalışmasiy-
le ilgili takrir bu haftadan itibaren uygulanacak
tır. 

Gündemde görüşülecek başka bir husus bu
lunmadığından yarın saat 15 te yapılacak Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanına saati: 16,45 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVTNININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesine dair Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/168) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev 
let Bakanı Kâmil Ocak'm dönüşüne kadar ken
disine Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/169) 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'm dünüşüne ka
dar kendisine, Çalışma-Bakanı Ali Naili Er
dem'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/170) 

4. — Ankara Milletvekili Orhan Alp'in Sa
nayi ve Ulaştırma komisyonlarından istifasına 
dair önergesi (4/1.3) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millet Meclisi toplantılarının Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri yapılmasına dair önergesi 
(4/14) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENL 

GÖRÜŞMELER 
1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 

arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsa
ların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/21) 

2. —• Ordı. Milletvekili Sadi Pehlivanoğhr-
rıun, son beş sene içinde tekniker okullarından 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, Coruım'da çiftçiye tohumluk olarak 
verilen ilâçlı buğdayın un fabrikalarmca üğü-
tülerek halka satılmasını önlemek üzere nasıl bir 
tedbir düşünüldüğüne dair İçişleri, Adalet ve 
Tarım bakanlarından sözlü sorusu (6/32) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulması işinin 
1966 programına alınması hususunda bir hazır
lık olup olmadığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorasu (6/33) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a nakledilecek hayvan yeminin taşıma 
ücretinde bir tenzilât düşünülüp düşünülmediği
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/36^ 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Burdur'un, Gölhisar ve Bucak ilçelerinde kuru 
tul an Hazine arazisinin topraksız köylülere ki
ralanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/38) 

7. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın. 
halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisin
ce sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve teklifleri
nin ımevcut bulunduğuna dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

8. — Manisa Milletvekili Sami Binieioğlıı'nun, 
Tarihî Ayasofya'nın cami haline getirilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/40) 

9. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, 
Orman köylerinin kalkındırılması ve geçimleri
nin sağlanması hususunda şimdiye kadar ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım ve İmar ve Is* 
kân bakanlarından sözlü sorusu (6/41) 

10. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'
nun, Esnaf ve tüccarın kredilerinin iadesi bakı
mından, protestoların, bir defaya mahsus olmak 
üzere yok farz edilmesi konusunda ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/42) 

(Devamı arkada) 
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11. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her sene. 
Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve bi
çer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/43) 

12. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, 657 sayılı Devlet memurları Kanununa 
göre öğretmenlik mesleki için. yapılacak smıt! 
tüzüklerinin ne olacağına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/44) 

13. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'iıı, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan üçün
cü Demir - Çelik Fabrikasının, nerede kurulma
sının düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/45) 

14. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Mart 1965 tc temeli atılan Çaycuma Kâ

ğıt Fabrikasının yapımına başlanamaması sebe
bine dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/46) 

I I I 
ÖNCELİKLU GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

KILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA ÖRÜŞt'TLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




