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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti. 340:341 

2. — Gelen kâğıtlar. 341:342 

3. — Yoklama. 342 
4. — Başkanlığın Genel Kurula su

nuşları. 342 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'-
in Hindistan Başbakanı Lal Bahadır Şas-
tri'nin ölümü dolayısiyle Hint Milletine 
baş sağlığı dileyen demeci 342:343 

2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
m, geçen zapta geçirilmemiş olan önerge
si ve istenildiği halde söz verilmemesi hu
susundaki konuşması ve başkanlığın ce
vabı 343 :344 

3. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'-
in, Hindistan Başbakanı Lal Bahadır 
Şastri'nin ölümü dolayısiyle Hint Mille
tine baş sağlığı dilenmesine dair önergesi 344 

4. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Ak
doğan'in, ikinci Beş Yıllık Plânlama üze
rinde durarak, mevcut uygulamaların da
hi amacına ulaşamadığını hayat pahalılı-
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ğının arttığı ve plânlamada gerçek meslek 
sahiplerinin görüşlerine önem verilmedi
ğine dair konuşması, 344:346 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadınlı'nm, pahalılığın gittikçe artması 
dolayısiyle az gelirli zümrenin içine düş
tüğü sıkıntıya çare bulunmasına dair ko
nuşması, 346:347 

6. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'-
nın, pancar şeker fiyatlarının hâlâ ilân edil
mediği, pancarını teslim eden üreticinin pa
rasını vaktinde alamadığı ve Hükümetin 
eski teammüllere son vermesi gerektiği 
hakkında konuşması, 347 :348 

7 .— Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, bütçelerin icra plân ve programları
na göre düzenlenmesi kanuni hükmüne rağ
men 1966 icra programının henüz ele alı
namadığı ve hayat pahalılığının da önüne 
geçilemediğine dair konuşması, 348 :349 

8. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 
Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı ile 
Nüfus Kanunu tasarısının, havale edilmiş 
olduğu Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân 
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komisyonlarından seçilecek dörder üyeden 
kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (1/69,1/70, 4/30) 349:350 

5. — Sorular ve cevaplar 350 
A) Sözlü sorular 350 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne ka
dar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve mar
ka traktör ve biçer - döver ithal edildiği
ne dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, Güm
rük ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/43) 350 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki 
röntgen cihazlarından birini uzun süredir 
işlemez halde bırakan tüpün ne zaman ta
mir edileceğine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/48) 350 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
in, tütün ekicilerinden kesilen paralarla ku
rulacağı söylenen Tütüncüler Bankasının 
durumuna dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/50) 350 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
in, Samsun'un liman yapımı sebebiyle bo
zulduğu için yeniden inşa edilen kanalizas
yonunda teknik hata yapılmasına kimlerin 
sebebolduğuna dair Bayındırlık, İmar ve İs
kân Bakanlarından, olan sözlü sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç'in sözlü 
cevabı (6/51) 350:353 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
in, Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan 
olan yolun yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Ethem Erdinç'in sözlü cevabı (6/52) 353: 

354 
6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

baş'm, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasındaki Ortaklık Anlaşması çer
çevesinde, bugüne kadar, idari ve ekonomik 
alanlarda ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/54) 354 

7. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'-
ün, Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, 
tarihî ve turistik kıymetini muhafaza için, 
eski halinde bırakılması huşunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/55) 355 
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8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'

din, gecekonduların eski ve yeni durumları
na dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu. (6/56) 355 

9. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'-
m, Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair 663 sayılı Kanuna göre çı
karılması icabeden yönetmeliğin hazırlığı
nın ne safhada olduğuna dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/57) 355 

10. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nun, köy okulları ve lojmanları
nın, sıhhi iktisadi ve emniyet bakımından, 
yeterli olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/59) 355 

11. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
m, orman tahribatını önlemek üzere bütün 
yurtta maden kömürü yakılması için bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/62) 355 

12. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
m, özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin 
dağıtım ve satımı için bir şirket kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/64) 355 

13. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
ın, Samsun Limanının inşasından sonra 
meydana gelen kumsalın tanzimi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç'in, 
sözlü cevabı (6/65) 355:357 

14. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
in, Samsun'un bir adliye sarayına ne za
man kavuşacağına ve yeni cezaevi inşaatı
nın ne zaman biteceğine dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in sözlü ce
vabı (6/66) 358:359 

15. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
m, köy yollarının biran evvel bitirilmesi 
için malzeme temin ve tahsisi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/67) 359 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm, halen Avrupa ve Amerika'da Dev
let ve kendi hesabına öğrenim yapan öğren-
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ci miktarına dair Millî Eğitim Bakanm-

. dan sözlü sorusu (6/68) 359 
17. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-

zar'm, Orman Tekniker Okulunda okuyan 
öğrenci miktarına ve ihtiyaca cevap vere
cek durumda olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/69) 359 

18. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Ali Aybar'm, Amerika Birleşik Devletle
ri ile imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarih
li Yardım Anlaşmasından bu yana, Türki
ye ile adı geçen Devlet arasında kaç aded 
ikili andlaşma, anlaşma, sözleşme veya kar
şılıklı mektup gibi tarafları bağlayıcı nite
likte belge imzalandığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/70) 359 

19. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Sav
cısının partizanca davranışlarından ötürü 
ilçede asayişin bozulduğunun doğru olup 
olmadığına dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer ile İçişleri Faruk Sükan'm 
sözlü cevapları (6/71) 359:366 

20. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'm, yurdumuzda üçüncü bir demir ve 
çelik sanayii kurulmasına ihtiyacolup olma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü ce
vabı (6/72) 366 

21. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, özel idare ve belediyelerle İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarının personel du
rumları hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/73) 366 

22. .— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütün
lerinin miktarına ve ortalama maliyetleri
ne dair Gümrük ve Tekel Bakanından söz
lü sorusu. (6/74) 366 

23. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce 
karalaştırılmış olan Kâğıt Fabrikasının 
gecikme sebeplerinin ne olduğuna dair söz
lü sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un sözlü cevabı (6/75) 366:367 

24. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Ayasofya'nm cami olarak 
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ibadete açılması hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü sorusu ve Devlet Baka
nı Refet Sezgin'in sözlü cevabı (6/76) 367:369 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'm, Afyon Karahisar ili 
Çay ilçesi Sağlık merkezi ve Hükümet ta
bipliğine doktor gönderilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/77) 370 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, İlkokul müfettişleri için her 
ilçeye bir jeep arabası verilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/78) 370 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, bakanlıklar, müstakil umum 
müdürlükler ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde Sivil Savunma Sekreteri, Sivil Sa
vunma Uzmanı ve teknik eleman namları 
altında kaç kişi çalıştığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/79) 370 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Amerika Birleşik Devletleri ile ya
pılan ikili anlaşmalardan Meclisin ona
yından geçmemiş anlaşma bulunup bulun
madığına ve Türkiye'de kaç NATO üssü 
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/80) 370 

29. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nım, hariçte daha iyi tutulan Çar
şamba Fasulyesinin ihracına zorluk çıkarıl
masının Anayasaya aykırı olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/81) 370 

30. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz
re] i'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı ge
reğince 1964 yılında, yapılması icabeden 
sağlık ocaklarından kaçının ikmal edildiği
ne ve sağlık personeline dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/82) 370 

31. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in, Bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşeb
büsleri ile Devletin iştiraki bulunan her 
türlü teşekküllerde kimlerin idari vazife 
gördüğüne ve bunların kaç defa değiştiril
miş olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu-(6/83) 370 
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32. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, 

Saraçoğlu mahallesindeki binaların tahliye 
edilerek resmî sektöre tahsisi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/84) 370 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, geçen yıllarda liselerden mezun olup da 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen-
lerin durumları nazara alınarak ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/85) 370 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmen Can 
Bilgin'in, hakkında tahkikat açılan Tav
şanlı merkez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü 
için ne gibi kararlar alındığına ve 27 Mayıs 
İlkokulu Müdürü hakkında j'apılan ihbarın 
neler olduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/86) 370 

35. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, fakülte ve yüksek okulların yönet
melik ve müfredat programlarında tadilât 
yapmak suretiyle lise mezunlarının ser
bestçe ve diledikleri yüksek öğrenim kurum
larına devam imkânlarının sağlanıp sağlan-
mıyacağma dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/87) 371 

36. — Denizli Milletvekili Atıf Şolıoğ-
lu'nun, Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürlüğünce 120 yataklı olarak yaptırıl
ması kararlaştırılmış bulunan hastanenin 
70 yataklı olarak ihale edilmesi sebebine da
ir Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/88) 371 

37. — Eskişehir Milletvekili Hayri Ba
şar'm, pancar müstahsılına zamanında avans 
verilmesi, teslimat nisbetinde kısmi ödeme
lerle teslimatı bitenlere derhal tam tediye 
yapılması için radikal bir tedbir alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un 
sözlü cevaJbı ('6/89) 371:372 

38. — Bolu Milletvekili Ahmet Çak
mak'm, üniversitelerimizin bütün fakülte
lerinde ve yüksek okullarda, normal öğre
nim sürelerini doldurdukları halde, mezun 
olamamış kaç öğrenci bulunduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 372 
39. — Bursa Milletvekili Kasım önadınız

ın, Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı a r 

sa üzerinde inşası düşünülen göğüs hasta
lıkları hastanesine ayrılan ödeneğin mikta
rına ve arsanın inşaata elverişli olup olma
dığına dair* Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/91) 372 

40. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm; Sakarya'nın merkez ve diğer bu
caklarına orta dereceli eğitim imkânlarını 
götürmek için ortaokul ya da sanat okulu 
gibi her hangi bir eğitim kurumunun açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/92) 372:373 

41. — Kütahya* Milletvekili Ahmet Can 
Bilgin'in; Tunçbilek Termik Santraline ya
pılan ilâve santralin halen niçin işletmeye 
açılmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/93) 373 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can 
Bilgin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değir-
misaz bölgesindeki mevcut kömür rezervi
nin tükenmesi halinde, mevcut tesislerden 
ne şekilde istifade edileceğine ve çalışan iş
çilerin istikbali hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/94) 373 

43. — Erzurum Milletvekili Nihat Pa-
sinli'nin, Erzurum'da aile basma kaç ton 
kok kömürü verildiğine ve Doğu illerinde, 
kömür kontenjanının artırılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/95) 373 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Pa-
sinli'nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 -
1964 yılında, ne kadar gelir sağladığına ve 
halen kaç personeli bulunduğuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/96) 373 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı - Karasu turistik yo
lunun yeniden düzenlenmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/97) 373 

46. İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, 17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Ka
nunun tatbikatında aksaklıklar olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/98) 373 
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47. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, 

Ankara'da mevcut Vakıf İş Hanının nasıl 
bir prosedür içerisinde icara verildiğine ve 
mevcut binaların tahliyesiyle resmî sektö
re tahsis edilip edilemiyeceği hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/99) 373 

48. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğ-
lu'nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasa
van ve îyi Komşuluk Andl aşmalarının tat
bikiyle Suriye hudutlarında kaçakçılık ya
pıldığına inanılıp inanıl madığma dair Baş
bakandan sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm sözlü cevabı (6/lüü) 373:375 

49. — Mardin Milletvekili Ilifat Bay-
kal'ın, Kara Kuvvetleri Kumandanının, Mil
lî Savunma Bakanına göndermiş olduğu 
yazının tam metninin ne olduğuna dair 
Millî Savunma Bakamndan sözlü sorusu 
(6/101) 375 

50. — İstanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahal
lerde pervasızca yapılmakta olan ve strip
tiz tâbir edilen eğlence hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/102) 375:376 

51. — İstanbul Milletvekili Abdurrah-
nıan Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Baş
makçı köyü Kuran Kursu Hocasının teş
vikiyle, kurs talebelerinin kendi kendileri
ni kısırlaştırdıkları hakkındaki ihbarın 
tahkik edilip edilmediğine dair Devlet, 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/103) 376 

52. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nın, milletin hayatiyeti ve Millî Savunma 
ile ilgili hususları ve bilgileri açığa vuran
ların, ortaya koyanların, kanun karşısında, 
sorumlu olup olmadıklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/104) 376 

53. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'-
ün, Sinop ili kıyılarındaki barınak yerle
rinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/105) 376 

54. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bu
cağı Aşköl köyünde, Aralık ayı içinde, bir 
öldürme hâdisesi olup olmadığına ve fira-
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ri katil zanlısının yakalanıp yakalanmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/106) 376 

55. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Süt Kurumu Umum Müdürlüğü
nün, bu tarihe kadar, ne miktar sütü işli-
yerek kıymetlendirmiş olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/107) 376 

56. — Edirne Milletvekili Türkân Seç-
kin'in, Edirne bölgesi pancar müstahsılı-
na pancar paralarının ne zaman ödeneceği
ne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/108) 376 

57. — Mardin Milletvekili Nazmi 
Oğuz'un, Haydarpaşa - Arif iye demiryolu
nun çift hatta çevrilmesi işi uygulanırken, 
İzmit'en geçen kısmının yapımının, şehrin 
yaya ve araç trafiğini aksatmaksızın, nasıl 
mümkün olacağına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (1/109) 376 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kin'in, hudut şehirlerinin de elektriğe ka
vuşturulması için bir öncelik düşünülüp 
düşünülmediğine dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/110) 376 

59. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, okullarda, günümüzün istekleri
ne daha uygun bir parasız yatılılık sistemi 
tesisi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/111) 376 

60. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm, Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı 
E kin veren mevkiinde petrol araştırmasının 
yapılıp yapılmadığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/112) 376 

61. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Li
sesinin, müfredat programı ve öğretim 
metodu bakımından, başka ülkelerde bir 
benzerinin olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/113) 376:377 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun, bugünkü şartlara 
ve ihtiyaçlara külolarak değiştirilmesi-
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Sayfa 
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Maliye Bakanından sözlü soru 
su (6/114) 377 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen 
cihazının işlemez halde bırakılması sebebi
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/115) 377 

64. — Mardin Milletvekili Nazmi 
Oğuz'un, İzmit'te liman tesislerinin biran 
önce yapılması ihtiyacı karşısında ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü soru
su (6/116) 377 

65. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fab-

Sayfa 
rikasmm montaj işinin hangi safhada ol
duğuna dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/117) 377 -

66. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının 
yol ve köprü ihtiyacının ne zaman karşı
lanacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/118) 377 

67. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün-
lü'ııün, harice gönderilecek işçiler için İş 
ve İşçi Bulma Kurumu şubelerine verile
cek kontenjan miktarının tesbitinde coğrafi 
durum ile az gelişmiş bölgeler durumunun 
nazara alınıp alınmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/139) 377 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Adana Milletvekili Kasım Gülek Hindistan 
Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin ölümü dolayı-
siyle Hint Milletine baş sağlığı dileyen bir demeç 
ve bu konuda bir önerge verdi. 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm geçen 
zapta geçirilmemiş olan önergesi ve istenildiği 
halde söz verilmemesi hususundaki konuşmasına 
Başkanlıkça cevap verildi. 

Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Hindis
tan Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin ölümü do-
layısiyle Hint Milletine baş sağlığı dilenmesine 
dair önergesi okundu, gereğinin Başkanlıkça 
yerine getirileceği bildirildi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan, ikinci 
Beş Yıllık Plânlama üzerinde durarak, mevcut 
uygulamaların dahi amacına ulaşamadığını, ha
yat pahalılığının arttığı ve plânlamada gerçek 
meslek sahiplerinin görüşlerine Önem verilme
diği ; 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı; 
pahalılığın gittikçe artması dolayısiyle az gelirli 
zümrenin içine düştüğü sıkıntıya çare bulun
ması, • 

Tokat Milletvekili Fethi Alacalı, pancar ve 
şeker fiyatlarının hâlâ ilân edilmediği, panca
rını teslim eden üreticinin parasını vaktinde ala

madığı ve Hükümetin eski teammüllere son ver
mesi gerektiği ve 

Manisa Milletvekili Muammer Erten de, büt
çelerin icra plân ve programlarına göre düzen
lenmesi kanuni hükmüne rağmen 1966 icra prog
ramının henüz ele alınamadığı ve hayat pahalı
lığının da önüne geçilemediği hususlarında birer 
konuşma yaptılar. 

İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, genel nüfus 
yazımı kanunu tasarısı ile Nüfus kanunu tasarı
sının, havale edilmiş olduğu Dışişleri, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilecek dör
der üyeden kurulu geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair önergesi okundu, kabul olundu. 

Gündemde bulunan 43 sayılı soru, bir ay
lık erteleme süresi henüz dolmadığından, 

48, 50, 54, 56, 57, 59, 62, 64, 67, 69, 77, 81, 
87, 91, 102 ve 103 sayılı sorular ilgili bakan
ların, 

70, 73, 74, 82, 86, 88, 90, 92, 99, 101, 105, 119, 
sayılı sorular soru sahiplerinin birleşimde hazır 
bulunmamaları ve 

104 sayılı soru ise soru sahibinin izinli ol
ması sebepleri ile gelecek birleşime bırakıldı. 

Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün Denizli'
nin Pamukkalesine akan suyun tarihî ve turistik 
kıymetini muhafaza için eski halinde bırakıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba-
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kandan sözlü sorusu soru sahibi ikinci defa ha
zır bulunmadığından düştü. 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç 'in, Sam
sun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu için 
yeniden inşaa edilen kanalizasyonunda teknik 
hatâ yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, imar ve iskân Bakanlarından söz
lü sorusu ile 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, Sinop 
ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na ve, 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun limanının inşasından sonra meydana gelen 
kumsalın tanzimi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından 
olan sorusuna Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç 
cevap verdi. 

Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Sam
sun'un bir adliye sarayına ne zaman kavuşaca
ğına ve yeni ceza evi inşatınm ne zaman bite
ceğine dair sorusunu Adalet Bakanı Hasan" Din-
çer. 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'-
nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının partizan
ca davranışlarından ötürü ilçede asayişin bo
zulduğunun doğru olup olmadığına dair soru
sunu Adalet Bakanı Hasan Dinçer ve içişleri 
Bakanı Faruk Sükan, 

Sivas Milletvekili Gıyasettin Dunıan'm, yur
dumuzda üçüncü bir demir ve çelik sanayii ku
rulmasına ihtiyaç olup olmadığına dair Başba
kandan olan sözlü sorusunu ve 

TEKLİFLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os

man Saim Sarıgöllü ve 12 arkadaşının Devlet 
Operası kuruluşu hakkında kanun teklifi 
(2/199) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Fahri 
özdilek ve 5 arkadaşının, 4 . 7 . 1931 tarih ve 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakmda kanun teklifi. 
(2/200) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Bursa Milletvekili Bahri Yazır ve 12 ar
kadaşının, Kayseri Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında kanun teklifi. (2/201) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaştırılmış 
olan kâğıt fabrikasının gecikme sebeplerinin ne 
olduğuna dair sorusunu Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut, 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re'nin, Ayasofya'nm cami olarak ibadete açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
sunu da Devlet Bakanı Rafet Sezgin cevaplan
dırdılar. 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, pancar 
müstahsılına zamanında avans verilmesi, tesli
mat nisbetinde kısmi ödemelerle, teslimatı bi
tenlere derhal tam tediye yapılması için köklü 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut, 

Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, Tür
kiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve iyi kom
şuluk Andlaşmalarmın tatbiki ile Suriye sınır
larından kaçakçılık yapıldığına inanılıp inanıl-
madığma dair Başbakandan olan sorusuna içiş
leri Bakanı Faruk Sükan cevap verdiler. 

14 Ocak 1966 Cuma gün üsaat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime (saat 20 de) son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Ahmet Bilgin Önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurt el 

4. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 18 yaşını doldurmadan Devlet hizmetinde 
ücretli kadrolarda çalışanların hizmet sürele
rinin, borçlanmak suretiyle fiilî emeklilik hiz
metlerine eklenmesi hakkında Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tek
lifi. (2/202) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
bir madde ilâve edilmesine dair kanun teklifi. 
(2/203) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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TEZKERELER 

6. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/196) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
üyeler otomatik cihazla işaret buyursunlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i . — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Hin
distan Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin Ölümü 
dolayısiyle Hint milletine başsağlığı diliyen de
meci 

KASIM GÜLEK (Adana) — Efendim, vefat 
eden Hindistan Başbakanı hakkında birkaç söz 
söylemek üzere gündem dışı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ehemmiyetine binaen buyuru
nuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım; Hindistan'ın Başbakanı Lal Bahadır 

12 . 1 . 1966 O : 1 

3 . 2 . 1946 doğumla Hasan Hüseyin Der'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/198) (Adalet Komisyonuna) 

9. — Demirci kazasının Viran köyü 40 numa
ralı hanede nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu Hatice-
den doğma 11 . 1 . 1933 doğumlu Hüseyin Bil
gin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/199) (Adalet Komis
yonuna) 

10. — Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündoğdıı 
mahallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı Alioğlu, 
Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Osman Salar'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/200) (Adalet Komisyo
nuna) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 
geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Şastri, 61 yaşında, vazife başında hayata göz
lerini kapamıştır. 18 Aylık kısa bir Başbakan
lık müddetinden sonra bir kalb krizi neticesi 
ölen Şastri, Keşmir dâvasının halli için toplanan 
Taşkent'te hayata veda etmiştir. Taşkent'te dos
tumuz, kardeşimiz Pakistan'la Hindistan arasın
da bizim Kıbrıs meselesine benzer Keşmir me
selesinin halledilebilmesi için açılmış olan, daha 
doğrusu halledilemediği için açılmış olan harb 
sonunda bir konferans toplanmıştı. Bu harb feci 
oldu. iki tarafa büyük zararlar verdirdi. Buna 
bir çare bulabilmek için Rusya'nın tavassutu 

7. — Nevşehir Milletvekili Selâhattm Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/197) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

8. — Aksaray ilçesinin Göstük DoğantarJa 
köyünden hane 6, cilt 31 ve sahife 9 numarasın
da nüfusa kayıtlı Rızaoğlu, Dilber'den doğma 

' . B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa) 

• . 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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ile Taşkent şehrinde iki memleketin Başbakan
ları, Türkiye'nin büyük dostu Eyüp Han ve 
Hindistan Başbakanı Lal Bahadır Şastri toplan
mışlardı. 

Taşkent Konferansı çok çetin gitti. Bir ara
lık başarı elde edilemiyeceğinden korkulmuştu. 
Konferansın önemi şurada idi : İngiliz Milletler 
Camiasına mensup Hindistan ve Pakistan ara
sındaki harb dolayısiyle meydana çıkan muaz
zam ihtilâfı İngiliz Milletler Topluluğu içinden 
kimse halledememiş, dışardan Eusya arabulu
culuk etmişti. Anlaşma hâsıl oldu. 9 maddelik 
Taşkent Anlaşması ile Hindistan ve Pakistan 
eski hudutlarına dönüyor, diplomatik münase
betlerine tekrar başlıyor, ticari münasebetlerine 
tekrar başlıyordu. Anlaşma imzalandıktan iki 
saat sonra Şastri hayata gözlerini kapadı. Sa
yın arkadaşlarım, Kore'de vazife gördükten 
sonra, memleketime dönerken Hindistan'da ta
nımakla müşerref olduğum Şastri, Hindistan'
ın yetiştirdiği büyük adamlardandı. Gandi'den, 
Nehru'dan sonra ittifakla Başbakanlığa seçilen 
ve memleketinin sınırları dışında dünyanın ta
nıdığı, saydığı bir büyük adamdı. Son derece 
çalışkan, samimî, ufak tefek boyu ile her tarafta 
sevgi kazanmış bir insandı. Fakir bir aile ço
cuğu idi. İki yaşında babasını kaybetmişti, 17 
yaşında İstiklâl Savaşına katıldı, hapsedildi, 
9 sene hapiste yattı. Aziz arkadaşlarım, Delhi'-' 
de bugün, Gandi'nin ve Nehru'nun cesetlerinin 
yakıldığı Jumma nehri üzerinde cesedi yakılan 
Şastri, yerine konması güç, 20 nci Asrın ileri 
gelen insanlarından biri idi. Ölümü ile Hindis
tan büyük bir evlâdını, dünya sulhsever, ile
rici bir Devlet adamı kaybetti. 

Meclisimizin bu vesile ile Hind Parlâmento
suna bir başsağlığı telgrafı çekmesini teklif eden 
bir takrir sundum, kabulünü rica ederim, say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, ge
çen zapta geçirilmemiş olan önergesi ve iste
nildiği halde söz verilmemesi hususundaki ko
nuşması ve Başkanlığın cevabı 

ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Söz istiyorum. 
Zaptı sabık hakkında itirazım var. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabıkın neresi
ne itirazınız var tasrih buyurun da ona göre 
bilelim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Zaptı sabıka 
geçirilmiyen bir hususu arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, geçen tutanağa Yüce 
Meclisteki bir işlem geçirilmedi. Bu işlem bir 
milletvekilinin verdiği önerge idi, o milletve
kili bendim. Başkanlığa sunduğum önerge Baş
kanlık tarafından Meclisin ıttılaına arz edilme
di. Oysa, Meclisin her oturumundaki her işle
min mutlaka tutanaklara geçirilmesi gerekir. 
Başkanlık Divanının tasarrufları içinde değil
dir, Meclisin içindeki işlemleri tutanak dışı bıra
kacak tasarruflarda bulunmak... Başkanlık bir 
önergeyi ancak okuttuktan sonra bâzı şartlar 
dâhilinde oya koyup koymamakta yetkilidir. 
Fakat bir önergeyi verildiği halde, hiç veril
memiş gibi mütalâa etmek yetkisi Başkanlığın 
tasarrufları içinde değildir. Bunun bir daha 
tekerrür eftmemesini Başkanlık Divanından rica 
ederim. Mutlaka Meclisin işlemleri Meclise 
sunularak tutanaklara geçirtilmesi yolu aynı za
manda Divana önerge gönderen milletvekilleri
ne de bir itimat bahşedecektir. Çünkü önerge 
varide ve sadıra ile verilmez. Önerge gönderi
lir. Başkanın eline geçecek diye gönderilir. 
Gönderilmiş önerge Başkanlık tarafından yok 
farz edilemez. 

İkincisi; yine geçen tutanaklarda gündeme 
geçilmeden istenilmiş olan usul hakkındaki ko
nuşmalar, «gündeme geçilmemiştir ki, usul hak
kında konuşma olsun» kaydı ile zaptedilmiştir. 
Oysa gündem, bir oturumdaki işlemin bir kıs
mıdır. Oturum açıldığı an İçtüzük çalışmaya 
başlar. Usul ise, gündem üzerinde değil, İçtü
zük üzerindedir. Usul konuşmaları İçtüzükle 
ilgili bir müessesedir. Gündem ile de ilgili ola
bilir, gündem dışındaki bir usul meselesiyle il
gili olabilir. Ve bunun hepsini birden İçtüzük 
kapsar. «Gündeme geçilmediği için usul hak
kında söz verilemez, gündeme geçilmemiştir» 
kaydı, sık sık geçen tutanaklarda tekrarlan
mıştır. Bu yanıltıcı ve şaşırtıcı bir tutum ol
maktadır. Çünkü oturum açıldığı an her millet
vekili İçtüzük ile ilgili bir konuda usul hakkın
da konuşmak hakkına sahiptir. Başkanlık Di
vanının gündeme geçilmemiştir, öyle ise, gün
deme geçilmediği için oturum açılmamış olarak 
mütalâa ediliyor demektir. Halbuki, oturum 
açılır açılmaz, İçtüzük yürürlüğe girer ve bir 
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milletvekili İçtüzük olarak usul hakkında konuş-
*ma hakkına sahiptir. Onun için mutlaka günde
me geçilmesi şart değildir. 

Bu iki hususu tutanaklarla ilgili olarak bil
ginize sunmak istedim ve bir kere daha Başkan : 

lık Divanının dikkatini çekmek istedim. Çünkü 
bu tutum, biraz kayıtsızlık olarak, bize öyle 
geldi, kendilerinin dikkatli olmalarını ve İç
tüzüğü tam mânasiyle tatbik etmelerini tek
rar rica ederim. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Çetin Altan arkadaşımızın Riyaset Makamının 
yapmış olduğu işlemden şikâyet etmesi karşısın
da bu hususu tavzihime müsaadelerini rica 
edeceğim. Evvelâ Sayın Çetin Altan vermiş ol
duğu önerge, bir oturum evvel kabul edilmiş 
olan ve Heyeti Aliyeniz tarafından kabul edile
rek mevkii tatbikâ konmuş olan bir celseye ara-
verme işleminin kaldırılmasına ait bir önerge 
idi. Bu önergenin tarafımızdan okunması ile 
bir oturum evvel yapılmış bir kararın bir otu
rum sonra tekrar bozulması cihetinin istenme
sinin, mümkün olamaması ve doğru olamama
sından bahsederek bu husustaki Başkanlık Di
vanının fikrini Heyeti Aliyenize arz etmiştim. 
Başkanlık mesfcût geçmiş değildir. 

İkincisi; Çetin Altan'in vermiş olduğu öner
ge Meclisin çalışma saatlerinin tebdiline ait bir 
önerge olduğundan dolayı Başkanlık Divanın
ca karara bağlanmadan doğrudan doğruya He
yeti Aliyenize arz edilecek bir önerge olmadı
ğından o tarihten itibaren Başkanlık Divanına 
havale edilmiştir, tarih de sabittir. Başkan
lık Divanında alınacak karar Heyeti Aliyenize 
arz edilecektir. Bu husustaki şikâyeti varit de
ğildir. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Mesele öyle 
değildir efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyiniz. Söz istediğiniz zaman söz 
veriyorum. 

İkinci mevzua gelince: Gündeme geçilmeden 
usul hakkında söz istem.dk bahsinin doğru o.lmı-
yacağmdan, celse açılınca gündeme geçilmiş 
farz edilir, her milletvekili konuşabilir kaziye
sini güdüyor. Bunda ben kendilerini mazur gö
rürüm. Sayın Çetin Altan'm Yüksek Meclise 
intisabı yenidir, bunları öğrenememiştir. Dola-

yısiyle bu itirazı da varidolmaz. Ama bunu 
bizden bir defa şahsan da sorsa idi aynı şekil
de cevaplandırabilirdik. "Gündem dışı söz iste
nince gündeme geçilmiş değildir. Bir usule tabi 
değildir, ancak Başkanın takdirine bağlı bir 
keyfiyettir. Başkanın takdirine bağlı olan bir 
keyfiyetin usulü olur mu arkadaşlar?.. Olmadı
ğı için gündem dışı konuşmalarda bir usul me
selesi mevzuuhahis değildir. Ancak Başkanın 
takdir yetkisi mevzuubahsolduğundan usûl hak
kında da söz istenemez. Onun için vermemişim
dir. Bu usûlde teamül şeklindedir. Onun için 
Çetin Altan Bey bunda aldanıyor. Bu Meclise 
yeni katıldıkları için bu teamülden gafil bulu
nuyorlar, arz ederim. (Alkışlar) 

3. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'ini 

Hindistan Başbakanı Lal Bahadır Şastri'nin 
ölümü dolayısiyle Hint Milletine baş sağlığı di
lenmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır, Sa
yın Kasım Gülek tarafından verilmiş, okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Başbakan Şastri'nin ölümü ile Hint milleti 

büyük bir lider kaybetmiştir. Meclisimizin 
Hindistan Parlâmentosuna taziyelerini bildirme 
sini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Kasım Gülek 

4. - Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, 
İkinci Beş Yılhk Plânlama üzerinde durarak, 
mevcut uygulamaların dahi amacına ulaşamadı
ğını, hayat pahalılığının arttığı ve plânlamada 
gerçek meslek sahiplerinin görüşlerine önem ve
rilmediğine dair konuşması. 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. Gündem 
dışı söz istiycıı Sayın arkadaşlardan Abdülbâri 
Akdoğan, buyurunuz efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri. 

Bendenizin gündem dışı konuşmamın mev
zuu henüz hazırlanmakta olan 2 nci 5 yıllık 
plânlama üzerine olacaktır. Bugün Türkiye'de 
kalkınma önderliğini yapacak olan bir Plânla
ma Dairesi vardır. Devlet Plânlama Dairesi 
hakiki mânada plânlamanın' anlayışına uygun 
olarak bir görüşlerini kabul etsek dahi maale-
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sef tatbikatları (tabirimi mazur görün) Dev
let içinde Devlet olan İktisadi Devlet Teşek
küllerine benzemektedirler. 

Bu kürsüden Devletçilik zihniyetini müda
faa eden zatlara derim ki ; 

1. Zarar eden İktisadi Devlet Teşekkülle
rini peyderpey hususi müteşebbislere bırakmak
la kârını düşünecek bir şirket organizesini tam 
yapmakla en kısa zamanda zarardan kârlı du
ruma geçecektir 

2. Kârlı olan İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
ise, kâr karşılığını en az 10 misline çıkarması
nı düşünecek olan hususi müteşebbisler olacak
tır. 

Bu tezimin tahakkuku oturmuş olan İkti
sadi Devlet Teşekkülleri içindir. 

Meselâ Etibankm, TKİ, DSİ, Köy İşleri Gn. 
Müd. nün araştırma, proje ve raporları kurula
cak müteşebbis meslek erbapları ve idarecile-
riyle pekâlâ 10 000 liraya malolacak bir etüt 
ve projeyi 3 - 5 bin liraya çıkarmak imkânını 
bulacaklardır. Dolayısiyle iş sahaları açılmış 
olacak, Yabancı memlekete kaçıp giden değerli 
elemanlarımızı elimizde tutacağız. 

Bu girizgâhtan sonra küçük bir misalle 
plânlamanın ve yaptığımız yatırımların yersiz 
olduğunu belirteceğim. Böylece bu kürsüye ge
len sayın üyelerin yalnız konuşmak için de
ğerli fikirlerinin sürüncemede kalmaması bakı
mından biz Devlet Plânlamanın çalışmalarını 
ve tatbikataki yatırımlarını Sayın Hükümetimi
zin de müspet görüşleri altında kabul ederlerse, 
hepimizin arzu etiğimiz Türkiye'mizin en hüe-
ra köşelerine kadar hizmetlerimiz lâyıkı veçhile 
yayılır ve böylece istismarcı bir zihniyeti kö
künden fiilî hareketlerinizle temizlemiş oluruz. 

Misali arz edeyim : 
[Bugün Türkiyemiz ziraatçi diye geçinmek

te. Takdir buyurun Holânda da bir ziraatçi 
memlekettir. 14,5 milyon nüfusu vardır. Harb-
den sonra 60 milyon da Almanya'nın nüfusu 
vardır. İkisinin toplamı 75 milyon eder. Bu 
75 milyon nüfusu, Hollanda'nın iyi bir ziraat-
çilik sistemi tatbik etmesiyle Holânda besle
mektedir. 

Sorarım Yüksek Heyetinize, Türkiye ma
dem ki bir ziraatçi tmemleketidir, daha köylümü
zün, (halkımızın karnını 'bile doyurmaktan âci
ziz, maalesef. Demek ki, plânlama »hakiki mâna

da hedeflerine uygun olarak çalışmalarını yap
mamaktadır. Aynı şekilde ziraatçiliğin içinde 
bulunan hayvancılık mevzuu da bu durumda
dır. Bugün bilhassa Şarki - Anadolu'da zira-
atçilikle uğraşan köylü vatandaşlarımız maal
esef bire bir veyahut en çok bire dört. Yalnız 
bir mecburiyet kaırşısında yapmaktadır. Üç, 
dört ay çoluk çocuğu ile birlikte ekeceği beş 
on teneke buğdayın peşinde sürünerek o da ilk
bahar gelmeden maalesef çuvalındaki unu bit
mektedir. Görüyorsunuz ki, Doğu - Anadolu'da
ki dahi, sözüm ona, bir ziraatçilik sistemi tat
bik etmeye çalışılmaktadır. Doğu - Anadolu'
da Ağrı, Hakkâri, Kars gibi vilâyetlerimizde 
iyi bir hayvancılık sistemi tatbik edilirse, el
bette ki, oradaki vatandaşlarımız da lâyıkı 
veçhile geçimlerini temin etmek yolumu bula
caklardır. 

BAŞKAN — «ayın Abdülbâri Bey, beş daki
kanız var, lütfen toplayın. 

ABDÜLİBÂRJİ AKDOĞAN (Ağrı) — Arka
daşlar, zannediyor musunuz ki, Türk köylüsü 
istediği krediyi hakikaten yatırım sahasında kul
lanıyor. Asla ve asla! Karnını doyurmak için 
kullanıyor. Yerinde olan yatırımlar yapılmalı 
ve Türkiye'de buna göre plânlama yapılmalı
dır. Çeşitli vesilelerle Türk Mühendis ve 
Mimarlar Odaları Birliğinden Plânlamaya gi
den raporları, 'görüşleri kaafle almadan yan
lış istikametteler. İşte T.M.M. Odaları Birliği
nin yayım, sağlık yapıları için ayrılan karar: 
2 429 yatak yerine aynı para ile 60-80 yatak 
yapılabilmiştir. Okul binalarının durumu da 
bu merkezdedir. 225 milyon 761 bin lira ile 
6 049 dersane yapılmış bunun yerine 8 642 
dersane inşa edilebilecekti. İdari, binalar ve 
oteller de aynı durumdadır. Demek ki, Plân
lama hakiki meslek erbaplarının görüşlerini, 
raporlarını kaale almadan Devlet içinde Devlet 
gibi hareket etmekte, yatırımlarının hatalarını 
temizlemek için yeniden milyonlaırca lira sarf 
etmektedir. Sayın Hükümetten bilhassa rica 
ediyorum, bu mevzuda Plânlamanın yanlış 
görüşlerini ve plânları lütfen yerinde ve za
manında ele alsınlar. 2 nci 5 Yıllık Plân hazır
lanmak üzeredir. Biran evvel bu işin üzerine 
eğilirlerse memleketin boşuna yatırımları har-
eaınmaımış olur. 
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Bir nebze de Demir - Çelik Sanayiine değin-
meden geçemiyeceğim. Bugün Demir - Çelik 
Fabrikası Ereğli'de ve Karalbüklte bulunmakta
dır. Yalnız bu iş için yılda 1 milyon ton1 de
mir cevherine ilhtlyaoolduğu (halde, biz bu
nun yanında ancak 900 bin ton demir istihsal 
etmekteyiz. Düşünüyoruz ki, dördüncü bir 
Demir - Çelik Fabrikası daiha yapalım. Hangi 
demir cevheri istihsali suretiyle?.. Hazırlanmış 
alan özel ihtisas komisyonu raporu önümüzde
dir. Maalesef 'buna cevap verecek durumu yok
tur. Hükümetin biran evvel kömür ve demir 
cevherinin istihsali üzerinde durması elzem
dir. Aksi takdirde Demir - Çelik Fabrikası 
hazırda işler durumunda olanlar dahi ileride 
işlemez duruma geçeceklerdir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetle selâm
larım. 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, pahalılığın gittikçe artması dolay isiy
le az gelirli zümrenin içine düştüğü sıkıntıya 
çare bıdunmasına dair konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı, 
buyurunuz. Çok rica ederim, 5 dakikayı geçme
sin. 

YÛSUF ZtYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Sizlere, halkımızın büyük çoğunluğunu 'ilgi
lendiren' önemli bir konuyu sunacağım. 

Son aylarda tenceresinin başına geçen ev ka
dını kara kara düşünmekte... Elini yağ küle
ğine atıyor, yağ yok. Fiyat fırlamış, alamıyor. 
Soğan? Soğan yok, kilosu 130 kuruş olmuş, ala
mıyor. Mercimek 110 kuruştan 250 ye yüksel
miş. 

Mutfağında kadın, sokakta vatandaş, işinin 
başında dar gelirli yurttaş, zihni karma karışık, 
ne yapacağını bilememekte... 

Toptan eşya endeksi 1953 yılı için 100 kabul 
edilirse 1964 Eylülü 259, 1965 Kasımında 305 tir. 
14 ayda % 17 artmıştır. Ekimden Kasıma 11 
puan yükselmiştir. Bu, bir ay içinde % 4 ten 
fazla, hayatın pahalanması demektir. Ama bu
rada da kalacağa benzemiyor. Çünkü gıda 
maddel eri fiyatları Kasım ve Aralık içinde baş. 
döndürücü bir surette artmıştır. 

Bir yıl içinde gıda maddelerinin nasıl bir fi
yat yükselişi gösterdiğini anlamak için birkaçını 
sayalım : 

1905 1966 

V'ita yağı 
Zeytin yağı 
Makarna 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Yumurta 
Sana yağı 
Tereyağı 
Soğan 
Havuç 
Ispanak 
Lahana 
Pırasa 
Patates 
Yeşil soğan 

25-
25-

520 
655 
190 
110 
260 

30 
75 

900 
- 5 0 
- 5 0 

50—100 
50 

30—50 
45-- 7 0 

100 

634 
800 
250 
250 
300 
45 
90 

1 600 
175 
130 

130—150 
80 

70—100 
80—100 

260 
Gıda maddelerinin ıbu artışı dar gelirli emek 

çi yurttaşın yaşamına büyük etki yapmaktadır. 

IBu durumu, Hükümetin gerek tıakiıbettiği 
politika, gerekse davramışlarındaki olumsuz tu
tum yaratmaktadır. 

Fiyat artışının «sıhhat alâmeti» olduğunu 
söyliyen bir parti liderinin Hükümetin başında 
bulunması 'vurguncu ve kapkaççılara cesaret ver
miştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, bu konuda gidişin 
«Enflâsyonist baskı niteliğini taşıdığını ve bunun 
bir tehlike anlamına geldiğini* 'bir raporla Hü
kümete bildirmiştir. 

Fiyat yükselmesinin en önemli hususu, ücret
lerde, maaşlarda artma ıbahis konusu olmadığı 
halde eşya fiyatlarında yükselme olmasıdır, 
Fiyat artımı ücretlerin 'artımı ile paralel yü
rürse bâzı iktisatçıların enflâsyondan söz edil
memesi fikrine uyulabilir. Ancak ücretlerde bir 
artma olmadığı halde fiyatlarda büyük bir 
fırlama olursa, bunun enflâsyonist bir davra
nış olduğunu söylemek için, bir iktisatçı ol
mak gerekmemektedir. 

Bu durumdan en çok zarar gören dar ge
lirli yurttaş, yani emekçilerdir. 

En çok fayda gören de aracılar, vurguncular, 
kapkaççılardır. 
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Yani yoksulun daha yoksul, zenginin daha 
zengin olması için en uygun ortam yaratılmak
tadır. 

Hükümetin, kapkaççı tüccara verdiği ve ve
receği 'krediden vazgeçmesi, vurgunculara cesa
ret verecek davranışlara arttık son vermesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Beş dakikalık bir konuşma ile bütün bir milletin 
iktisadi durumunu düzelteceğinizi mi sanıyorsu
nuz? Rica ederim. (Alkışlar, gülüşmeler) 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — 
Efendim bugün ibu söylediklerim bir gerçektir. 
Gerçeği söylemek de 'bir milletvekilinin vazife
sidir. Ve ulusumuzun (büyük çoğunluğunu teş
kil eder, dar gelirli yurttaşın, yani emekçilerin 
bu dertlerine içtenlikle eğilmesini Hükümetten 
bilhassa rica ederim. Teşekkür ederim. (T.Î.P. 
sıralarından alkışlar) 

6. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın,, 
pancar ve şeker fiyatlarının hâlâ ilân edilmedi
ği, pancarını teslim eden üreticinin parasını 
vaktinde alamadığı ve Hükümetin eski teamül
lere son vermesi gerektiği hakkında kotmş-
ması. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Alacalı, buyurun. 
Çok rica edeceğim, 'beş dakikayı geçınesin. 

F E T H İ ALACALI ('Tokat) — Muhterem 
Başkan ve muhterem milletvekilleri; 

Bugün beni gündem dışı konuşmaya sevk 
eden sebep, Türkiye Şeker FalbriJkaflarının büyük 
bir kısmının kampanyasının bitmiş bulunma
sıdır. 

Muhterem milletvekilleri, secim bölgelerinde 
pancar ziraati ile istieal eden çiftçileri bulunan 
milletvekilleri arkadaşlarımız takdir ederler ki, 
hüsünlerde pancar çiftçileri1 hüyük bir müzayaka 
halindedirler. 

Muhterem arkadaşlarıim pancar çiftçisi denin
ce, size bir misal vermek istiyorum, Türkive'de 
hu sene 3 mi'lvon 405 bin ton pancar istihsal 
eden bir çiftçidir ve bu çiftçi bunun1 delerini al
manın eaham icimdeir. Anavasa, mülkü ve şa-
hi'sların haklarını teminat altına almıştır. Pan
car çiftçisi mahsulümü tarlasına ekmeden evvel 
pancarın Kg. fiyatını 'bilmesi iktiza eder. Tür

kiye'de hu hususu tanzim eden (bir Şeker Kamunu 
bulunmaktadır. 6747 sayılı Şeker Kanununun' 
8 nci maddesi : «Pancar fiyatı ve şeker fiyatı ic
ra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır» der. 

Muhterem arkad'aşlarnn, pancar fiyatının1 

esas itibariyle ve kaide olarak pancarın ekimin
de çiftçi Şeker Şirketiyle taahhütnamesini ya
pacağı anda tesbilt edilmesi ve ilân 'edilmesi ik
tiza eder kanaatindeyim. Çünkü tarlasını ekecek 
çiftçi, fiyatın kenclisine elverişli olduğunu ka
bul ederse eker, yoksa ekmez. Binaenaleyh, şim
diye kadar talkilbedilen Hükümet politikalarında 
bu husus pek ender olarak nazarı itibara alın
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, 3 milyon 405 ton pancarın değe
rinin ne edeceğini bugün pancar çiftçisi bil
memektedir. Çünkü hâlâ Hükümet tarafından 
pancarın kilogram fiyatı tesbit edilip ilân 
edilmemiştir. Yalnız bunun para olarak değe
rini bir evvelki seneye izafeten 'bakmak icaibe-
derse, 480 milyon lira tultımaJkitadır. Devlet, 
Hükümet Ibu 480 milyona izafeten çiftçiye şim
diye kadar, sekiz aylık müddet zarfında yüzde 
35 civarında bir ödeme yapmıştır ki, bu ödeme, 
avans ve ayni ve nakdî yardım, sürüm, ekim 
v.s. yardımı olmak üzere % 35 civarındadır. 
Buna mukalbil, Hükümet şeker fiyatını tesbit 
edemediği için çiftçinin Şeker Şirketinden üç-
yüz ımilvon liraya yakın alacağı bulunmaktadır. 

Esas bizi üzen cihet şudur : Bir buğday sa
tıcısı, Toprak Mahsulleri Ofisine buğdavını 
teslim ediyor, parasını vezneden allıyor. Bir 
tütün satıcısı Tekele tütününü satıyor, para
sını peşin alıyor, hir fındık satıcısı Fisko -
Birlik vasıtasivlc sattığı fındığın parasını 
peşin alıvor. E? Seker Şirketinde pancar sa
tıcısı m'sihsulünü Şeker Şirketine satıyor mah
sul fahrikada şeker oluvor. Hâlâ parasını 
alamıvor. Seker satı'lıvor, döviz oluvor. gelir 
oluyor, hâlâ parasını alamıyor. Bunun nedenle
ri üzerinde durmak zarureti hâsıl olmaktadır. 

Hükümetten bu zamana kadar selmis bulunan' 
bu teamüle artık son vermesini' bilhassa 
istirham edivorum ve pancar paralarının öden
memesini, geç ödenmesini bugünkü hukuk 
nosvonlarivle ba&dastırpımıvorum. Hükümetin 
yaklaşan su havram gününde pancar ziraati 
yapan çiftçilerilmizin alacaklarının ödenmesi 

— 347 — 



M. Meclisi B : 34 12 . 1 . 1966 O : 1 

için gereken tedbirleri almıaısını bilhassa rica 
ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

iSANAYÎ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Arkadaşa cevap vermek içim söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Efendim., pancar mevzuu konuşul
du, izahat vereceğim. 

BAŞKAN — Yalnız arz edeyim, gündem dı
şı konuşmalar cevabı istilzam eden bir husus 
değildir. Kanaatimce, cevap verilmesi icabeden 
bir husus varsa, konuşmacıya yazılı olarak bil
dirmenizde fayda vardır. Eğer bu çığırı aça
cak olursak zatıâliniz konuşacaksınız, arkasın
dan tüzük gereğince son söz milletvekilinindir 
kaidesi gereğince milletvekili tekrar söz istiye-
cektir. Bir fasit daire etrafında gideceğiz. Bi
naenaleyh ben bu hususu Başkanlık Divanına 
götürmüşümdür. Benim kanaatim cevabı müs-
telzim bir keyfiyet yoktur. (Alkışlar.) 

7. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, bütçelerİ7i icra plân ve programlarına göre 
düzenlenmesi kanuni hükmüne rağmen 1966 icra 
programının henüz ele alınamadığı ve hayat pa
halılığının da önüne geçilemediğine dair konuş
ması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Muammer Er
ten. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
milletvekilleri, huzurunuza getirmiş olduğum 
mesele kanaatimce bugün Türkiye'nin en mü
him problemlerinden birisi haline gelen 1966 
icra programının halen neşredilmiş olmaması 
ve yürürlüğe konmamasıdır. Plân hakkındaki 
91 sayılı Kanunun 15 nci maddesine şu hüküm 
konmuştur: (Yıllık programlar bütçelerle iş 
programlarından evvel hazırlanır. Bütçelerle 
iş programlarının hazırlanmasında Plânlama 
Teşkilâtının yıllık programları ile kabul edil
miş olan esaslara uyulur.) 

Bu hükmün icabı olarak 1962 geçiş plânı 
Ekim 1961 de yürürlüğe konmuştur. Uzun va
deli plânın yürürlüğe konulması hakkındaki 
77 sayılı Kanun 16 Ekim 1962 tarihinde yü
rürlüğe konmuş ve Beş Yıllık Plânda Büyük 
Millet Meclisinde, 21 Kasım 1962 de onaylamak 
suretiyle, 3 Kasım 1962 de yürürlüğe konmuş

tur. Beş Yıllık Plânın gereği olan yıllık icra 
programlarından ilki, 1963 îcra Plânı, Beş Yıl
lık Plânın geç kabul edilmiş olması sebebiyle 
25 Ocak 1963 tarihinde yürürlüğe konmuştur. 
1964 îcra Plânı ise 15 Ekim 1963 te yürürlüğe 
konmuştur. 1965 İcra Programı ise 1 Ekim 1964 
tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul ve 25.11.1964 
tarihinde Resmî Gazete ile yayınlanmak sure
tiyle yürürlüğe konmuştur. Bu plânların büt
çenin Meclise şevkinden önce yürürlüğe kon
masının mühim bir sebebi vardır ve bu kanun 
hükmüne dayanmaktadır. Çünkü kanun hük
mü bütçelerimizin icra plânlarına ve program
larına göre tanzim edileceğini emretmiştir. 

1966 Bütçesinin müzakeresi komisyonda bir 
hayli ilerlediği halde ve 1966 İcra Programı
ma 1 Ocak tarihinde müesseseler tarafından 
tatbik edilmek suretiyle yürürlüğe konması 
icabederken bugüne kadar bu lâzime, kanunun 
emri yerine getirilmemiştir. Gazetelerden ve 
bâzı profesörlerin yazdığı yazılardan edindiği
miz bilgilere göre, 1966 İcra Programında ka
mu harcamalarında 2 milyar 790 milyon lira
lık bir finansman açığından bahsedilmektedir 
ve yine icra programında enflâsyoncu tazyik
lere karşı ki, son zamanlarda bunun bir hayli 
geliştiği, fiyatların arttığı Adalet Partisi ikti
dar grupuna mensup çok değerli bir arkadaşı
mızın bu kürsüden ifadesi ile de sabit olmuş
tur. Sayın Erez'in yaptığı tebrike şayan bir 
konuşma ile gerçekler dile getirilmiştir. Bina
enaleyh, Plânlama Teşkilâtımız enflâsyonun 
önlenmesi için, hayat pahalılığının önlenmesi 
için teklifler yaptığı ifade edilmektedir. Bina
enaleyh, fiyat artmalarının hızla gittiği ek fi
nansman ihtiyacının ne yolla kapandığı hakkın
da bilgiye sahibolmamız icabeden bir zamanda 
1966 İcra Programının süratle Hükümet tara
fından yürürlüğe konması gerekmektedir. Bu 
konuda Sayın Hükümetten 1966 İcra Progra
mını ne zaman yürürlüğe koyacakları hakkın
da sarih bilgi edinmekte fayda mülâhaza edi
yoruz. Teşekkür ederim. (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündem 
dışı söz istiyen arkadaşlarımızın hepsine söz 
vermiş bulunuyorum. Gündem dışı söz konusu 
tamamen kırkbeş dakikayı kapsamıştır. Bina
enaleyh, gündeme geçiyorum, arz ederim. («Ba
kan söz istiyor» sesleri.) Olabilir efendim. Gün-
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dem dışı Bakan söz istiyebilir. Önümüzdeki 
celsede inşallah söz veririm. Kaydediyorum. 
(T. İ. P. sıralarından alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, bu konuda takririm var. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Takririniz Başkanlık Divanına 
gider. Alınacak karara göre hareket edilecektir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, ben Meclisin çalışma saatleri hakkında 
takrir vermiyorum. Müzakerenin tarzı cereya
nı hakkında takrir veriyorum. Okumak mec
buriyetindesiniz. 

BAŞKAN — Siz müzakerenin tarzı cereya
nını takibeden şekle ait önergeyi sunamazsı
nız efendim. Bu bizim tüzükte musarrahtır. (C. 
H. P. sıralarından «bravo Başkan» sesleri.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İşinize geldi
ği zaman «bravo Başkan», tabiî.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci madde
sine geçiyorum efendim. 

8. — İçişleri Bakanı Faruk Sükân'ın, Genel 
Nüfus Yazımı kanunu tasarısı ile Nüfus kanunu 
tasarısının, havele edilmiş olduğu Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçi
lecek dörder üyeden kurulu Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/69, 
1/70, 4/30) 

BAŞKAN — önengeyi okutuyorum efen
dini. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Takririmin 
okunmasını istiyorum Sayın Başkan, muameleye 
konması dahi takririmin zapta geçmesi b akı
mından okunmasını istiyorum, okuyacaksınız Sa
yın Reis. 

BAŞKAN — Sizin emrinizle olmaz? Oku
yacağım, ona göre karar vereceğim. Bağırmak
la olmaz, öyle. Konuşmayın efendim, tüzüğü tat
bik etmek mecburiyetinde kalacağım. Kaçıncı 
defadır yapıyorsunuz, bunu siz 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde bulunup da seçimlerin ye

nilenmesi dolayısiyle hükümsüz kalan «Genel 
Nüfus yazımı» ve Nüfus kanunlarının yenilen
mesi hakkındaki Hükümet teklifi Yüce Meclîse 
sunulmuş olup, ilgili komisyonlara havale edil
miştir. Her iki kanun tasarısının ilgileri ba

kımından Dışişleri, Adalet, İçişleri, Plân ve Büt
çe komisyonlarından seçilecek dörder 'kişilik bir 
geçici komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Faruk Sükan 
İçişleri Baknı 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Geçici Komisyon teşkilini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Sym İhsan Ataöv'ün, önergesini okudum. 
Gündem dışı konuşmaların çok müstacel durum
lara aidolduğunu ve ona göre söz verilmesini ta
lebeden bir önergedir. Esasen idareye ilk çıktı
ğım zamanda dahi bu ciheti Heyeti Aliyenize tas
rih etmiştim. Bunlar anacak Allalh esirgesin bir 
yangın, bir seylâb bir zelzele gibi felâketleri ya 
Hükümeti ikaz veya Yüksek Meclisi haberdar et
mek için ele alınır ve söylenir demiştim. Aynı 
mahiyette bir önergedir. Esasen bu hususta gün
dem dışı konuşmaların tahdidi için lâzımgelen 
müracaati Başkanlık Divanına yapmış bulunuyo
rum. Sayın Ataöv'ün önergesini de bu meyanda 
Başkanlık Divanına sunacağım efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) _— Müzakerenin 
usulü ve Başkanlığın davranışı hakkında efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme henüz başla
madık. (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim, 
arz edeyim, acele etmeyin. Gündeme başladık. 
Bir usul tatbik ettik. O da bir geçici komisyonun 
seçilmesi hakkında. Onu oyladık kabul edildi, 
bundan başka bir muamele yapılmamış ki, hangi 
gündemden bahsedeceksiniz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkında 
Başkanlığın tutumuna dair söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Vermiyorum, usul hakkında söz 
vermiyorum efendim. Çünkü, henüz usul hak
kında konuşmayı icabedecek bir muamele yapma
mıştır Başkanlık Divanı. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Pazatesi gü
nü isterim. 
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BAŞKAN — Pazartesi günü işaret eder söz 
istersiniz. Şimdi ısrar ederseniz tüzük hükümle
rini [ben de tatbik ederim. (Gürültüler) 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'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 Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

BAŞKAN — Verilen mölıil henüz dolmadı
ğından bu soruyu geçiyoruz. 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-

'rusu (6/48) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz... Burada, 
Saym Bakan yok. Gelecek oturuma 'bırakılmış
tır. 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

BAŞKAN — Saym llyas Kılıç Iburaidalar. Sayın 
Ticaret Bakanı yok. Gelecek 'birleşime 'bırakıl
mıştır. 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un Uman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
olan sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı Ethem 
Erdinç'in sözlü cevabi (6/51) 

BAŞKAN — Saym llyas Kılıç buradalar. Sa
yın İmar ve İskân Bakanı yok. Bayındırlık Ba
kanı (buradalar. 

Saym llyas Kılıç, ıbir ıbakaıım izahatını kâfi 
igörüyormusunuz efendim ? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bayındırlık Ba
kanının izahatını kâfi görüyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz Bölükba-
şı'na söz verirsiniz o da bize verir. 

BAŞKAN — O da sizin kanaatiniz. 

BAŞKAN — Soruyu oktuyorum. 
2 . 12 . 1965 

Millet Meclisi -Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık, İmar ve İs

kân bakanları tarafından siözlü olarak cevaplan
dırılması için tavassutunuzu saygılarımla arz 
ederim. 

'Samsun Milletvekili 
llyas Kılıç 

1. 1954 yılında başlayıp 1959 yılında biten 
liman inşaatı dolayısiyle şdhrin kanalizasyonu 
'bozulmuştur. ŞeShrin kanalizasyonunun liman 
ısalhası dışına akıtılmak için yapılan yeni tesis 
inşaatta iki teiknik hatalar yüzünden çalışmamış 
fakat müteahhide milyonlar ödenmiştir. Şimdi 
şehir kanalizaisyonsuzdur. Ve halen şehrin pisli
ği liman bölgesini bir amionyak deposu ve pis 
koku neşreden havuz 'haline getirmiştir. Bu du
rum sahile yaklaşmayı imkânsız kılmış ve şehri 
daimî 'bir lâğım kokusu kaplamıştır. Bu feci 
duruma kimler se'beibolmuş ve mesuller hakkın-
de ne gibi kanuni işlem yapılmıştır. Yapılmamış
sa sebebi nedir? 

2. Yurda hürriyet meşalesini Atatürk'ün 
ilk defa buradan uzattığı Karadeniz'in incisi ve 
ticari hayatın ehemmiyetli bir merkezi olan ve 
ayrıca geniş bir hinterlandı bulunan tarihî Sam
sun -şehrini içinde bulunduğu !bu acıklı durum
dan kurtaracak bir tedbirin 1966 yılında alınıp 
alınmadığının açıklanması. 

BAŞKAN — Saym Bakan, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ER
DİNÇ (Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) 
— Saym Başkan, değerli arkadaşlarım, Samsun 
şehri önündeki kumluğa akan lâğım sularını, li
manın karadaki inşaatına mâni olmıyacak şekil
de kısmen toplamak ve liman dışına atmak ama-
ciyle Bakanlığımız tarafından inşa olunan kol-
lektör hakkında Samsun Milletvekili Saym llyas 
Kılıç tarafından verilen sözlü soruya cevap arz 
edeceğim. 

5. — SORULAR VE CEVAPLARİ 
A — SÖZLÜ SORULAR CEVAPLARI 
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Önergenin 1 nci maddesinde şu hususlar var-
du:: 

«1. Şehrin kanalizasyonu liman inşaatı dola
yısiyle bozulmuştur. 

2. Şehir pis sularını liman dışına akıtmak 
amaciyle yapılan kollektör inşaattaki teknik ha
talar yüzünden «alışamamış fakat mütaahhide 
milyonlar ödenmiştir. 

3. Şehrin pis suları halen liman bölgesini bir 
amonyak deposu haline getirmiştir.» 

Cevabım : 

1. Samsun şehri Karadenize bakan bir sırt 
üzerinde kurulmuş olup şehir denize dik ve pa
ralel yollarla bölünmüştür. Şehir lâğım suları 
yıllardan beri denize dik yollardan denize dökül
mekte ve sahilde lâğım kokularından gezilcme-
memekte, lâğımların sahile çıkış noktaları deni
zin kumlaması neticesinde ağızlarda lâğım su
ları kumluğa yayılarak civarını bir bataklık ha
line getirmekte idi. Liman inşaatıra başlarken 
Bakanlığımız sahili bu şekilde bulmuştur. Ve 
dolgu yol ve demiryol platformlarını yapabil
mek için sadece saathane meydanı ile istasyon 
arasında bu kanallardan gelen pis suları bir 
kollektörde toplayarak mendirek dışına atmıştır. 
İddia yeni olmayıp senelerdir tekrar edilegel-
mekte ve belediyenin malî durumu da ileri sürül
mek suretiyle şehir kanalizasyon şebekesinin bu 
vesile ile Bakanlığımız tarafından ele alınması 
amacını gütmektedir. 

2. Sadece liman dolgu ve yol platformu sa
halarını lâğım suları batağından kurtarmak 
amaciyle ve liman inşaatının bir parçası olarak 
ele alman kollektörün ne projesinde ve ne de in 
şasmda teknik hata yoktur. Mevcut kollektör, iç 
boyutları 1.20 m. X 1.60 m den mansaba doğru 
1.40 m X 1.60 m. ye çıkarılarak büyültülmek ve 
lüzumlu akım verilmek suretiyle toplama saha
sına isabet eden pis suları ve yağmur sularını li
man dışına atacak kapasitede ve temizleme baca
ları arasında, rüsübatm rahatça taşınıp tahliye 
edilmesinde kullanılan hususi vasıtaların serbest
çe geçişine elverişli profilde inşa edilmiş bulun
maktadır. Ve bu şekilde dolayısiyle belediyeye 
de yardımcı olunmuştur. Kollektörün projesi 
DSİ Genel Müdürlüğü ecnebi uzmanı ile teşriki 
mesai edilmek suretiyle yapılmıştır. Ve şartna
mesi hükümleri dâhilinde inşa olunan kollektör 
için sözleşmesi hükümleri dâhilinde mütaahhide 

ödenen bedel, sadece ahdî haklarından ibaret bu
lunmaktadır. 

3. Liman dâhiline akan pis sular-'-halen şu 
yollardan sahile inmektedir: 

a) İnşa sırasında liman kara kısmı iaşaasına 
mâni olmadıkları cihetle kollektöre bağlanmamış 
kanallardan ve tâli mecralardan (meseli Yali 
Konağı ve Jandarma Komutanlığı yanjşyjaki 
mecralardan) akan pis sulardır ki, bunların bağ
lanması belediyeyi ilgilendirmektedir. 

b) Şehrin doğuya doğru yapılan yeni ma
hallelerin kanallarından gelmektedir ki, belediye
yi ilgilendirir. 

c) Çok fazla yağışlarda yağmur sularını li
mana atmak amaciyle kollektöre yapılan deşarj
lardan gelmektedir ki, kollektör tarafından top
lanan sular, başlıca üç kapalı dere mecrası tara
fından aktarılmaktadır. Şiddetli yağmurlarda 
bu dereler şehir haricinden çamur, kum ve hat
tâ büyük taşları sürükliyerek kollektöre getir
mekte ve kanal bunları nakledemediğinden yer 
ver teressübat olmaktadır. Şehrin yolları büyük 
mikyasta arnavut kaldırımı ile kaplı ve rögar 
ağızlarına kum tutucu kova konulmadığından ge
rek yolun, gerekse yol üzerinde yapılan inşaatın 
kumları kollektöre akmakta ve meyil değişimi do
layısiyle yer yer teressübetmektedir. Caddeleri 
temizliyen çöpçüler dahi ellerindeki tenekeleri rö
tarlara boşaltmaktadır. Tekel Fabrikaları da tü
tün döküntülerini mecralar yolu ile kollektöre ak
tarmaktadır. Bütün bu teressübat kollektörün pis 
su kanalı tabanında yükselme yaptığından yan 
deşarjlar çalışmakta ve kollektör temizleninceye 
kadar bir kısım pis su liman içine kaçmaktadır. 
Arz edilen hususlarda belediye gerekli tedbirleri 
almalıdır. Derelerin ıslahı için DSİ nezdin<$e cid-: 

dî teşebbüsler yapılmış ve hattâ 7 nci Bölge ta
rafından proje hazırlanmışsa da bedeli 12 mil- t 

yon lira tutan bu projeyi tahakkuk safhasına kp: * 
nulamamıştır. Belediyeye yapılan mütemaikityar- ' 
malar ise neticeye müessir olamamıştır. Halen, 
kollektörün bakımı Bakanlığımızca yapılmakta 
ve bu kısımdan limana pis su gitmemektedir. Ne- . 
tice olarak : . .. . ,, 

1. Liman inşaatı dolayısiyle şehir kanalizâs^ > 
vonu bozulmamış bir kollektör inşası suretiyle sa
hilin büyük kısmı bataktan kurtarılmıştır. 

2. Yapılan kollektörün ne projesinde ve ne 
de inşaatında teknik hata yoktur. ~ 
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3. Mütaahhide sözleşmesi gereşince hak et
tiğinden fazla hiçbir bedel ödenmemiştir. 

4. Bakanlığımızın yaptığından fazlasını yap
ması ve şehir kanalizasyonu işini ele almasına ne 
maddi ve ne de kanuni imkân yoktur. 

Saygı ile arz ederim, 

BAŞKAN — Saym Kılıçj buyurun. 

ILYAÇ KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, sözlü soruma cevap vermek husu
sunda Saym Bakanın katlanmış olduğu zahmet
ten dolayı peşinen teşekkür etmek isterim ve 
ilâve ederim ki, bu sözlü soru bu Hükümete tev
cih edilmiş bir sözlü soru değildir. Bu, çok ev
vel verilmiştir, fakat sözlü soruların geçen dev
rede uğradığı akıbet hepinizin malûmu olduğu 
için, ancak bu devreye intikal etmiş ve sorumu 
bu devre tekrarlamak zorunda kalmışımdır. Bi
naenaleyh, bâzı arkadaşların neden evvelce sor
madın demelerini hiç iyi bulmuyorum. Ben 
partizan bir adam değilim. Bunu beni tanıyan
ların çoğu bilir ve seçim bölgem daha da iyi bi
lir. 

Arkadaşlar, Samsun limanı yapıldıktan son
ra kanalizasyon maalesef çok az bir meyille li
man dışına akıtılmak istendiğinden bu meyil 
kâfi gelmemiş ve kanal işlemez hale geldiğinden 
Yazm Ağustos ayında ve en sıcak devrinde, 
Samsun'un Adalet Partili milletvekillerini Sa
ym Bakana doğruyu söylemeye davet ederim, 
Ağustos ayı içerisinde kanalların ağızları açıl
mak suretiyle bakraçlarla muzahrafat temiz
lenmekte ve şehrin içerisinden bu pislik nakle
dilmektedir. Bu, ortaçağ şehirlerini andırmak
tadır. Bu güzel şehir için yüz kızartıcı bir olay
dır. Kanalın limanı Nafıa Vekâleti yapmış ol
duğundan dolayı evvelce akmış olduğu yerden 
yeni istikamete çevirmek elbette bu limanı ya-
p&n, Bakanlığa dış vazife olarak intikal cdiyor-
4u, etmiştir. Bakanlık da bunu yapmıştır. Ama 
^&J>mış olduğu tesis, şehrin yapışı itibariyle ve 
tesisteki" bize intikal ettirildiğine, mühcndisle-
yift ifâdesine göre söylüyoruz, mühendislerin 
etüdüne göre konuşuyoruz, ezbere değil, çekme
mektedir ve bu haliyle de eekmiyecektir. 

Sayın Bakan söylediler ki, şehrin pisliği ha
len limana akmamaktadır. Bunu Saym Baka
nın değil, Bakana bilgi verenlerin yanlış söyle
diklerini kabul ederek başka, bir şekilde isim-

I lendirmek istemiyorum. Ama hakikat şudur ki, 
şehrin bütün pisliği halen limana akmaktadır. 
O kadar akmaktadır ki, limanın suyunun rengi 
mendireğe çıktığınız zaman asıl deniz ile fark
lıdır ve kahverengi bir renk almıştır. Ve bu sa
hil, bu kordon boyunda gezmek mümkün değil
dir. Hele Şimal rüzgârı estiği zaman o sahilde 
dolaşmak mümkün değildir. Ortada bir hata 
vardır. Bu hatanın düzeltilmesi için ben Saym 

I Bakanı yardıma davet ediyorum ve bununla şu 
adamı suçlaym demek istemiyorum. Bu gibi 
ihaleleri verdiğiniz insanları ve mütaalıhitleri 
iyi kontrol ediniz, iyi insanlara veriniz. Kim 
olursa olsun işini bitiren ve hakikate uygun 
olanlara veriniz. Elbette «minareyi çalan kılı
fını hazırhyacaktır,» ama ortada bir hakikat 
vardır ki, Samsun'un limanı bugün şehrin pis
likleriyle dolmaktadır. 

Arkadaşlar kokunun yanında limanın dol
ması da ayrıca bir problemdir. Bunu da nazarı 
itibara almak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh 
Saym Bakan 12 milyon dediler, bize intikal ct-

I tiğine göre, karayollarından yaptığımız etütte 
yirmi milyon demişlerdi. Ben bunu geçmiş hü
kümetlerin hepsine birer defa söyledim, Bütçe 
Encümeninde tekrar tekrar söyledim, hattâ bir 
muhalefet milletvekilinden daha ağır söyledim 

I o zaman. Ben şunu veya bunu töhmet altında 
I bırakmak için konuşmuyorum ki. Olmuş bir ha

ta vardır, bu hatanın düzeltilmesi için Saym 
Bakanın belediyeyi vazifelendirmesi değil, bi-

I dayette ilk defa kendileri tarafından yapılıp, 
I belediyeye teslim etmek mecburiyetinde olduk

ları tesisin çalışmadığını tebarüz ettirerek bele
diyeye yardımcı olmalarını rica ediyorum. Be
lediyenin 12 milyon lira borcu var. Borca müs-
tağraktır. Yani belediyenin mallarını haczetmek 
mümkün olsa, belediye bizim Samsun Belediyesi 

I iflâs edecektir, elindeki bütün malları gidecek-
| ti. Belediye borçludur, borçlanmıştır', şu veya 

bu sebeple. Ne olursa olsun ama borçludur, ya
pamaz. 

Binaenaleyh, Saym Bakanın 12 milyon de-
I diler, bu 12 milyon liralık meblâğı bu şehre tah

sis etmek suretiyle belediyeye de yardımcı oj-
mak yollarını aramasını ve bu hususta Samsun'a 
yardımcı olmasını istirham ediyorum. Hakikat-

I tir, tekrar ediyorum. 
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Pislik limana akmaktadır, Sayın Bakan. Si
ze verilen bilgiyi doğru yazmamışlar, kanaatin
deyim. Sizin dediğiniz doğrudur, ben yine kabul 
ediyorum, çünkü mesuliyet taşıyorsunuz, bana 
nazaran daha çok size itimadetmek benim için 
bir şeref borcudur. «Hata yoktur» demişlerdir. 
Hata vardır arkadaşlar. Yine kendi mühendisle
rinden öğrenmişizdir, çekmiyor, hata çekmedi
ğidir. Kendileri madem ki Samsun'u iyi bili
yorlar, inşallah önümüzdeki yazın Haziran, 
Temmuz, Ağustos aylarında bir gün Samsun'a 
yolları düşer de o tahta arabalarla insanların 
lâğımın içine inerek 25 - 30 metre giderek pis
likleri bakraçlarla nasıl dışarı attıklarını gö
rürler ve benim doğru söylemiş olduğumu tas
dik ederler. Hiç olmazsa kalben bu arkadaş 
doğru söylemiştir fakat bana söylenenler yan
lıştır diye kabul ederler. 

Ben kendilerine bütün bunun yanında teşek
kür ederim, bir derdi, Devletin Bakanı ile. mil
letin milletvekili dile getirmiş oldu. İnşallah bun
dan sonraki çalışmalarında bizim Samsun lima
nının pislikten kurtarılması için kanalizasyon 
yapılması hususunda- bize ve şehrimize yardımcı 
olurlar. 

Tekraren teşekkür ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Ethem Erdinç'İ7i sözlü cevabı 
(6/52) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, burada
lar. 

Sayın Bakan, buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu
sunda tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

' Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Uzun zamandan beri ihmal edilmiş olan Ka
radeniz'in bir liman şehri ve aynı zamanda turis
tik merkez olan Sinop ilini Ankara'ya bağlıya
cak olan Sinop - Çankırı, Çankırı - Ankara yo
lunun yapılmasa düşünülmektemidir? 

Düşünülüyorsa, 1966 yılı çalışma plânına 
alınmış mıdır? Şayet 1966 yılı plânına alınma
mışsa, hemen yolun yapılması için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

Yukarıda arz edilen hususların açıklanmasını 
Sinop ve Çankırı halkının umumi isteği üzerine 
talebetmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ER
DİNÇ (Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sinop üini 
Ankara'ya bağlıyacak olan yolun yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediği hususunda Sinop Mil
letvekili Sayın Hilmi İşgüzar tarafından veril
miş bulunan sözlü soru önergesini cevaplan
dırmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Ankara - Çankırı - Kastamonu - Sinop Dev
let yolu, Karayolları Genel Müdürlüğünce ta
hakkuku gaye edinilen çekirdek şebekeye giren 
bir yoldur. 

Söz konusu yol, İkinci Beş Yıllık Plân etüt» 
düne alınmıştır. Gerekli etüt çalışmaları ya
pıldıktan sonra, bütçe imkânlarımıza göre prog
ramlara girebilecektir. 

Adı geçen yol 1968 yılı programımıza dâhil 
değildir. Bakım imkânları nisbetinde trafiğin 
devamına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baka

nım ve muhterem arkadaşlar, Sinop ilini An
kara'ya bağlıyacak olan yol hakkındaki sözlü 
soruma cevap vermek lûtfunda bulunan Sayın 
Bakana huzurunuzda teşekkür ederim. Bu vesi
le ile de Sinop ili ile Ankara arasındaki yol hak
kında birkaç kelime ile maruzatta bulunmayı da 
faydalı görmekteyim. 

Hepimizin bildiği üzere Sinop ili Karadeniz 
kıyısında bulunan tarihî ve turistik bir şehrimiz 
olduğu gibi, tabiî bir liman şehrimizdir de. 
Sinop ili altı ilçeli altı bucaklı ve '416 parçadan 
ibaret köyü ile beraber üçyüzbin nüfuslu va 
aynı zamanda memleketimize ileride büyük tu-» 
ristlerin gelmesini temin edecek mahiyette de 
bütün tabiatın güzelliklerini üzerinde taşıyan 
bir beldemizdir. Fakat ne yazıktır kir hakikaten 
Sinop ili her yönü ile bugüne kadar ele alın» 
mamış tek şehrilerimizden biridir. S&aop - Bo
yabat ve civar kaza halkının çoğu bu arz. ett|-
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ğimiz genel bir yoldan mahrum olmak sebebiy
le çeşitli âmme hizmetlerinden nasiplerini ala
mamıştır. Çoğu köylerimiz susuz, elektriksiz, 
okuldan mahrum, ve ürünlerini âdeta kapalı ve 
yarı kapalı ev ekonomisi hayat düzeni içerisinde 
kıymetlendiren bir topluluk halinde yaşamış
lar ve halâ da bu yaşayışa devam etmektedir
ler. Sinop ile Ankara arası bugün gelip giden 
arkadaşların da malûmu olduğu üzere otobüsler
le. normal ona]ti saat gibi uzun bir zaman içeri
sinde kat'edilmekte ve altmış sene önee inşaatı 
yapılmış bir yoldan istifade edilmektedir. Ve kış 
günleri bu yol çoğu zaman da kapalı kalmakta
dır. 60 'sene önee açılmış olan bu arızalı ve son 
derecede' virajlı yolun bakımı da esaslı bir şe
kilde yapılmamış olması dolayrsiyle hakikaten 
o mıntıkadaki bulunan köylüler ve kaza halkı
nın çoğu büyük şehirlerle olan irtibatını yapa
mamaktadır. Şayet bu yol önemle ele alınmış 
zamanında yapılmış olsaydı hiç şüphe yoktur 
ki, bugün Ankara'nın ve büyük şehirlerimizin 
en yakın bir plaj şehri turistlerin, de gelip ya
şayabilecekleri en ucuz bir beldemiz olabilirdi. 
Fakat maalesef bunlar ele alınmamıştır. Bizim 
temennimiz, çok kısa bir zaman içinde bunun 
ele, alınıp, plâna alınması, plâna alınmakla kal
maması ve tahakkuk safhasına geçirilmiş olma
sıdır. 

Sayın Bakana tekrar huzurunuzda teşekkür 
etmekle beraber bir noktaya da işaret etmeden 
geçemiyeceğini: Geçenlerde aynı konu ile ilgili 
bir meseleyi, bilhassa Boyabat'ın Hükümet ko
nağı meselesini buraya getirdiğimiz zaman kıy
metli bakanımız burada 1963 yılından beri prog
rama ve plâna alındığı halde malî sebepler yü
zünden yapılamadığına işaret etmişlerdi. Temen
ni ederiz ki, İkinci Beş Yıllık Plân içerisine 
bu yol alındığında böyle önemli olan bir konu 
böyle bir esbabı mucibe ile geri kalmış ola
masın. 

Sinop, Boyabat, Durağan, Kargı, Tosya, Çan
kırı ve Ankara arasında bir yol yapıldığı tak
dirde mevcut mesafe yarı yarıya kısalacak 
ve aynı zamanda sahil dağlarının ardında ka
lan ve çok münbit gökırmak vadisini kaplıyan 
Taşköprü, Boyabat, Durağan, Vezirköprü ve 
Havza kazalariyk? köylerini de kalkmdırmış 
olacaktır. Bunun için Saym Bakanının bilhassa 

I Sinop yolundan yalnız Sinop'un istifade edece
ğini zannetmemesini hassaten istirham etmek 
isterim. Bahsettiğim Gökırmak Havzası Kızdır
mağın en münbit havalisinde Kızılırmak ile bir
leşir. Bu havali Türkiyenin en iyi ve en bol pi
rincini yetiştiren bir mı uta kasıdır da. 'Pirinç 
tarlaları dışında kalan arazi ise çok miktarda 
orman mahsulleri, özellikle kereste ve odun is
tihsal eden zengin ormanları da bağrında ta
şıyan bir kısmı ihtiva eder. Yapılacak iyi ve 
standart bir yol, bu mahsullerin orta ve Batı -
Anadolu'ya kolay ve o derecede ucuz naklini te
min edecektir. Bu kestirme yol Boyabat'a çok 
yakın olan Kargı'dan geçmesi halinde de çok 
büyük bir pirinç müstahsili olan Kargı ve Tos
ya halkını refaha ulaştıracağına hiç şüphemiz 
yoktur. Bu saydığım kasaba ve köylerin çok
luğu tabiî kaynak ve imkânlarının da işletmeye 
açılacağı nazara itibara alınırsa, yola harcana
cak para yüz milyonları da bulsa teinin edeceği 
millî menfaatler yanında çok ufak bir meblâğ 
olacaktır. 

Bütün Sinop ve kazaları adına yolun yapıl
masını telebetmek en tabiî hakkımız olmakla 
beraber, Sinop artık tarihî hapishanesi ile meş
hur bir şehir olmaktan çıkmalı, turizm ve sa
nayi şehri yapılmalıdır. Bilhassa, Sinop'a 1926 
yılında inşaası yapılan Kibrit fabrikası inşaası 
da çok görülerek 1931 tarihinde kaldırılmış 
ve Sinop bundan da mahrum edilmiştir. 

Arz ettiğim hususlar dikkate alındığı tak
dirde, bu yolun yapılması ile tabiî bir liman ol
ması ve aynı zamanda da turistik bir şehir bu
lunması itibariyle de düşünülmesi, icra safha
sına geçirilmesini tahakkuk ettiği takdirde 
Üçüncü Demir ve Çelik fabrikasının buraya 
kurulması da önemli olarak Hükümet tarafın
dan ele alınması memleketimiz menfaatine ola
caktır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çclikbaş'ın, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Aldatması çerçevesinde, büyü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

BAŞKAN — Saym Fethi Oclikbaş?. Burada. 
Saym Başbakan, veya adına konuşacak bir Ba-

| kan?. Yok. Önümüzdeki birleşime bırakılmıştır. 
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7. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Özgüç?. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANG1L (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Sayın Başkan, Saym Çelikbaş'm sözlü 
soruları için bendeniz cevaba hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gelecek Birleşime 
bıraktık, özür dilerim keşke evvelce sorduğum 
zaman lûtfetseydiniz. 

Saym Niyazi Özgüç? Yok. İki defa bulun
madıklarından dolayı sözlü soruları düşmüştür. 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker.. Buradalar. 
İmar ve İskân Bakanı yoklar.. Gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

9. — tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan buradalar.. Sayın 
Tarım Bakanı yoklar. Soru gelecek Birleşime kal
mıştır.. 

10. — Samsun Milletvekili Bahattin TJzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

BAŞKAN — Saym Uzunoğlu? Buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı? Seyahatteler. Soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
orman tahribatını önlemek üzere büti'm yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

BAŞKAN — Saym Kılıç? Burada. Saym 
Tarım Bakanı? Yok. Saym Enerji ve Tabiî Kay-

\ naklar Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşime bıra-
i kılmıştır. 

12. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
i özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtımı 

ve satımı için bir şirket kurıdmasının düşünülüp 
I düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 

sözlü sorusu (6/64) \ ; 

BAŞKAN — Saym İlyas Kılıç ? Burada. Mil
lî Eğitim Bakanı? Yoklar. Bakan bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. -— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın,. 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan-' 
larından sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı Et-
hem Erdinç'in sözlü cevabı (6/65) 

BAŞKAN — Saym İlyas Kılıç? Burada. Sa
yın Bayındırlık Bakanı ? Burada. Saym Ulaştır
ma Baaknı? Yoklar. 

Yalnız bir bakanın cevabına razı mısınız 
Saym Kılıç? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Kâfidir. 
BAŞKAN — Soruyu okutturuyorum, efen

dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Bayındırlık 

ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından .cevaplan
dırılması için tavassutunuzu saygılarımla arz ve 
rica ederim. • ;•;;,• ı ? ; ; j =••..-_•' 

İlyas-; Kılıç 
Samsun Milletvekili 

I " " - 1 ''• ' 

Samsun limanının inşasından sonra me^da-^ 
na gelen kumsalın şehir imar plânına göre'inşa 
edilebilmesi şehir ile liman arasındaki sahada 
emniyetli nakliyat ve trafik faaliyetinde bulu
nulması, liman kenarında kordon boyu denizden 
istifade edecek halkın emniyetli gezinti yapa
bilmesi, 106 000 nüfuslu şehrin sakinlerinin bu 
bölgede turistik tesisler meydana getirme faali
yetlerini desteklemek ve böylece şehrin sahil 
şehri olduğunun zevkini halka tattırmak ve 
kumsalı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları
nın kumsalı tel örgülerle usera kampı haline ge
tiren tel örgü zevksizliğinden kurtarmak ter-

j lerin tehlikesi yanmda toz ve dumanından halkı 
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korumak şehir parkını ve yakında millî fuar 
haline gelecek olan fuarda halkın rahatça do
laşmasını temin etmek mevcut parkı sahile ka
dar genişletmek Büyük Atatürk'ün Samsun'a 
çıkışını sembolize eden heykelini çıkış noktası 
olan şehir planındaki yerine intikal ettirmek, 
şehrin estetik ve turistik güzeliğini bir kat da
ha artıracak sahil geçit yolunun yapımını ko
laylaştırmak ve sahil ile şehir arasındaki sa
hada evvelce yapılmış olan fakat bugün şehrin 
tabiî güzelliğini bozan şekilsiz (Demiryollarına 
ait) binaların kalkmasını temin etmek için ol
duğu kadar ekonomik ve iktisadi sebeplerden 
dolayı da kumsaldan geçen demiryolunu bura
dan kaldırıp şehrin su ihtiyacını temin eden su 
fabrikası yanından sola döndürüp (Kuzeye) kış
la altından açılacak bir tünelle demiryolunu 
Mert Irmağı vadisinden Kürtün İrmağı vadi
sine intikal ettirip bütün tesisleriyle bugünkü 
liman inşaat malzemesinin bulunduğu geniş 
sahaya nakletmeye şehircilik bakımından ve yu
karıda arz ettiğim sebepler bakımından katî 
zaruret vardır. Bu hususta adı geçen Bakanlık
lar ne düşünmektedirler? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz 
BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ERDİNÇ 

(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; Samsun li
manının inşasından sonra meydana gelen kum
salın tanzimi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Samsun Milletvekili İlyas Kılıç tarafından veri
len sözlü soruya cevabımı arz edeceğim. 

1. Samsun şehrinin genel durumu ve inki
şaf imkânları : 

Samsun şehri bugünkü durumda Doğuda 
deniz, Batıda hafifçe yükselen tepeler, Güney
de Mert Irmağı (Irmak Güneyinde de yayılma 
vardır) Kuzeyinde şehrin sayfiye sahası arasın
da yayılmakta ve inkişaf etmektedir. Şehir İmar 
Plânına ve fiilî inşaat durumuna göre şehir Gü
ney ve Kuzey istikâmetinde inkişaf etmekte ise 
de gerek arazi durumu ve gerekse genel sağlık 
şartları bakrnıı»dan en uygun inkişaf sahası Ku
zeye doğru tûaa&dıv, 

2. Devlet Karayolları durumu : 
Şehri Kuzey - Güney doğrultusunda deniz 

tarafından geçmekte Güneye doğru tamamen 
deniz kıyısına yaklaşmaktadır. Halen Mert 
Irmağı üzerindeki köprüsü ile Demiryolu istas
yon arası kısmında yol varyanttan geçmektedir. 

3. Demiryolunun durumu : Samsun Kaim 
Demiryolu Mert Irmağı vadisinden gelerek şe
hir garına ve limana uzanmaktadır. Şehir imar 
plânmmda ve Bayındırlık Bakanlığınca yap
tırılmakta olan Samsun liman projesinde gös
terildiği veçhile şehir gar ve hatlarının yeni 
yerine nakli ile üst geçit yapılması ve marşandiz 
garının şehir dışına çıkarılması halinde Devlet 
Karayolunun projesine göre ikmali mümkün 
olacağı gibi şikâyetlerin de büyük çapta. önle
neceği mütalâa edilmektedir. Diğer taraftan 
limanın inkişafı halinde müstakbel tevsiatı, cev
her ve dış ticaret rıhtım ve sahaları projesine 
göre, Doğu mendireğinin iç kısmının doldurul
ması suretiyle tesis edileceğinden, buralara li
man demiryolu döşenmesi ve Mert Irmağı civa
rında yeni gar yolları ile irtibatı gerekmekte
dir. Bundan başka Samsun kalın hattı geomet
rik standartlarının ihtiyaca göre yükseltilmesi 
maksadiyle, Amasya, Çarşamba, Samsun var
yantının gerçekleştirilmesine zaruret olacağı 
ve bu meyanda Samsun yeni marşandiz garının 
şehir dışında tesisinin kabil olacağı düşünülür
se, Samsun şehir içi demiryolu geçitlerinin ısla
hı işinin ancak yukarda arz edilen projelere gö
re ve kademe kademe yapılırsa faydalı ve ran-
tabl olacağı neticesine varılmıştır. 

S'aygıyle arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın İlyas Kılıç. 

İLYAS KILIÇ , (Samsun) — Sayın Bakanı 
bir günde iki defa yorduğum için özür dilerim. 
Kabahat bende değil, suallerin tertibinden ileri 
gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Samsun limanı ya
pılmıştır. Limanla birlikte meydana büyük bir 
kumsal çıkmıştır. Bu kumsal hakikaten Samsun 
kadar bir yerdir. Ancak, halen içinde bulundu
ğu durum olarak da rüzgâr estiği zaman bir çöl 
manzarasını arz etmektedir. Bu kumsalı elbette-
ki değerlendirmeyi Samsun'un işçileri, iş yapan 
insanları istemektedirler, belediye istemektedir. 
Vilâyet istemektedir, özel idare istemektedir. Fa
kat Devlet Demiryollarının bu kumsal üzerinde
ki hattan bu kumsal üzerinde her hangi bir iş 
yapmayı önlemektedir, tehlike bakımından ön
lemektedir, estetik bakımından önlemektedir, 
ekonomik bakımdan önlemektedir, münaklât ba
kımından önlemektedir. Bir defa şehrin önün
den geçmesi plânlanmış olan geçiş yolu bu yüz-

— 356 — 



M. Meclisi B : 34 

den senelerden beri yapılamamaktadır. Bu bir 
hakikattir. Sayın Bakan her halde bunu teslim 
ederler. Yapılamadığının sebebi, yol bir noktaya 
kadar gelmiştir. Ondan sonra Devlet Demiryol
larının demiryolu karşısına çıkmıştır, binası 
karşısına çıkmıştır, istimlâk işi karşısına çık
mıştır ve birtakım hukukî problemler karşısına 
çıkmıştır, yapılamamıştır. Yapılamadığı için de 
şehrin trafiği bir arapsaçı halini andırmakta 
ve her gün çoluk çocuk zayiat vermektedir. 

Şimdi arkadaşlar, şehrin önünden geçen, şeh
ri, soruda arz ve izah ettiğim şekilde, frenliyen 
her türlü münakalâtını, iktisadi durumunu ve 
güzelliğini, estetiğini bozan, demiryollarının 
yanma bir de Nafıa Vekâleti bu sahayı tel örgü 
ile kaplamak suretiyle burasını bir üsera kapını 
haline getirmiştir. 

1945 te Orta - Şark'a gitmiştim. Orada İn
gilizler telörgülerle kumsal üzerinde bu tip 
üsera kampları yapmışlar, beton direkler, se
kiz on kat telörgü. Arkadaşlar, bir şehrin de
nizle olan irtibatını demiryollariyle keserseniz, 
bina ile keserseniz, telörgü ile keserseniz, ondan 
sonra da Samsun şehrini güzelleştirmek ve şehir
de 106 000 nüfusu yazın denizin kenarında bir 
hava almaktan mahrum edersiniz.- Kalkarsınız 
dersiniz ki; şehrin etrafında bu dağlar var, şu 
dağlar var. Arkadaşlar, her hal ve kârda bu 
demiryolu buradan kalkmalıdır. Buna en bü
yük manii koyan Sayın Bakanın oradaki tem
silcisidir. Umarım ki, Sayın Bakanla oraya git
sek ve beraber gezsek, O da hulûsu kalb ile bu
ranın değiştirilmesine taraftardır. Karşınıza çı
karacağı nokta nedir? Malî problem... Başka 
hiçbir sebep bulamaz. Çünkü o telörgüleri gör
mek lâzım. Üzerinden aşırma köprü yapmak 
istedik. Kendilerinden evvelki Bakan, Ulaştır
ma Bakanı, Devletin valisi ve oradaki müteşeb
bisler meşgul olmuşlardır. Bir köprüyü yapabil
mek büyük bir problem olmuştur. Çünkü 30-40 
metre tutuyor köprünün uzunluğu, demiryolu
nun üzerinden aşması için 8 - 10 tane hat var. 
Ondan sonra da Fuar ikiye bölünüyor. 

Şimdi arkadaşlar, yaptırdığımız hesaba gö
re 50 milyonluk bir meblâğla hat bugünkü bu
lunduğu noktadan Su Fabrikasının olduğu yer
den kışlanın altından bir tünelle arkadaşımın 
okuduğu Mort ırmağı değil, Mert ırmağı vadi
sinden Kürtün ırmağı vadisine rahatlıkla inti-
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kal edebilmekte ve oradan da halen limanda 
kullanılmış olan, yarısı işe yaramaz, malzeme
nin bulunduğu yere intikal ettiği takdirde şeh
ri tamamen müşkülâttan kurtaracaktır. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç... 
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Biliyorum, 15 

dakikanız doldu, diyeceksiniz. 
BAŞKAN — Yalnız, vaktiniz üç dakika da 

geçiyor. Eğer mümkün ise lütfen bağlayınız. 
Yoksa gelecek celsede sözünüzü bitirmek üzere 

j söz verebilirim. 
ILYAS KILIÇ (Devamla) — Teşekkür ede

rim, bağlıyorum Sayın Başkan. Binaenaleyh, 
bu yolun bu istikamete aktarılması gerek. Bi
liyorsunuz, Ereğli Demir - Çeliğin cevher nak
liyatı Samsun'dan geçiyor. Bu Ereğli Demir -
Çeliğin avans vermek suretiyle Vekâlete yar
dım edeceğini zannediyoruz. Ulaştırma Bakan
lığı ile yaptığımız özel temasta Bakan buna mü
temayildir, can ve gönülden katılıyor. Yeter ki, 
Bayındırlık Bakanlığı bunu yapmayı taahhü-
detsin. 

Şimdi, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. 
Sayın Bakan, bu tesisleri yapmış, buraya 

yerleştirmiş ve bunların savunucusu durumuna 
düşmüş olan bölge müdürünün tesiri altından 
kurtularak - samimiyetle söylüyorum sakmyan-
lış anlaşılmasın - onların tesiri altından kurtu
larak bizi ve teknik elemanları ve 106 bin nü
fusun gelecek inkişafını ve sualimde belirtmiş 
olduğum hususların tatmini bakımından bu yo
lun öbür istikamete değiştirilmesi için bize yar-

. dımcı olsunlar. 

Çarşamba varyantının şimdi yolun ayrılma
sını teklif ettiğimiz noktaya gelmesi hiçbir prob
lem değüdir. Hiçbir mânisi yoktur, köprüsü 
hazırdır. Yalnız bir makas koymak suretiyle yol 
oradan bir viraj yapacak, aynı yerden ona ilti
hak edecek, tâ ki Irmak'taki Çankırı hattında 
olduğu gibi. 

Sayın Bakan bize bu hususta yardımcı olur
sa memleketime büyük hizmet görmüş olmâBi 
bakımından bir bölge milletvekili olarak ken
dilerine teşekkür etmek isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saat 18 de toplanılmak üzere 
; oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,35 



I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Siirt) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Birle
şime devam ediyoruz, sorular üzerinde idik ve 
14 ncü soruda kalmışdık. 

14. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni ceza evi inşaatının ne zaman 
biteceğine dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in sözlü cevabi (6/66) 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç? Buradalar. 
Adalet Bakanı t Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan (sözlü olarak cevaplandırılması için tavas
sutunuzu saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
llyas Kılıç 

Tarihî Samsun şehrinin Adalet cihazımızın 
ağırlığı ile ve gördüğü vazifenin kutsiyetiyle 
mütenasip bir Adliye Sarayı olm'ayışmdan Sam
sunluların duyduğu üzüntü (büyüktür. Şehir plâ
nına göre Adliye Sarayının yeri 'bugünkü ceza 
edinin 'bulunduğu sahadır, ceza evi ise bir ceza 
evi hüviyetini her 'bakımdan kaybetmiştir. Asa
yiş bakımından kaybetmiştir. Sıhhi bakımdan 
kaybetmiştir, en ağır suçlularla en hafif suçlu 
çocukların yanyana ve içice Ibulunmalamıdaki 
tertip 'bakımından kayh etmiştir. Hapislere dar 
gelmesi (izdihamın çokluğu) ıbakımından kaybet
miştir. Devletin,'büyük paralar sarf ederek iha
le .ettiği cez4/.gvi î&e öğrenmek: istediğim sebep
lerden dolayı *bir türlü Gitmemektedir. Bölge
nin halkına g^rakitinıiş resmî makamlara göre 
bitirilmediği söylenen ceza evi inşaatı ne zaman 
(bitecek, ne zaman teslim alınacak, ne zaman es
ki hapishanede alin yazılarının ve işledikleri 
suçların cezasını ağır şartlar altında çeken mah
kûmlar yeni ceza evine taşınacak ve bir tütün 
deposunda adalet tevzii eden adalet cihazımız 
kendisine yakışır binasına kavuşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

ADALET BAKANI HASAN DİNOER (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlarım, Samsun'a 6,5 
milyon lira sarfı ile modern 'bir ceza evi inşa 
edilmiştir. Ceza evinin inşası tamamen bitmiş
tir, kalorifer tecrübeleri yapılmaktadır ve bu
gün aldığım rapora göre önümüzdeki Cuma gü
nü ceza evine mahkûmlar nakledilecek durum
dadır. Şehir imar plânına göre, ıbu ceza evinden 
boşalacak yere Samsun Adliye Sarayı yapıla
caktır. Samsun'un bir adalet sarayına ihtiyacı 
izahtan müstağni vaziyettedir. Filhakika ora
daki adalet binası 'bir tütün deposunda faaliyet
te (bulunmaktadır. Buraya adliye sarayı yapıl
ması için beş yıllık mevzuu plâna ithal edilmiş
tir. Fakat şimdiye kadar tahsisat verilmemiş 
olması itibariyle 'başlanmamıştır. Bundan son
raki senelerde ilk imkânda Samsun adliye sarayı 
inşasına başlanacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Aziz arkadaş

larım, Samsun Adalet Sarayının biran evvel ya
pılması için ve kaderleriyle haşhaşa bulunan, 
alın yazılarının karşılığını çekmekte olan hapis
lerin medeni bir ceza evine kavuşmalarını sağla
mak bakımından Temmuz ayından beri gerek 
mektupla ıgerekse telefonla ve telsizle Adliye 
Vekâletine yapmış olduğum müracaatların Ad
liye Vekâletince müspet karşılanması ve takib-
edilmesi sayesinde şimdi Bakan arkadaşımızın 
izahatından öğrenmiş oluyoruz ki ; pek yakında 
eski ceza evi yeni ceza evine taşmacakmış. Bu 
gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ede
riz. 

Soru çok eski 'bir zamana aittir, fakat cevap
lanması ibugüne denk geldi. Ceza evini dolaşmış, 
oradaki insanların da çekmiş olduğu sıkıntıları 
görmüş bir arkadaşınız olarak oraya girip de 
ıztırap çekmemek mümkün değildir. Ama hunda 
yanlış anlaşılmasın ki, oradaki infaz savcısının 
kahahatı vardır, kusuru vardır, hatası vardır, 
ilgisizliği vardır... Zilhnar ib'öyle 'bir şey mevzuu-
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ibahifc değildir. Saha küçüktür, 'bina küçüktür, 
mahkûm çoktur, bina eskidir. Binaenaleyh, 'bun
ların tertip ve tanzim yapılandan daha iyi bir 
şekilde yapılmasının mümkün olmadığını bizzat 
gözümle gördüğüm için. ve Devlet hizmetinde 
25 sene hizmet vermiş bir insan olarak onların 
nasıl çalışmış olduğunu da takdir ettiğime, il
gililerin kusurundan ziyade ıbinanm eskiliği 
Ibunda rol oynamıştır. 

Şimdi, öbür taraftan halen kullanılmakta 
olan bina, Bakan arkadaşın da kah ettikleri gi
bi, hakikaten 'bir tütün deposundan adliyeye 
tahvil edilmiş bir binadır. Hakikaten gayri mü
sait şartlar altında çalışılmaktadır. Hakikaten 
sıkıntı içerisinde çalışılmaktadır ve Ibu yüzden 
dolayı adliyede vazifeli olan arkadaşlarımız da 
huzur içerisinde değildirler. Umarım ki, bu ilk 
Ibeş yıllık plân içerisinde Samsun adliye sarayı
nın yapılması için ilgililer gayret sarf ederler 
ve Samsun'umuz de kendisine yakışır bir !bina-
ya, adalet tevzi eden arkadaşlarımız da adale
tin ağırlığını etrafa hissettirecek derecede bir 
binaya sahiibolurlar, ve bu şekilde huzur içinde 
icrayı adalet etmiş olurlar. 

Arkadaşlarım, bir derdi ve bir izdi rain dile 
getirmek için sualimi sormuştum. Ben bu sualin 
neticesinde istediğimi bulmuş durumdayım, il
gililere teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, köy 
yollarının biran evvel bitirilmesi için malzeme 
temin ve tahsisi hususunda na düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç? Burada. Sayın Baş
bakan? Adına konuşacak bakan?... Yok. Soru ge
lecek -birleşime kalmıştır. 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar? Burada
lar. Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 

olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

BAŞKAN —Sayın Hilmi İşgüzar? Buradalar. 
Sayın Tarım Bakanı? Yoklar. Soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

18. — îstanbu Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/70) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar? Yok. 
mu efendim? Yoklar. Bir defaya mahsusu olmak 
üzere gelecek birleşime 'bırakılmıştır. 

19. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
sorusu Adalet Bakanı Hasan Dinçer'le, İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın sözlü cevapları (6/71) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ekinci? Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı? Buradalar. Sayın leisl en 
Bakanı ? Buradalar. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet ve İçişleri Bakan

larınca sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sut buyurulmasmı rica ederim. 

Saygılarımla, 
Diyarbakır Milletvekili 

Tarık Ziya Ekinci 

1. Silvan Kaymakamı Mithat Çekin'in Ada
let Partisi İlçe Başkanının direktiflerine göre 
hareket ettiği, ilçeye tahsis edilen tohumluk buğ
dayı onun tavsiyelerine göre dağıttığı gerçek is
tihkak saihibi fakir çiftçiyi bu haktan yoksun 
bıraktığı, bu ve benzeri hareketlerin halkın in
fialini mucibolduğu doğru mudur? 

2. Silvan Savcısı Hilmi Eminoğiu'nun Ada
let Partisi İlçe Başkanı ilçe yetkililerinin arzula
rına göre görev yaptığı, çeşitli suçların failleri
ni bu zevatın tavsiyelerine uyarak takipten sar
fınazar ettiği, bu partizanca davranışın ilçede 
asayişin bozulmasına sebebolduğu ve halen Sil-

— 359 — 



M. Meclisi B : 34 12 . 1 . 1966 O : 2 

van ilçesinde asayişin bozuk olduğu doğru mu
dur? 

3. Partizanca davranışlarından ötürü Silvan 
Kaymakamı hakkında İçişleri Bakanlığına ve Sil
van Savcısı hakkında da Adalet Bakanlığına mü-
teaddia şikâyetler yapıldığı halde bunlara karşı
lık hiçbir işlem yapılmamış olduğu ve Hükümetin 
bu ilgisizliğinin çaresizlik içinde kalan halkın in
fialine sebe'bolduğu doğru mudur? 

4. Asayişsizlik, kötü ve partizanca idarenin 
bıkkınlık getiren ve şikâyetleri cevapsız kalan 
binlerce Silvanlının ilçe kaymakamı ve ilçe savcı
sına karşı 29 . 11 . 1965 Pazartesi günü bir pro
testo gösterisinde bulundukları doğru mudur? 

5. a) Kötü icraatleriyle halkın infialine ve 
protesto gösterisi yapmalarına sebebiyet veren 
Silvan Kaymakamı ve Silvan Savcısının kanun
suz davranışlarını örtmek için Adalet Partisi Sil
van ilçesi yöneticilerini tahrik ederek olaya po
litik bir yön vermek istedikleri ve bu maksatla 
gösterinin Türkiye işçi Partisi Silvan İlçesi yö
neticileri tarafından yapılmış bir tertübolduğu 
yolunda İçişleri ve Adalet Bakanları ile Başba
kana teller çektirdikletri doğru mudur? 

b) Bu tellere dayanılarak binlerce mümayiş-
çi içinde T. 1. P. ilçe yöneticileri ile üyelerinin 
sorumlu olarak gösterilmesi ve bunların tevkif 
edilmelerinin temenni yolunda Silvan'daki yet
kililere telefonla direktif verildiği doğru mu
dur? 

c) Bu haksız tatbikata tahammül edemiyen 
yüzlerce Silvanlının olayda kendilerinin methal-
dar olduklarını, tevkif edilenlerin suçsuz olduğu 
ve kendilerinin de tevkif edilmeleri isteğiyle sav
cılığa yazılı müracaatte bulundukları doğru mu
dur? 

6. Bu kanunsuz ve. partizanca hareketlerin
den ötürü Silvan Savcısının taltifen Diyarbakır 
İl Merkezine alındığı, Kaymakam ise hiçbir işle
min yapılmadığı doğru mudur? 

7. — Anayasa düzenine aykırı olan bu davra
nışların Hükümetçe, geçmişte şahidi olduğumuz 
partizan iktidar icraatına geçme eğiliminin bir 
işareti olarak kabul edilip edilmiyeceğinin sözlü 
olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri, Di

yarbakır Milletvekili Saym Tarık Ziya Ekinci'-
nin sözlü sorularının Bakanlığımla ilgili olan 
kısımlarına arzı cevabedeceğim. 

1. Muhtaç çiftçilere dağıtılmak üzere Sil
van ilçesine tahsis olunan tohumluk buğday ve 
arpanın dağıtımında yolsuzluk yapıldığı ko
nusundaki iddia ve şikâyetlerle ilgili olarak, 
Silvan Kaymakamı Mithat Çekin ve 5254 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinde sözü edilen ko
misyon üyeleri haklarında mülkiye müfettişle
ri tarafından soruşturma açılmış olup, tahkikat 
ikmal edilmek üzeredir. 

Yapılmakta olan soruşturma ilk tahkikat 
mahiyetinde, dolayısiyle gizli olduğundan sa
fahatı hakkında açıklamada bulunmama imkân 
olmadığını arz ederim. 

2. Sözlü soru önergesinin 2 nci maddesin
deki iddialar hakkında, Saym Adalet Bakanı 
arkadaşım gerekli izahlarda bulunacaktır. An
cak şu kadarını arz edeyim ki, Silvan ilçesinin 
asayişinin bozuk olduğu doğru değildir. 

3. Silvan Kaymakamı hakkında muhtelif 
tarihlerde yapılan şikâyetleri Bakanlığım za
manında tetkik ettirmiş ve neticeler müştekile
re tebliğ edilmiştir. Bu cümleden olarak, Sil
van ilçesinin Kale mahallesinden Yusuf Ziya 
İpekçi imzalı 17 . 2 . 1964 tarihli, Silvan'dan 
Hüsnü Kızıl imzalı 20 . 3 . 1964 tarihli, Silvan'
dan Ramazan İpekçi imzalı 7 . 7 . 1964 tarihli, 
dâva takipçisi Hüsnü Kızıl ve arkadaşları im
zalı 7 . 1 . 1965 tarihli şikâyetleri zamanında 
incelettirilmiş ve müracaat sahiplerine gerekli 
tebligat yapılmıştır. Ayrıca Kaymakam hak
kında mülkiye müfettişlerince yaptırılan tah
kikat neticesinde verilen 11 . 1 . 1965 günlü ra
porda, Silvan Kaymakamı hakkında vâki ih
barları sübuta erdirecek maddi deliller bulun
madığı ifade edilmiştir. 

Görüldüğü gibi her şikâyet Bakanlığımca 
tahkik ettirilmiş ve icabı yapılmıştır. Hüküme
tin ilgisizliğinin halkın galeyanına sebebolduğu 
yolundaki iddia bu bakımdan asla varit değ*-
dir. 

4. Son olarak 29 . 11 . 1965 tarihinde Sil
van'da vukubulan kanunsuz yürüyüş hâdisesi 
üzerine mahalline gönderilen mülkiye müfettiş
leri olayı bütün yönleriyle incelemişlerdir. Mü
fettişlerce verilen rapora göre, ilçenin üç yıl
lık resmî suç kayıtlarının mukayesesinde, enini-
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yet ve jandarma bölgelerinde vukubulan gerek 
asayişe müessir ve gerekse âdi zabıta vakaların
da, 1965 yılında diğer yıllara nazaran bir artış 
olmadığı, özellikle emniyet bölgesinde işlenen 
suçların mahiyet ve miktarlarına göre de Sil
van'da asayişin bozuk olmadığı, 1965 yılında 
vukubulan 9 hırsızlık olayından sadece 3 tane
sinin failinin bulunamadığı, bu 3 olaydan 2 ta
nesinin de hâdiselerin başlamasına sebebolarak 
gösterilen kuyumcu Sait Özlü'nün dükkânından 
yapılan hırsızlığın faili olduğu tesbit edilmiştir. 

Protesto gösterisinin, aynı dükkânda bir ay 
ara ile 2 hırsızlığın vukubulması ve dükkân sa
hibinin üzüntüsünün bâzı kimseler tarafından 
istismar edilerek halkın tahrik edilmesinden ve 
olayların her yerde olduğu gibi mahallî şartla
rın doğurduğu rekabetlerle, genişleme istidadı 
göstermesinden husule geldiği anlaşılmaktadır. 

Olay adlî mercilerce tahkik edilmektedir. 
Bu sebeple daha fazla bilgi veremiyeceğimi 
takdirlerinize arz ederim. Ancak, kötü ve par
tizanca davranışlara asla müsamaha gösteril-
miyeceğini ve idaremizin daima kanunların em
rinde ve halkın hizmetinde bulunduğunu be
lirtmek isterim. 

5. Silvan olaylarının bir siyasi partinin yö
neticileri tarafından tertiplendiği hakkında, 
her hangi bir siyasi parti yetkilisi tarafından 
Bakanlığıma çekilmiş bir telgraf yoktur. Esa
sen görevliler, şu veya bu siyasi partinin tel
kin ve teklifleriyle değil, mevzuatın kendileri
ne tanıdığı yetki sınırları içinde vazifelerini 
yapmaktadırlar ve yapmak mecburiyetindedir
ler. Olayların, bir tertip eseri olup olmadığı 
adli makamların tahkikatı sonunda anlaşıla
caktır. 

Soru önergesinin bu mddesi ile ilgili (a) ve 
(b) fıkraları hakkında Sayın Adalet Bakanı 
arkadaşım gerekli izahlarda bulunacaklardır. 

6. Kanunların tatbikatiyle, vazife ve salâ
hiyetlerini liyakat ve dirayetle kullanmıyan ve 
suiistimal ettikleri sabit olanlar, tarafımızdan 
katiyetle müsamaha görmiyeceklerdir. Arka
daşlarımın bu husustaki hassasiyetimizden emin 
olmalarını bilhassa rica ederim. 

7. Hükümet Programımızda da ifade ettiği
miz gibi, partizan davranışlara asla müsamaha 
ve müsaade edilmiyecektir. Aynı şekilde Ana
yasamızın teminat altına almış olduğu müesses 
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Devlet nizamını tahrif etmeye, bozmaya, yık
maya matuf her teşebbüs ve hareket kanunla
rımızın tanıdığı hak ve yetkilerle Devletin bü
tün gücüyle karşılanacaktır. Hükümetimiz de
mokratik Devlet nizamımızın korunma ve ida
mesi hususunda gayet hassas ve dikkatli bulun
maktadır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyu
run. 

HASAN DİNÇER (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, sayın soru sahibinin Adalet Bakan
lığına tevcih ettiği hususlara cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Silvan Savcısının partizanca davranışların
dan ötürü Adalet Bakanlığına yapılan mütaad-
dit şikâyetlerin karşılığı verilmediği ve hiçbir 
işlem yapılmadığı ileri sürülmektedir. Adalet 
Bakanlığına intikal eden şikâyetler ve bunlar 
için yapılmış olan işlemler şöyledir : 

Diyarbakır Barosu avukatlarından Recep 
Azizoğlû, Silvan'da manifaturacı Abdullah 
Eker, çiftçi Ali Çelik, esnaftan Ali Olgun ve 
Nuri Olgun tarafından müştereken yapılan ve 
19 maddeyi ihtiva eden şikâyet üzerine Adalet 
müfettişi tarafından tetkikat ve tahkikat yapıl
mıştır. Neticede tâyini muameleye mahal olma
dığı kararı verilmiştir. Bu mucipnamenin tarihi 
9 . 10 . 1965 yani Silvan hâdiselerinden önce
dir. 

Tekrar savcının partizanca davranışlarına 
ait ikinci bir şikâyet yapılmıştır. Bu şikâyet Sil
van'ın Mecit mahallesinde oturan tüccar Abdul
lah Eker tarafından yapılmıştır. Bu şikâyet de 
Diyarbakır Savcılığı tarafından tahkik edilmek
tedir, henüz tahkikat bitmemiştir, bittiğinde 
muhtevasına göre kanuni gereği yapılacaktır. 

Ayrıca Silvan'ın Mukulderik köyü Muhtarı 
Ali Kaya ve arkadaşları tarafından 30.11.1965 
tarihinde yine bir şikâyet yapılmıştır. Bu şikâ
yet de Diyarbakır Savcılığı tarafından tahkik 
edilmektedir, henüz tahkikat bitmemiştir. De
mek oluyor ki, üç şikâyet yapılmış, biri tahkik 
edilmiş, neticesi alınmış, ikisi tahkikat safha
sındadır. 

Son Silvan hâdiseleri üzerine mahalline iki 
adalet müfettişi gönderilmiştir. Savcı hakkında 
mahallinde müfettişler meseleyi tahkik ederken 
mütaaddit şikâyetler yapılmıştır, bu şikâyetler 
de birleştirilmek suretiyle mahallinde tahkik 
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edilmiştir. Mahallinde yapılan tahkikat bitmiş
tir, fakat bir kısım şahitler başka mahallere git
miş olmaları itibariyle yazılmış olan talimatla
rın henüz gelmediği için bu tahkikat tekemmül 
etmemiştir, tekemmül ettikten sonra kanuni ge
reği yapılacaktır. 

Soru sahibi arkadaşım, Silvan Savcısının bu 
hâdiseler dolayısiyle taltif gördüğünü ve Diyar
bakır merkezine nakledildiğini tebarüz ettir
mektedir. 

Diyarbakır merkezine nakledilişi bir taltif 
değil, muvakat bir tedbirdir. Çünkü Silvan hâ
diseleri üzerine orada yapılan tahkikatın selâ
metle cereyanı için hâdiselere ismi karışmış olan 
savcının bakanlığımca mahallinden uzaklaştırıl
masına zaruret görülmüştür ve muvakkat yetki 
ile önce Diyarbakır'a kendisi alınmıştır sonra 
müfettişlerin tahkikat safhasında verdikleri ön-
rapor üzerine de kendisi Diyarbakır'dan alına
rak Oltu Cumhuriyet Savcı Yardımcılığına mu
vakkat salâhiyetle nakledilmiştir. Bir taltif ma
hiyeti asla bahis mevzuu değildir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Meclis Başkanlığına arz ettiğim sözlü soru 
dolayısiyle zahmetler ihtiyar ederek soruma ce
vap vermek lütufkârlığında bulunan Sayın İç
işleri ve Sayın Adalet Bakanlarına arzı şükran 
eder, teşekkürlerimi arz ederim. 

Sayın İçişleri Bakanı olayı tahlil ederken 
gayet güzel bir teşhis yaptılar. Esasen adalet 
makamlarına intikal etmiş ve tahkikat safhasın
da olması hasebiyle hâdisenin teferruatı ve bu 
şahıslara isnadedilen suçlar üzerinde arzi beyan 
etmiyeceğim. Sadece bu kabîl olayların meyda
na çıkışma sebebiyet veren sosyal nedenlere ve 
bunların giderilmesi çareleri üzerinde Doğu'nun 
ezelî ve ebedi bir derdi olan bir konuya değin
mek istiyorum. , 

Sayın İçişleri Bakanı buyurdular ki, (A. P. 
den müdahaleler) Lütfedip dinlerseniz zanne
derim sizler de yararlanırsınız. Oturduğunuz 
yerden lâf atmak suretiyle bir hatibin konuş
masına mâni olmak gayreti kanaatimce faydalı 
neticeler vermez. Sayın Başkandan, istirham 
ediyorum, lütuf buyursunlar rahatlıkla 15 da

kikalık müddet içinde düşüncemi arz edeyim, 
efendim. 

Sayın İçişleri Bakanı buyurdular ki, bu me
seleler mahallî rekabetten doğmaktadır ve ger
çekten çok isabetli bir teşhistir. Bu -mahallî re
kabet ilçede hem ekonomik, hem de siyasal ba
kımdan nüfuzlu olan kişiler arasında cereyan 
etmektedir. Bunun için bu konudaki görüşleri
mi arz etmek ve bunlara ne gibi tedbirler al
mak lâzımgeldiğini beyan etmek istiyorum. 

29 Kasım 1965 Çarşamba günü Silvan'da, 
kötü mahallî idareye karşı binlerce kişinin ka
tıldığı bir protesto gösterisi yapılmıştır. Bu olay
lar iki yıldır devmrı cdegeleıı kanunsuz ve haksız 
davranışlarla tozulan asayişin ve bunun halkta 
yarattığı huzursuzluğun bir sonucu olarak mey
dana gelmiştir. İki yıldır Silvan'da faili bulun-
mıyan katil olayları, hırsızlık, baskın, kız kaçır
ma ve ırza geçme suçları halkı yarınından endi
şeye düşürecek tarzda tedirgin etmiştir. Bu du
rum idari icraattaki yolsuzluk ve ve partizanca 
davranışlar ile de çekilmez bir hal almıştır. Olay 
adalete intikal ettiğinden konunun cezai ve adlî 
yönü üzerinde fikir beyan etmekten imtina ede
rim. Ancak, bu, Doğa ve Güney - Doğu illerimi
zin ezelî bir- derdi olan idare ve halk münasebet
ler indeki yolsuzlukların ortaya konmasına ve ba
na çare aranmasına engel değildir. Bu dava, doğ
rudan doğruya bu bölgede yaşıyaıı yurttaşlarımı
zın vatandaşlık haklariylc ilgilidir. 

Silvan olayları maalesef zannodilebileceği gi
bi tek ve yereysel bir olay değildir. Bu olaylar 
Doğu ve Güney - Doğuda devamlı olarak görü
len Devlet dairelerinin çeşitli kademelerindeki 
yolsuzluk, baskı, vatandaşa kötü muamele ve ben
zerlerinin su yüzüne çıkmış yeni bir örneğidir. 
İdare ve halk münasebetlerin deki bu elem verici 
bozukluğun nedeni, toplum yapısındaki düzensiz 
ve adaletsiz sosyal münasebetlerin Devlet meka
nizmasındaki bir inikasıdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Feodal münasebetlerin en koyu bir şekilde yü

rürlükte bulunduğu Doğu-ve Güney - Doğu ille
rimizde ağalar her şeye hâkimdir. Bunlar eko
nomik ve sosyal hâkimiyetlerini siyasal partile
re dayanarak siyasi nüfuzla takviye etmektedir
ler. Siyasi nüfuzlarını, halka karşı hâkimiyetleri
ni yürütmede ve kendi iç çatışmalarını çözmede 
bir vasıta olarak kullanmaktadırlar. Doğuda yay-
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gm olarak yürürlükte olan bu sosyal münasebet
ler Silvan olayları ile en belirgin örneğini ver
miştir. 

Karekter itibariyle, zayıf, gününü gün etmek 
ve siyasi yönden de makamını emniyet altında 
bulundurmak özlemini taşıyan bâzı memurlar 
ko'«y1ikla «\ic!ü ağaların emrine girmektedirler. 
Artık bu memurlarla ilgili idari ve adlî mesele
ler ağanın buyruğuna göre yön almakta ve çö
züm yolu bulmaktadır. Zayıf karakterli bâzı me
murlar giderek, 37eni olaylarla ağaya daha çok 
bağlanmakta ağa ve bâzı memurlar yekdiğerini 
tamamlıyan organize bir kuvvet haline gelmekte
dirler. Bu organize kuvvetin zulmünü ve baskı
sını fakir halk çekmektedir. Bu durumda fuka
ra halk, Devlet kapısındaki işi için ağanın aracı
lığına başvurmak zorundadır. Ağa bu aracılıktan 
hem kendisine hem de bağ kurduğu bâzı zayıf 
memurlara menfaat sağlar ve fukara halk o ka
dar bu kötü çarkın içine düşmüştür ki, başka bir 
çıkar yolu bulamadığından, bu kanunsuz durumu 
âdeta tabiî görmektedir. Bu mekanizma saye
sinde sömürücü ağa, sadece kendisine maddi ka
zanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda korku 
ile ve Devlet nüfuzu ile kendisine bağladığı hal
kın oylarını da alır. 

Siyasal partiler içinde örgütlenen bu ağalar, 
kanunsuz isteklerini yaptırabilmek için iktidar
ları kanun dışı tâvizler vermeye zorlarlar. Ve gi
derek en koyu partizanca bir tutumun içine iter
ler. Silvan olaylarının bize acı bir şekilde yeni
den hatırlattığı gibi Doğu ve Güney - Doğu il
lerimizdeki bu durum, insanlık haklarına ve Ana
yasamızın öngördüğü vatandaşlık haklarına açık
ça aykırıdır. Nitekim; Anayasamızın 10 ncu mad
desi «Devlet kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk Devleti ilke
leriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan sij^asi, 
iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insa
nın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazrılar.». der. 

O halele, yukarıda belirttiğimiz ağalığın zarar
lı nüfuz ve hâkimiyetini ortadan kaldıracak kök
lü tedbirleri almak, Anayasamızın Devlete yük
lediği temel görevlerdendir. Bu da ancak kök
lü bir toprak reformunun yapılmasiyle mümkün
dür. Toprak reformu sosyal adalet ve hukuk dev
leti ilkeleriyle bağdaşmayacak siyasi, iktisadi ve 
sosyal bütün engelleri kaldırmanın ilk ve temel 
şartıdır. 

Toprak reformu topraksız köylüyü toprağa 
kavuşturmak suretiyle ayrıca iktisadi hayatını 
da düzenler. 

Adalet Partisi iktidarından bu köklü tedbir
lerin gerçekleştirilmesini beklemek hayaline ka
pılmıyoruz. Ancak, Anayasa ve kanunlara aykı
rı hareketlerin daima karşısında olacağız. Bu yol
suzlukların sıkı bir şekilde takibi ve önlenmesi 
için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. (A. P. 
Grupu sıralarından gürültüler, müdahaleler.) 

Asayişsizliğin temel sebeplerini arz ediyo
rum. Bunları bilmekte fayda vardır. Asayiş sa
dece polisle ve zabıta kuvvetleriyle birkaç kişi
yi yakalayıp tevkif etmek değildir. Bunun eko
nomik ve sosyal temellerini araştırıp bulmak ve 
bunlara çare bulmakla asajişsizlik ortadan kal
kar. Sayın Başkan lütfen müdahale buyurun. 
Vaktimi israf ettirmeyin efendim. 

BAŞKAN — Her iki tarafa da rica ediyo
rum. Siz sadet dışına çıkmayın ve siz de müda
hale etmeyin arkadaşlarım. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — İkti
dar partisi kötü yoldaki bâzı memurların vatan
daşlarla olan münasebetlerini Anayasa çerçevesi 
içinde düzenlemeye mecburdur. Anayasamızın 
1.19 ncu maddesi «Memurlar görevlerini yerine 
getirirlerken, vatandaşlar arasında siyasi kana
atlerinden dolayı her hangi bir ayırım yapamaz
lar.» der. 

Silvan olaylarının da gösterdiği gibi bilhassa 
Doğu'da vatandaşlara siyasi kanaatlerinden ötü
rü reva görülen muamelelere biran önce son ve
rilmesi gerektir. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüde Doğu'nun 
geri kalmışlığını ve kalkınmada Doğu'ya öncelik 
tanınması gerektiğini söyliyenlere cevap veren 
bâzı Bakan arkadaşlarımız «Memleketin Doğu'su, 
Batı'sı yoktur, ancak geri kalmış bölgeleri var
dır.» derken işte bu gerçekleri görmemezlikten 
gelmilşerdir. Anadolu'nun başka bölgesinde ve 
başka yerlerinde bu kabîl sosyal münasebetler, 
ağaların bu kabîl tahripkâr tesirleri yoktur. Do
ğu'nun çilesi bunlarla da bitmez. 

Silvan olaylarında carjj örneğini gördüğü
müz gibi Doğulu vatandaşlara dillerinden, ırk
larından ötürü de en ağır mUgJtrı̂ leler reva görü
lür. Bu vatandaşlarımı? Devlet dairelerinde hor 
görülür, hakarete mâruz jkalırlaf, Halbuki Ana
yasamızın 12 nci maddesi «Herkes dil, ırk, cinsi-
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yet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve tmezhep 
ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.» 
der. Hükümet Doğu'daki vatandaşlarımıza karşı 
bu maddenin özüne ve sözüne uygun bir şekilde 
davranılmasını sağlamakla mükelleftir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (TİP sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FAKUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın Tarık Ziya Ekinci'-
nin kendisine has fikir ve görüşleri üzerinde mü
talâa sercl etmiyeceğim. Yalnız Yüksek Meclisin 
huzurunda bâzı hususların aydınlatılmasında fay
da mülâhaza ediyorum. 

Emniyet ve asayiş konusu hakkındaki titizli
ğimizi her halde Hükümetin başına gelip mesul 
makamı işgal ettiğimiz andan itibaren ilk icraatı
mız olarak Doğu ve Güney - Doğu illerindeki me
seleleri ve hâdiseleri yerinde tetkik etmek ve gör
mek üzere daha itimat oyu aldığımızın üçüncü 
gününde Doğu ve Güney - Doğu vilâyetlerine 
gittik, köy köy dolaşmak suretiyle meselelerin 
derinliğine inmeye gayret- ettik. Bu memleketin 
çocukları olarak her halde milletvekili ve mesul 
makamlar olarak Doğu ve Güney - Doğu mese
lelerinin içyüzü zannederim ki, pekçok Türk mü
nevverleri tarafından malûm bulunmaktadır. Do
ğu ve Güney - Doğudaki emniyet ve asayişi bo
zan hâdise ve sebepler basit ve şüphesiz ki, poli
siye tedbirlerle halledilecek kadar küçük değil
dir. Bunların köklü, sosyal, ekonomik ve kül
türel sebepleri vardır. Biz bunu gerek daha ev
velki Hükümet içerisindeki vazife aldığımız de
virde ve gerekse İçişleri Bakanlığı devresinde 
bendeniz ve diğer arkadaşlarımız gayet etraflı ve 
açıklığı ile Türk efkârı umumiyesine arz ettik. 
Yalnız bunları siyasi bir yatırım konusu olarak 
ve hattâ doktriner mahiyetteki muayyen mesele
leri Türk efkârı umumiyesini bulandırıcı ve va
tandaşlar arasında millî tesanüdü ve vahdeti bo
zucu istikamette yayıp istismar ve tahrif etmeye 
her halde bu memleketin insanları olarak günün 
şartları içinde hakkımız olmadığını, olmaması ik
tiza ettiğini beyan etmeme müsaadelerinizi rica 

^ ederim. 
Diğer husus, sayın arkadaşım Şarki ve Cenu

bu Şarki - Anadolu'da-âdeta ağalar tegallübü-
nün bütün Devlet idaresine hâkim bulunduğu
nu... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Hep
sinde değil... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Büyük ölçüde tegallüp ve tahakkümü al
tında bulunduğunu beyan eder tarzda konuştu
lar. Kendileri bu tarzda idareyi ve bâzı memur
ları tahakküm ve tcgallübe altında bulunduran 
ağa isimlerini burada vakıalarla, zamanla beyan 
ederlerse memnun oluruz, Hükümet olarak ge
rekli tedbiri almaktan geri kalmayız. 

Yine aynı tarzda muayyen ağaların, beylerin, 
ve tegallübe giden zevatın, telıakkümüne giren 
memur isimleri verirlerse, idareci isimleri verir
lerse, vakıa ve hâdiseleri müdellel olarak beyan 
ederlerse, Hükümet olarak, gayet tabiî, kanunsuz
luklara tevessül edenler hakkında gerekli muame
le yapmak üzere, bildirirlerse çok memnun olur 
ve icabını yapmaya amade bulunduğumuzu da 
arz ederim. 

Bu münasebetle bir kere daha beyan etmek 
isterim ki, Hükümet olarak Anayasada teminat 
altında bulundurulan temel hak ve görüşlerin mu
hafazası bizim asli vazifemizdir. Aynı tarzda mü
esses Devlet nizamını şu veya bu şekilde yıkma
ya matuf kanunların boşluklarından bilistifade 
tahrif etmeye matuf her türlü hareketin karşısın
da Devletin bütün gücü ile karşılanacaktır. Hür
metlerimle arz ederim. (A. P. sıralarından, al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci. Yal
nız mutedil olarak konuşmanızı ricaya şayan gö
rüyorum efendim. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, saym milletvekilleri, 

Sadece memleketin önemli gördüğümüz bir 
meselesine temas etmek ve buna gerçekçi çözüm 
yolları bulmak konusunda Hükümeti uyarma gay
reti ile hareket ediyoruz. Yoksa Saym Başkanın 
ikaz buyurdukları tarzda mutedil olmak veya 
olmamak keyfiyeti gibi bir şey mevzuubahis de
ğildir. İtidalimiz yerindedir ve itidalimizi bozu
cu bir olay da mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın içişleri Baka
nı lütfettiler tekrar bâzı noktalara temas ettiler 
ve bu seferki temaslarında beni tam mânasiyle 
teyidedici beyanda bulundular. Doğudaki basit 
asayişi muhil sebeplerin, muhil olayların yalnız 
zabıta tedbirleriyle düzelemiyeceğini ve bunun 
zabıtayı ilgilendiren bir mesele olmadığını, sos-
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yal, kültürel ve ekonomik temel sebeplere bağlı 
olduğunu, bu temel sebepler giderilmeden ve 
gerçekçi tedbirler alınmadan doğuda zabıta va
kalarının devam edeceğini samimiyetle beyan et
tiler. Bu samimi beyanlardan dolayı teşekkürle
rimi arz ederim. 

Yalnız buyurdular ki, zihinleri bulandırıcı 
tarzda beyanat, Böyle bir gayretim olmamıştır. 
Zihinleri bulandırmak asla hatırımızdan geçmiş 
değildir. Ama Memleketin dertlerine temas etmek 
ve bunu teşvik etmek bizim vazifemizdir. Bâzı me
seleleri tabu tutarak dünlere dokunmadan memle
ket meselelerini halledebileceğini ve bunlara çare 
bulunabileceğine inanmıyoruz ve böyle bir görü
şe katılmıyoruz. 

Yıllar yılı Doğu ile ilgili meselelerin tabu ola
rak tutulması ve bu meselelere dokunulmaması 
bundan 30 - 40 sene evvel doğu ile ilgili beyanat
ların, zabıtlar tetkik buyurulursa, bugünde ayni 
ile tekrarına sebebiyet vermektedir. Eğer günün
de, 20 sene, 30 sene vehayut 35 sene evvelinden 
başlıyarak bugüne kadar doğu ile batı arasında
ki sosyal, ekonomik ve kültürel farklar giderici 
ciddi tedbirler alınmış olsaydı bu farkları kapa
tıcı tedbirler alınmış olsaydı, bugün doğu - batı 
farkı kalmaz ve bugün bundan 20, 30 sene evvel 
yapılan beyanlara müşabih beyanlar yapmamı
zın mânası da kalmazdı. 

Aziz arkadaşım, Beş Yıllık Plân'da geri kal
mış bölgelerin kalkındırılması için ve hususiyle 
Doğu bölgesinin kalkındırılması için yatırımların 
öncelikle oraya yapılması fazlasiyle oraya yapıl
ması öngörüldüğü ve tesbit edildiği kesin rakam
lar şunu göstermektedir ki, bugün Batı'da İstan
bul, İzmir ve mümasil illerde fert başına yapılan 
bul, İzmir ve mümasil illerde fert başına 
yapılan yüz birimlik yatırıma karşılık do
ğuda fert başına yapılan yatırım 77 yi 
geçmemektedir. Bu da hâlâ Doğu ile Batı 
arasındaki ekonomik ve sosyal farkların gittikçe 
derinleşeceğini göstermekte ve bu konuda ciddî 
tedbir alınmadığını ve ciddî tedbirler alınma yo
luna gidilmediğini göstermektedir. Peki ne zaman 
bunlar düzelecek? Ne zaman bu sosyal, ekonomik 
ve kültürel farklar izale edilecek? Ve ne zaman 
Doğudaki vatandaş da kendi başına buyruk, ken
di düşüncesini kendi kanaatlerini rahatlıkla mü
dafaa edebilecek, kimsenin etkisinde olmadan, 
kimseyo tabi olmadan rahatlıkla yaşıyabilecek, 
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bu memleketin bütün yasalarından, Anayasanın 
temin ettiği bütün haklardan bir yurttaş olarak 
istifade edebilmenin seviyesine itibarına kavuşa
caktır? Bunu sormak lâzımdır ve bunu sormak 
bizim hakkımızdır. Evleviyetle temin hakkımdır. 
Doğunun bir ilinin temsilcisi olarak Millet Mec-
lisindo bulunuyorum. Bu itibarla bunları sormak 
ve bunları Parlâmentoya getirmenin vazifem ol
duğu kanısındayım zihinleri bulandırmak yolun
daki ithamı şiddetle reddederim. (Sağdan «bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, «millî vahdeti bozucu 
tarzdaki beyanlar» diye bir beyan yoktur, beyan
larım açıktır, zabıtlardadır. Böyle bir itham al
tında tutulmuş olmamı da üzüntü ile karşıladım. 

Biz bilâkis millî vahdeti teskin etme yolunda 
mücadele ediyoruz. Perişanlık içinde,, sefalet 
: cinde, açlık içinde bırakılan, hakkını ve huku
kunu korumasını bilmiyen, yasaların kendisine 
' nnıdığı hakların ne olduğunu dahi bilmiyen bir 
ağaya, bir beye, bir şeyhe tabi olmak, mecburi-
vetinde bulunan vatandaşın hukukunu korumak, 
bunu vatan misakı millî hudutları içinde yaşıyan 
diğer vatandaşlarla, eşit insanlık haklarına kavuş
masını sağlamak millî vahdeti bozmak mıdır 
voksa bunu tarsin etmek bunu perçinlemek midir? 
Sorarım size arkadaşlarım. Bakanın bu tarzdaki be-
vanmı da üzüntü ile karşıladım. Ve bu konuyu 
tabu içinde tutmak gayretlerinin boşuna olduğu
nu bunu her vesile ile tahlil ve teşhis edeceğimi
zi bu bölgede yaşıyan vatandaşların hukukunu 
koruyarak onların yasaların tanıdığı bütün hak-
1 ardan istifade etmesini temin yolunda mücade-
Temizi devam ettireceğiz. Bu bizim asli vazifemiz, 
hem ahlâki, hem de vatani vazifemizdir. (A. P. 
sıralarından «misâl ver» sesi) 

İdareyi töhmet altında tutmak, gayretlerin
den bahsettiler. Arkadaşlar ben idareyi ve mem
lekette namusu ile şerefi ile çalışan değerli me
mur arkadaşlarımızı hiç bir zaman töhmet altın
da tutmadım. Sadece bâzı memurlar kaydını ıs
rarla başından sonuna kadar kullandım. Ve bun
dan kasdım da bâzı zayıf memurların çeşitli mü
lâhazalarla bu bölgelerde yaşıyan fakir halkın 
aracılığını yapan kişilerin emrine düşmüş oldu
ğunu beyan ettim. Bu bir vakıadır ve buna dair 
delillerimizi sırası geldikçe sayın Bakana arz ede
ceğiz. Esasen sayın Bakan İçişleri gibi bir mües
sesenin başında bulunmakla bunları tahkik etmek, 
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bunları tetkik etmek ve bunları kovalamakla gö
revlidir. Ama ben de bir Milletvekili olarak tes-
bit edeceğim, delilleri ve vakıaları kendisine fırsat 
buldukça arz edeceğim. 

Sayın Bakan buyurdular ki, bu memlekette 
müesses nizama kargı tahripkâr hareketlerin daima 
karşısında olacağım. Gayet tabiî ki karşısında ola
caklardır. Anayasa düzenini bozucu ve Anayasa
nın tarif ettiği esasların dışına çıkan her davra
nışın karşısında olmasını kendilerinden beklemek 
bizim vazifemizdir. Ve bu yoldaki ihmâllerini de 
biz takibedeceğiz, bununla bütün gücümüzle mü
cadele edeceğiz. Onları doğru yolda, onları Ana
yasa nizamını savunmada bütün gayretlerini kul
lanmaları için ikaz edeceğiz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi say
gıyla selâmlarım. (T. İ. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

20. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sana
yii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu ve Sanayi Bakam 
Mehmet Turgut'un sözlü cevabı (6/72) 

BAŞKAN — Sayın Gıyescttin Duman bura
dalar? Sayın Başbakan namına konuşacak Bakan? 
Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

7 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Saym Baş

bakan tarafından cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi arz ve rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Gıyasıettin Duman 

1. Yurdumuzda 3 ncü h'ir Demir ve Çelik 
•sanayiinin kurulmasına ihtiyaç var mıdır? 

2. İhtiyaç varsa kurulacak bu fesisin Sivas 
vilâyeti dâhilinde Ikurulmaısı düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Sayın Gıyaset'in Duman'un suallerine 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Memleketimizde üçüncü Demir ve Oelik Sa
nayiinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu husus
ta Ruslarla önamlaişma mahiyetinde bir protokol 
yapılmıştır. Üzerindeki çalışmalar devam et
mektedir. 

Yer seçimi safhasına gelince : Diğer birçok 
bölgeler gilbi Sivas .bölgesinin de tetkik konusu 
yapılacağı tabiîdir. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN •— Sayın Duman. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Saym 
Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Balkana yer 
t'Kİbiıtlnde haikikaJte ve ilme, hesaba uygun, bir 
etüt hazırlandığını söylediği için teşekkür ede
rim. ' Temennimiz Orta - Anadolu'nun bozkı
rında hir değişiklik yapmasını ve Sivas, To
kat, Ordu, Giresun, Erzincan, Maıraş ve Malatya 
•gibi 'birçok vilâyetleri etrafında toplıyan Si
vas'ın, hava, kara ve Devlet Demiryolları ile 
merkezî bir yer 'teşkil etmektedir ve doğudan, 
batıdan, güney ve kuzeyden harb yıllarımda bin
lerce göçmeni sinesinde toplamış, hir lokma ek
meğini kırk parça etmiş hu göçmenlere pay et
miştir; Millî Mücadelenin 'mihrakı da yine Si
vas'ta atılmış, Cumhuriyetimizin ilkeleri, İstik
lâl Savaşımızın ilkeleri de yilııc Sivas'ta hazırlan
mıştır. Onun için Sivas bugüne kadar lâyıkı 
veçhile nasibini almamıştır. İnşallah Hükümetimiz 
Sivas'ın bu kadirşinaslığının kendilerhre naısibol-
masımı. temenni eder, hepinizi hürmetle salam
larım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — izmir Milletvekili Mustafa M yar'in, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Teşek
külleri memurlarının personel durumları hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/73) 

BAŞKAN — S'aym Uyar? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

22. — İzmir Milletvekili Mustafa Tîyar'ın, 
Eae 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin mik
tarına ve ortalama maliyetlerine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

BAŞKAN — Sayın Uyar? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

23. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Cilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce karar 
laştırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme se
beplerinin ne olduğuna dair sözlü sorusu ve S a-
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nayi Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü cevabı 
(6/75) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal buradalar 
mı? Burada... Sayın Sanayi Bakanı? Burada. 

'Soruyu okutuyroum, efendim. 
2 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygıyle rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesi?: 

Başbakan Süleyman Demirel, Ordu Soya Fab
rikasının açılış törenine gittiği zaman Giresun 'a 
da uğramış ve kalabalık önünde yaptığı konuş
mada Giresun'a kurulması daha evvel kararlaş
tırılmış olan kâğıt fabrikasının temelinin 1965 
yılı Eylül ayında atılacağını bildirmiştir. 

Fabrikanın temeli Eylül ayında atılmadığı 
gibi halen de bu hususta bir faaliyet görüleme
mektedir. Başbakan Yardımcısı sıfatiyle yaptığı 
va'din gecikme sebeplerinin ne olduğunu Sanayi 
Bakamı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Saym Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Giresun 
bölgesi prensibo^arak bu tesislerin kurulması için 
seçilmiştir. Yer olarak seçilen Aksu mevkii son 
heyelanlardan sonra yeniden tetkik mevzuu ol
muş ve henüz tetkiki bitmemiştir. Bu işle ilgili 
şartnameler 48 fîrmava gönderilmiş olup teklif 
verme müddeti 15.2.1966 da bitecektir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Muhterem arkadaş1 arım; Saym Sanaıyi Bakamının 
vernrş olduğu cevaba teşekkür ederim. Sayın Baş
bakan Giresun'a gelip halk huzurunda konuştu
ğu zaman Başbakan Yardımcısı idi. Elbette ki 
kâğıt fabrikasının Giresun'a yapılacağını be
yan ederken bâzı müspet bilgilere salhibolması ta
biîdir. Maalesef şimdiye kadar kâğıt faıbrika-
sm ın temeli atılmadığı gibi bu hususta bir ça
lışma da görülememiştir. 

Parlâmentoya geldiğim 196] yılından beri 
büyük bir hassasiyetle takibettiğim kâğıt fab

rikası konusunun biran evvel realize edilmesi
ni Sayın Hükümetten istirham ediyorum. Ara
zi darlığı, geçim sıkıntısı çeken köylümüzün bir; 
kısmını iş hayatına çekecek olan bu fabrika
nın kurulmasiyle iktisadi yönden nisbeten de 
olsa, bir rahatlık ve ferahlık bağlıyacaktır. 
Devlet idare edenlerin aynı hedefte müteveccih. 
niyetler taşıdıklarına inanıyorum. Ancak Dev
let adamı söz verdiği zaman yapmalı, yapanu-
yacağı şeyler için de söz vermemelidir. 

Sanayi Bakanından meseleyi ehemmiyeti 
ile mütenasip bir şekilde ele almasını istirham 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

24. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu 
ve Devlet Bakanı Bej et Sezgin'in sözlü cevabı 
(6/76) 

BAŞKAN — Saym Süleyman Arif Emre?.. 
Buradalar. Saym Devlet Bakanı?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

8 . 1 2 . 1 9 6 5 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim sözlü sorumun alâkalı 

Devlet Bakanlığı tarafından cevaplandırılması
na dalâlet buyurulmasmı rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Soru: 
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını 

Türk efkârı umumiyesi sabırsızlıkla beklemekr 
tedir. Bu hususta Hükümet ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Saym Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Saym Başkan, muhterem millet
vekilleri; bundan bir süre önce diğer bir sayın 
milletvekili tarafından aynı konuda verilen 
bir sözlü soru önergesi de tarafımdan cevap
landırılmıştı. O soruya verdiğim cevapta da ko* 
nunun Hükümet tarafından incelenmekte bu* 
lunduğunu arz ve ifade etmiş bulunmakta idim, 
Saym Süleyman Arif Emre'nin aynı konudaki 
sualine de halen bu cevabı arz etmek duru
mundayım. Hükümetçe mesele çeşitli cephele-
riyle tetkik edilmektedir. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan bu mevzu
da sorulan ikinci sözlü soruya da müspet veya 
menfi bir cevap veremediği ve bu mevzuda he
nüz bir karar çıkmadığı ve tereddütler içinde 
bulundukları için ve böyle bir tereddüt doğu
racak mevzuu da huzurunuzda Bakana sözlü so
ru sormak suretiyle getirdiğim için üzüntü 
duymaktayım. 

Hâdisenin hukukî ve kanuni veçhesini izah 
etmeden evvel bu meselenin milletimiz tarafın
dan neden dolayı şu sıralarda büyük bir arzu 
duyulan mesele haline geldiğini kısaca izah et
mek isterim, 

Bilhassa şahsi görüşüm şudur ki, bu dâva
nın, bu isteğin kanunlarımız karşısında haklı
lığına ilâveten milletimiz bu tarihî mabedi tek
rar ibadete açmak suretiyle bir zihniyete karşı 
mânası büyük tarihî bir jest yapmak arzusun
dadır. 

Bildiğiniz gibi Yunanlılar megalo idea ve 
elenizm diye pervasızca ve küstahça ortaya çı
karak güya memleketimizin toprakları üzerin
de eski Bizans İmparatorluğunu ihya edecek
lermiş de, güya Ayasofya'yı kilise yapacaklar-
mlş da, İstanbul'da güya yeniden merkezî hü
kümet yapacaklarmış. Bu şekilde Yunan Dev
let adamları tarafından, din adamları tarafın
dan ve gençlikleri tarafından bu şekilde perva
sızca, ortaya çıkılması elbette ki, muhterem ar
kadaşlarım, milletimiz üzerinde, millî hislerine, 
şeref ve millî haysiyetine her milletten daha 
fazla ehemmiyet veren milletimiz üzerinde bir 
reaksiyon meydana getirecektir. Bu reaksiyona 
milletimiz, başındaki idarecilerinin de aynı mil
lî irade kudreti ile iştirak etmesini sabırsızlık
la beklemekte ve bunalmaktadır. Fakat her 
hangi bir reaksiyon, tatmin edici bir reaksi
yon gelmemektedir. 

Bilhassa son zamanlarda Yunanistan'da, Ati
na'da Yeni İzmir mahallesi adını verdikleri bir 
mahalleye bir papazın heykeli dikilmekte, bu 
papaz millî mücadele sırasında İzmir'de Türk 
kanı dökmekle, sadist bir iştiha ile Türk kanı 
dökmekle şöhret yapmış bir papaz, Hirististo-
mos'tur. Bu heykelin kaidesine de yine memle
ketimizin toprakları üzerinde Yunanlıların gö-
gÜ olduğuna dair • yazılar yazıMakta, bütün 

bunlara karşı elbette ki, milletimiz tarihî Aya
sofya'yı tekrar ibadete açarak, fethin ve Fatih'
in azametini ve Yunanlıların asırlarca Türk 
hâkimiyeti altında kaldığını onlara hatırlatmak 
istemişse bunda tarihî mazisi bakımından yer
den göğe kadar hakkı vardır. Kaldı ki, huku
kî durumu da Ayasofya'nm hiçbir Hükümet 
tarafından ihmal cdilemiyecek âmir kanun hü
kümleri tahtında, ibadete tahsisini icabettir-
mektedir. Malûmunuz olduğu üzere, Ayasofya 
Büyük Fatih'in, vicdan hürriyetini dünyada ilk 
defa Garp âleminde bugünkü anlamı ile tanı
tan Büyük Fatih'in muteber bir vakfiyesidir, 
mazbut bir vakfıdır. Bu vakfiye halen Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün Türk Vakıfları namı altında 
bastırdığı, tercüme ettirdiği birinci cildinin 
32 nci sayfasında müsecceldir ve mazbut bir va
kıftır, lâzimülicra bir vakıftır. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunumuzun 42 nci 
maddesi eski hâdiselere eski hükümlerin tatbik 
edileceğini âmirdir. Bu hususta demek ki, es
ki hukukumuzun hükümleri caridir ve bu ka
nunun bu maddesine göre lâzımülicradır. Bü
yük hukukçumuz Ali Himmet Berki'nin «Va
kıflar Hukuku» adlı eserinin 119 ncu sayfa
sında başlıyan fasıl; «Cami olarak vakfedilen 
bir ibadethanenin, orada Türk ve islâm hâki
miyeti devam ettiği müddetçe ibadethane ola
rak kullanılmasını âmirdir.» Ancak ne zaman 
buradaki bu vakfın hukuku zail olur? Ancak 
o mahal gayrimeskûn bir hale geldiği takdir
de... Bu da ancak şu şartla olur, en yakın mes
kûn bir beldeye o ibadet o mabedin enkazın
dan alıp inşaatında kullanmak esastır. Demek 
ki, 2762 sayılı Kanun bunu âmirdir. Hüküme
tin böyle bir âmir kanun hükmü ve Vakıflar 
Hukuku karşısında hâlâ beş dakikada, yarım 
saatte, bilemediniz bir saatte yapılması müm
kün olan bir tetkikatı bir aydan beri, daha 
uzun bir zamandan beri yapamamış olması, 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzım gelen bir 
noktadır. 

Farz edelim ki, eski hukukumuz bu mevzu
da tatbik edilmiyecektir. Yine aynı kanunun 
8 nci maddesi aynı prensipleri kabul etmiştir. 
8 nci maddeye göre: «Vakıflar rehin edilemez
ler, mülkiyet ve irtifak hakları için zamanaşı
mı işlemez, kanunun gösterildiği haller dışın
da satılamazlar.» 

— 368 — 
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Aynı kanunun 10 ncu maddesi tahsis şekli
nin değiştirilmesini kaidelere bağlamış ve bu 
da bir vakfın gayesinin ancak kanuna ve âm
me intizamına aykırı olma hallerine muallâk 
kılınmıştır ki, Ayasofya'nın bugün vakfın ica
bına göre kullanılmasında ne âmme intizamı
na, ne de kanuna aykırı bir cihet mevcut de
ğildir. 

Medeni Kanunumuzda da tesis hakkında, 
vakıf hakkında ahkâm vardır, aynen Vakıflar 
Kanunumuza muvazi prensipler vazedilmiştir. 
Medeni Kanunumuzda da vakfın tahsis şekli
nin değiştirilmesi keza aynı prensiplere bağ
lanmıştır. 

Bütün bunlara ilâveten 6570 sayılı Kanunun 
birinci maddesi şu şekilde âmir bir hüküm 
vaz'etmiştir. Bu üçüncü, dördüncü âmir hü
küm oluyor. «Mabetler kiraya verilemez ve 
ibadethane haricinde hiçbir iş için kullanıla
maz.» 

Şu durum karşısında madem ki, bu kanun
ların âmir hükmüdür, madem ki bu kanunla
rın her birinin sonunda, bu kanunları Bakan
lar Kurulu yürütür diye Bakanlar Kuruluna 
emreden ve yasama organının bu âmir hükmü
nü teyideden maddeleri mevcuttur. Artık bu
rada Hükümetin tetkikat yapıp, müspet veya 
menfi bir karara varma yetkisi de kanaatime 
göre, bahis mevzuu değildir. Ortada şu şekil
ci o bir eskiden verilmiş âmir kanun hükümleri
ne aykırı bir Bakanlar Kurulu kararı mevcut
tur. Bu durumda ne yapılacaktır? Ya mevcut 
Hükümet bu Bakanlar Kuruluna aykırı kararı 
kaldıracak, keyfiyeti Bakanlar Kurulumuza, 
kanunlarımıza uygun bir mecraya sokacaktır 
veyahut da idari kaza merciine, Danıştaya gi
dilecektir. Biz şunu ümidediyoruz ki, mevcut 
Hükümetimiz Danıştaya gidilmesine mahal bı
rakılmadan kanuni lâzimeleri yerine getirecek
tir ve getirmesi lâzımdır. Bu mevzuda basında 
yapılan birçok münakaşalar işin kanuni ve hu
kukî veçhesini bir tarafa bırakarak hissî mev
zular üzerinde cereyan etmektedir. Kanaatimi
ze göre birçok yazarlarımız Atatürk zamanın
da cami halinden çıkarılıp, müze haline getiri
len bu yerin tekrar hali aslisine ircaı Atatürk 
ilkelerine, inkılâplarına aykırıdır demekte ve 
yazılar yazmaktadırlar. 

Kanaatime göre, Türkiye bir hukuk ve ka
nun Devletidir ve hukuk Devletini kurmaya 

çalışmaktadır. Bunun inkılâbımızla hiçbir alâ
kası yoktur. Bilâkis kanunlara göre Türk - Müs
lüman halkının ibadet etmesi mümkün olan ve 
bu serbesti Türk - Müslüman halkına verilmiş 
bulunan bir hukukî mevzuda bu ibadet hürri
yetini kısıtlayıcı hareket etmek mevcut Anaya
samızın tanıdığı ibadet hürriyetine de aykırı 
bir hareket olur kanaatindeyim. 

Eğer Atatürk sağ olsa idi ne yapardı? Ben 
bunu şu şekilde cevaplandıracağım. Atatürk sağ 
olsa idi, kanaatime göre, Türk Milleti ondan 
Ayasofya'nın ibadethaneye çevrilmesini iste
mezdi. O büyük reaksiyonu göstermeye ve 
bunalmaya imkân kalmazdı. Çünkü, kanaati
me göre şu şartlar içerisinde hepiniz takdir 
edersiniz ki, Atatürk sağ olsa idi, Yunanlıla
rın bu şekilde kıpırdanmalarına, Kıbrıs'ta, 12 
ada'da ve Trakya'da Müslüman Türklere reva 
görülen hareketleri yapmalarına imkân kal
mazdı. Belki de tarihî imkânlar dairesinde 
Atatürk Kıbrıs'ı, 12 adayı ve belki de Trakya'yı 
esaretten kurtarırdı. Tıpkı bundan daha nâ-
müsait şartlar altında Hatay'ı Fransa'dan kur
tarıp memleketimize ilhaka muvaffak olduğu 
gibi. 

BAŞKAN — Sayın Emre müddetiniz bit
miştir, bağlamanızı rica ediyorum. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — 
Bitiriyorum efendini. 

Şunu da ilâve edelim ki, Diyanet İşleri Ri
yasetimiz geçen sene aldığı bir kararda muh
telif yerlerinde resimler ve mozaikler' bulu
nan tarihî bir mabette müslümanlarm ibadet 
etmesini mümkün görümştür ve bunu içtihat
ları arasına almıştır. Bizim Ayasofya'dan da
ha kıymetli tarihî eserlerimiz vardır. Bunlar 
bütün turistler tarafından serbestçe gezilip 
görülmektedir. Onların ibadete tahsis edilmiş 
olması Garb âleminin bize karşı beslediği mu
habbeti eksiltmez, bilâkis mabedin bakımı ba
kımından ve mabede daha fazla değer veril
miş olması bakımından bizim itibarımızı da ar
tırır. 

Hükümetten milletin bu umumi arzusu üze
rinde kesin karar bekliyoruz. Tereddüde çe
kimserliğe mahal olmadığına kaaniiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, Afyon Karahisar ili Çay. ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü SU

SUŞU. (6/77) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi Mustafa 
Akalın buradalar, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yoklar, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü-
mütdüğiMe dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (B/78) 

BAŞKAN — Saym Mustafa Akalm bura
dalar, Millî Eğitim Bakanı yoklar, gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

BAŞKAN — Saym Mustafa Akalın burada
lar, Başbakan namına konuşacak Bakan arka
daş? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

28. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından yermemiş an
latma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kac 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
mrusn (6/80) 

BAŞKAN —• Sayın Ataöv buradalar. Başba-
•kan namına konuşacak Sayın Bakan, yok. Gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

29. — Samsun Milletvekili Bahattin Vzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

BAŞKAN — Saym Uzunoğlu, burada. Tica
ret Bakam yok. önümüzdeki birleşime bırakıl
mıştır. 

30. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

BAŞKAN — Saym Cizreli, yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere önümüzdeki birleşime bıra
kılmıştır. 

31. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

BAŞKAN — Saym Erer, yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

32. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanmlan sözlü sorusu 
(6/84) 

BAŞKAN —• Sayın Ata Bodur, yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek oklulara giremiyenlerin durum
ları nazara almarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak ertelenmiştir. 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

BAŞKAN — Saym Can Bilgin, yoklar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

— 3?0 — 
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35. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/87) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı yoklar. Gelecek birle

şime bırakılmıştır. 

36. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/88) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi Atıf Şohoğlu 
buradalar mı? (Yok sesleri.) Soru sahibi bulun
madıkları için bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

37. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, pancar müstahsılına zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal, tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önegesi ve Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'un sözlü cevabı (6/89) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, Bakan 
da buradalar, sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Baka*nı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir Milletvekili 
Hayri Başar 

Şeker fabrikaları tarafından Eylülde başlı-
yan pancar tesellümü ekseriyetle Kasım so
nuna kadar devam etmektedir. 

Bir sanayi, çapa ve el bitkisi yetiştiren ve ' 
büyük bir kısmı sulanmakla masraflı bir ziraat 
yapan pancar çiftçilerine ilkbaharda avansları 
verilmesi ve teslimatta da muayyyen nisbette 
kısmi ödemeler yapılması zaruri görülmekte idi. 

Uzun zamandır bu sistemin bozulması ve Hü
kümetçe mubayaa ve tanzim alışları yapılan diğer 

tarım ürünlerinin b e d e t e i peşin olarak öde
nirken pancar bedellerinin çok geç ve gayri-
muayyen zamanlarda ödenmesi pancar müs
tahsilim çok müşkül duruma sokmaktadır. 

Şeker Şirketinin malî durumu neticesi za
manında verilmiyen avans ve pancar bedelleri 
karşısında : 

Hükümetçe pancar müsthasılına zamanından 
avans verilmesi, bu sene ve ileri senelerde tesli
mat nisbetinde kısmi ödemeler ve teslimatı bi
tenlere derhal tam tediye yapılması için radikal 
bir tedbir alınması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Eskişehir Milletvekili Sayın Hayri 
Başar'ın suallerine cevabımı arz ediyorum. 

Pancar meselesinin halledilmesi için etütler 
yapılmaktadır, önümüzdeki yıllar için 1965 yılı
na ait durumu arz ediyorum. 

Pancar bedellerinin ekiciye daha fazla ge
cikmeden ödenebilmesi için Merkez Bankasınca 
mevsimlik kredi tahsisi yapılmaktadır. 1965 yılı 
mahsulü için bugüne kadar çiftçiye, 180 milyon 
Türk lirası Ödenmiştir. Şeker bayramından ev
vel çiftçiye avans mahiyetinde bir miktar daha 
pancar bedeli ödenecektir. Bunun miktarı 100 
milyon civarında olacaktır. 1965 yılı pancar be
delinin tamamı Nisan 1966 sonunda ödenmiş 
olacaktır. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — -Sayın Başar, 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, 1957 senesinden beri 300 bin çift
çi ailesini, tor o kadar zirai işçi, sınai işçi, nak
liyeci, tüccar olarak aşağı - yukarı 5 milyon 
Türk nüfusunu alâkadar eden bir dâvaya müs
pet bir yol müspet bir hal çaresi bulunması için 
Hükümeti ikaz etmek bakımından huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

300 bin çiftçi ailesinin eline geçecek olan pa
ra ; elbette ki, Türkiye'nin iktisadi hayatında 
da bir rol oynıyacak nitelikte ve mahiyettedir. 
Maalesef 1957 senesinden beri yalnız bir defa 
bir seneye mahsus olmak üzere Türk köylü ve 
çiftçisi pancar müstahsili zamanında, Sayın 
Fethi Çelikbaş'ın vekil olduğu bir zamanda, an
cak parasını alabilmiş, bu müzmin dert halen 
devam etmektedir. 
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Sayın Bakanın önümüzdeki seneler için bir 
tedbir alınacağı hakkındaki va'dine teşekkür 
ederim. Fakat bu tedbirin radikal bir tedbir ol
ması ve artık bu dâvanın bir daha bundan son
raki senelerde de önümüze gelmemesini bilhassa 
istirham ediyorum. 

Bugün Şeker Şirketinin hakikaten malî du
rumu nazarı itibara alınacak bir mahiyettedir. 
Belki de sorumun hakiki sebebi budur. Ama di
ğer mahsullerde olduğu gibi Merkez Bankasın
dan kredi almak suretiyle ki, 1958 istikrar ka
rarlarında Toprak Mahsulleri Ofisine verilen 
kredi gibi Şeker Şirketine de böyle bir kredi 
verilmesi kabildir. Esasen mahsulünü teslim et
tiği zamanda aslında parasını alması icabettiği 
bir devirde avansını alan pancar müstahsili çift
çileri yine tefecilerin elinde ve hakikaten sıkın
tıdadırlar, bırakmak doğru değildir, kanaatin
deyim. Merkez Bankasından yine bir hal yolu 
bularak kredi almak suretiyle bu dâvanın bu 
seneden itibaren halledilmesini, gelecek sene ra
dikal tedbirlere gidilmesini Bakandan istirham 
ediyorum. Saygılarımla. , 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan, 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, 1957 yılın
dan bu yana bu mesele yalnız bir sene vaktin
de ödenmiş olduğuna göre, öyle pek kolay hal
ledilecek bir mesele olmadığını arkadaşım za
ten bu konuşmasiyle ifade etmiş oldular. Yal
nız ben arkadaşımdan şunu beklerdim : Sayın 
Fethi Çelikbaş zamanında bu mesele vaktinde 
halledilmiştir. Yalnız o sene pancar istihsalinin 

ve şeker istihsalinin miktarını ve bu sene de bun
dan evvelki sene de pancar ve şeker istihsalinin 
miktarını söylemiş olsalardı, hakşinaslık etmiş 
olurlardı. Bu mesele önümüzdeki yıllarda halle
dilecektir. Bayrama kadar 100 milyon civarın
da yeniden avans verilecektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Başar, buyurun. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben mevzua bir hal çaresi bulmak 
için bir misal olarak Fethi Çelikbaş zamanında 
yapılan bir muameleyi göstermiş bulundum. 
Miktar itibariyle o sene ile bu sene arasında 
belki bir fark vardır. Fakat o sene de aynı şe
kilde, zanmmca, 1958 istikrar kararlarına rağ

men bir hal yolu bulunarak Merkez Bankasın
dan Şeker Şirketine bir istikraz yapılmak sure
tiyle müstahsilin derdi yani sene içinde pancar 
bedelleri ödenme yoluna gitmiştir. Yoksa ara
daki fark, bu sone fazla oluşu veya o sene mah
sulün az oluşu buna tesir etmemiştir. Yine o se
ne de Şeker Şirketinin malî durumırt>ugünkün-
den farklı değildi. Paraları ödemek bakımından 
yapılan muameleyi ben bir misal olarak arz et
mek istedim. Yoksa bir hak veya haksızlığı de
ğil, hakikatte o sene belki pancar bu senekinden 
daha azdı. Ama netice itibariyle hal çaresinin 
bir yolu, buğdayda olduğu gibi, mutlaka bir 
formül bulup Merkez Bankasından istikraz ya
parak - ki karşılığında bir mal vardır ve mal 
ilerde satılacaktır - bu koca, büyük kütleyi uzun 
müddet şunun, bunun elinde, murabahacıların 
elinde bırakmak doğru değildir. Bu noktayı arz 
etmek istedim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

38. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'tn, 
üniversitelrimizin bütün fakültelerinde ve yük
sek okıdlarda, normal öğrenim sürelerini doldur
dukları halde, mezun olamamış kaç öğrenci bu
lunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/90) 

BAŞKAN — Sayın Çakmak?.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru önümüzdeki 
birleşime bırakılmıştır. 

39. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üzerin
de inşası düşünülen göğüs hastalıkları hastanesi
ne ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın inşaata 
elverişli olup olmadığına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

BAŞKAN — Sayın Önadım? Burada. Sayın 
Bakanı ? Yoklar... Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

40. — Sakarya Milletvekili Hayretin JJy-
saVın; Sakarya'nın merkez ve diğer bucaklarına 
orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/92) 
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BAŞKAN — Sayın Uysal?.. Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

41. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan ilâ
ve santralin halen niçin işletmeye açılmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/93) 

BAŞKAN —Sayın Ahmet Can Bilgin?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmn,t Can En
gin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz böl
gesindeki mevcut kömür rezervinin tükenmesi 
halinde, mevcut tesislerden ne şekilde istifade 
edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

BAŞKAN — Sayın Can Bilgin?.. Yok. bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

43. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömürü 
verildiğine ve Doğu illerinde1, kömür kontenja
nının artıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

BAŞKAN — Sayın Pasinli?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecok birleşi,nıc bı
rakılmıştır. 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

BAŞKAN — Sayın Pasinli?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzer soru gelecek birleri
me bırakılmıştır. 

45. — Sakarya Milletvekil Hayrettin Vy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun yeni
den düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

BAŞKAN — Sayın Usal?... Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

46. — İstanbul Milletvekili Nuri^ Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/98) 

BAŞKAN — Sayın Eroğan?... Yok. Bir de
faya mahsus olmak üzer,gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 9 • 

47. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut Vakıf İş ilanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tdhliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiy eceği hususunda ne düşünüldüğüne' dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/99) 

BAŞKAN — Saym Ata Bodur?... Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır.. 

48. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
İyi Komşuluk anaçlaşmalarının tatbikiyle Suri-
ye hudutlarında kaçakçılık yanıldığına inanılıp 
inanılmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/100) -

BAŞKAN — Savın Köscoğlu?... Buradalar. 
B'işbaka.n?... Yok. Adına cevap verecek yetkili?.. 
îcişlcri Bakanı Sayın Faruk Sükan buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıda arz ve izah ettiğim sorularınım Saym 

Başvekil tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi istirham ederim. 

Hatay Milletvekili 
Talât Köseoğiu 

Dostluk ve iyi komşuluk münasebetlerini tan
zim etmek için Türkiye ile Suriye'nin hudut rc-
jimmi tâyin ve tesbit eden (26 Haziran 1920 ta
rihli protokol ve 3883 sayılı Kanun ve bu Kanuna 
dayanan Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşu
luk muka.velesi ve hudut komisyonlarının almış 
olduğu kararlardaki) hükümlere göre, Suriye'de 
arazisi olan Türkler ve Türkiye'de arazisi olan 
Suriyeliler bu arazilerini işletmek ve ürünlerini 
de kendi memleketlerine serbestçe nakletmek hak
kına sahip kılınmışlardır. 
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Hüsniyetle kurulan bu. rejimi ilgili, şahısların , 
büyük bir kısmı yıllardır istismar ederek millî . 
servetlerimizi kaçakçılık yolu ile dışarıya resmen j 
kaçırmışlardır. " j 

Hâdise şöyle cereyan etmiştir ve etmekte
dir; I 

a) Türk parası Suriye'de piyasa rayici üze- ' 
rinden çok düşüktür. Bundan istifade etmesini I 
bilen Suriyeliler çeşitli kombinezonlar Türkiye'- I 
deki ekim sahalarını geniş ve ürünlerini de oldu- ı 
ğundan çok fazla olarak resmî makamlara tescil 
ettirmesini Türkiye'deki yardımcıları ile birlikte 
başarmışlardır. 

b) Hileli yollarla elde ettikleri vesikalardaki | 
gösterilen miktar, gerçek istihsal ettikleri miktar
dan çok fazla olduğu için, Suriyeliler, iş ortakla
rı ile birlikte hariçten mahsul satınalarak ve hu
dutlarda da müzaharet görerek Suriye'ye geçir
mektedirler. 

c) Suriye'de arazisi olan Türkler, istihsal et
tikleri mahsullerini, Suriye'de fiyatları müsait 
gördüklerinden ve Suriye'nin de işine geldiği için | 
Türkiye'ye geçirmekte ve orada satmaktadırlar. 

Millî bünyemizi kemiren,, döviz kaynağımızı 
mahveden bu büyük kaçakçılık olaylarının ehem
miyetine binaen Sayın Hükümet Başkanından 
sorularıma cevap vermesini rica etmekteyim. | 

Sorular : - I 
1. Suriyeliler Türkiye hudutları içinde ve 

Pasavan hükümlerine dâhil olan ne miktar ara
zileri vardır? ı 

2. Türklerin Suriye hudutları içinde Pasa
van hükümlerine dâhil ne miktar arazileri var
dır? 

3. On senedir Suriyeliler Türkiye'deki ara
zilerinden ne miktar mahsul götürmüşlerdir? 

4. On senedir Türkler Suriye'deki arazile- | 
rinden ne miktar mahsulü pasavan hükümlerine I 
göre Türkiye'ye geçirmişlerdir? 

5. Türklerin Suriye'deki bu arazileri Suri
ye'nin resmî makamlarınca bugün için istimlâk 
edilmekte midir? 

6. Ediliyorsa buna karşılık Hükümetimize \ 
Suriyelilerin Türkiye'deki arazileri ne gi'bi bir I 
muameleye tabi tutulacaktır. j 

7. Bu münasebetler dolayısiyle yani Pasavan | 
ve iyi komşuluk Andlaşmalannın tatbiki ile Su- | 
riye hudutlarında kaçakçılık yapıidığma HüküV i 
met kaani midir? J 

12 . 1 . 1966 0 : 2 

8. Kaani ise ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 

BAŞKAN — Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Sayın Faruk Sükan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Hatay Milletvekili Saym Talât Köseoğ-
lu'nun Türkiye ve Suriye arasındaki pasavan 
rejimi ve iyi komşuluk anlaşmalarının uygulan
ması ve pasavan rejimi sebebiyle kaçakçılık ya
pılıp yapılmadığına dair sözlü sorularına arzı 
ccvabediyorum. 

Suriyelilerin Türkiye hudutları içinde ve 
pasavan rejimi hükümlerine tabi 86 596 204 dö
nüm, Türk vatandaşlarının Suriye hudutları 
içinde ve pasavan rejimi hükümlerine tabi 
193 221 dönüm arazileri bulunmaktadır. 

Suriyeli pasavanlı şahıslar; 10 yıl zarfında 
arazilerinden idrak ettikleri (291,71.050) ton 
hububat, sebze ve mey vay ı Suriye'ye, Türk pa
savanlı şahıslar 10 yıl zarfında idrak ettikleri 
(5 204 990) ton hububat, sebze ve meyvayı Su
riye'den memleketimize getirmişlerdir. 

Pasavan rejimi, Suriye ile aramızda mevcut 
ikili anlaşma ile kabul edilmiştir. 

Pasavan, Türkiye - Suriye hudut hattının 
iki tarafındaki 10 kilometrelik mesafede arazisi 
bulunan Türk ve Suriyelilere verilmektedir. 

Bu rejimden istifade eden her iki Devlet va
tandaşları, pasavan kapılarından mahsus belge
lerle karşı tarafta bulunan arazilerini işlemek 
ve idrak ettikleri mahsullerini hiçbir resim ve 
harca tabi olmaksızın mevcut esaslara göre ken-
ki memleketlerine nakletmektedirler. 

Son yıllarda Suriye'de uygulanmasına başla
nılan Zirai Reform Kanunu gereğince pasavanlı 
vatandaşlarımızın Suriye'deki arazilerini de ka
nun ve buna ilişkin kararnamelerle belirtilen 
normlara indirmek için, düşük fiyat ve uzun va
deli bonolarla istimlâk edileceği endişesine ka
pılan vatandaşlarımızın muhtelif müracaatları 
bulunmakta ve fakat Türk pasavanlılarımn 
mülkiyetinde bulunan arazilerinin, Suriye resmî 
makamlarınca istimlâk edildiğine dair henüz bir 
bilgi alınamamıştır. 

Bununla beraber, vatandaşlarımızın böyle 
bir hareket karşısında mağduriyetlerine mey
dan vermemek ve her hangi bir haksızlığa uğ
ramamalarını temin için gerekli teşebbüslere 
girişilmiştir. 
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Pasavanlı şahıslar, pasavan kapılarından di
ğer tareti arazisine geçerken vazifeli memurlar 
tarafından kontrola tabi tutulmaktadırlar. 

Ancak iki memleket parası arasındaki kur 
ve gıda fiyatları farkları, nakliye güçlükleri her 
iki taraf pasa Vanlılarının mahsullerini Suriye'
de bırakmak veya Suriye'ye fazlasiyle götürmek 
istemelerine sebebolmaktadır. 

Yukarda mâruz sebepler dolayısiyle ilgilile
rin yapmakta oldukları pasavan rejimine aykırı 
hareketlerine ve kaçakçılığa mâni olmak üzere 
mevcut komisyonlar vasıtasiyje alınan ekiliş ve 
idrak beyannameleri ve yapılan tahminler, ko
misyon başkanlıklarının mutlaka kaymakamlar 
tarafından ifa edilerek ikinci ellere bırakılma
ması ve tapu kontrolü ile mahsul kaçakçılığına 
mâni olunmaya çalışılmakla beraber, ilâveten 
ekonomik tedbirlerin alınması da muhakkak ki 
gerekmektedir. 

Pasavan rejiminin ıslahı ve mevcut aksaklık
larının giderilmesi için Dışişleri Bakanlığımızın 
Suriye Hariciyesi nezdinde gerekli teşebbüsler
de bulunmasına rağmen henüz bugüne kadar 
müspet bir. neticeye varılamamıştır. Bu konu
daki çalışmalara devam edilmektedir. Saygıyla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Bakanın samimî beyanlarına 
çok teşekkür ederim. Zahmet etmişler, araştır
ma yapmışlar ve gayet objektif bir şekilde benim 
sorularıma cevap vermişlerdir. Bu cevapları gös
teriyor ki, Suriyelilerin Türkiye'de 86 bin dö
nüm arazisi vardır. Türklerin de Suriye'de 193 
bin dönüm arazisi vardır. Arazi bakımından 
Türklerin Suriye'deki arazileri daha fazladır. Fa
kat gelen mahsullere bakacak olursak 291 700 kü
sur ton mal gidiyor Suriye'ye, buna karşılık 
5 200 ton mal geliyor. Yani kırkta biri mahiye
tindedir. Halbuki, mevcut Pasavan Anlaşmasına 
göre Türkler Suriye'deki mahsullerini Türkiye'ye 
getirmek mecburiyetindedirler. 

Şimdi, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, 
resmî kurlarda Türk parasının resmî piyasa ra
yici itibariyle çok düşük olması Suriye'de topra
ğı olan Türk vatandaşları elde etmiş oldukları 
ürünleri orada satmakta ve «Türkiye'ye getirme
mektedirler. Bu bakımdan büyük bir döviz ka
çakçılığı yapıldığı sırıtıyor, gözüküyor. Buna kar

şılık Suriyelilerin elde etmiş oldukları bu rakam 
da mübalâğalıdır. Bendeniz hudut bölgesinde 
Suriye'ye komşu bir vilâyetin çocuğu olmam ha
sebiyle bunların iç durumlarına çok yakından vâ
kıfım. 

Şimdi, eldeki mevcut Pasavan Anlaşmasına 
göre, ekmiş oldukları sahaların miktarmca Pasa
van Komisyonuna gitmek zorundadırlar. Ondan 
sonra bir tahmin komisyonu kurulur. Bu tahmin 
komisyonu gider, üstün körü bir tahmin yapar. 
Dönüme yüz civarında olan pamuk yerine 300 
gösterir, dönüme 20 - 40 kilo vermesine imkânı 
olmıyan bir buğday için dört, beş misli gösterir. 
Çeltik bakımından dört, beş misli gösterir ve bu 
şekilde elde etmiş oldukları miktar gayet cüzi 
olduğu halde etraftan, sağdan, soldan, piyasa
dan mal almak suretiyle Türk mallarını da Suri
ye'ye götürmek suretiyle muazzam bir kaçakçılık 
yapılmaktadır. Sayın arkadaşlarım, bu kaçakçı
lık olayı küçümsenecek bir rakam değildir, mil
yarları aşan bir kaçakçılıktır. Türkiye'nin ikti
sadiyatını kemiren en büyük dertlerden bir tane
si budur. Bu işe yeni Hükümetin, yeni iktidarın 
hassasiyetle eğilerek bu derde el koymasını can
dan temenni etmekteyiz. Sayın Bakanın ifadele
ri de bu merkezdedir. Ve bu sebeple kendileri
ne hassaten teşekkür ederim. İktisadi hayatımı
zı felce uğratan bu büyük kaçakçılık dâvası sade
ce muayyen senelere inhisar etseydi o senenin-ik
tisadi krizleri buna sebeboluyor diyebilirdik. Fa
kat 10 seneden beri tevali eden kaçakçılık olay
ları daha da devam edeceğe benziyor, onun için 
Hükümetin şiddetle tedbir almasında büyük fay
da vardır. 

Sayın Bakana verdikleri izahtan dolayı teşek
kür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

49. — Mardin Milletvekili Rıfat BaykaVın, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savunma 
Bakanına göndermiş olduğu yazının tam metni
nin ne olduğuna dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/101) 

BAŞKAN — Sayın Baykal? Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

50. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde pervasız
ca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen eğlen-
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ce hakkında ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (G/102) 

BAŞKAN — Saym Lâç buradalar. Adalet Ba
kanı yoklar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

51. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ıu, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu (6/103) 

BAŞKAN — Sayın Lâç buradalar, içişleri 
ve Devlet Bakanları buradalar. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Hâdise mühimdir. Dört Bakanın da bu kürsü
den izahatını istiyorum. 

BAŞKAN — Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

52. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya ko
yanların, kanun karşısında, sorumlu olup olma
dıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1.04) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli olduğundan 
gelecek birleşime bırakıldı. 

53. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı buradalar, 
Sayın Niyazi Bey yoklar. Bir defaya mahsus ol
mak üzere soru gelecek Birleşime ertelenmiştir. 

54. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Alkalik ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru gelecek Birleşime er
telenmiştir. 

55. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir

miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

BAŞKAN — Sayın Şener, yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru gelecek Birleşime er
telenmiştir. 

56'. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

BAŞKAN — Saym Türkan? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

57. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/109) 

BAŞKAN — Saym Nazmi Bey? Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

BAŞKAN — Saym Türkân Seçkin? Yok.. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

59. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz
ın, olcularda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

BAŞKAN — Saym Kemal Yılmaz yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

60. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kamından sözlü sorusu (6/112) 

BAŞKAN — Saym İşgüzar yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

61. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
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dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Bahadmh 
yok. Bir defaya mahsus olmak üzere soru erte
lenmiştir. 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
2190 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakarımdan söz
lü sorusu (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar yoklar; 
bir defaya mahsus olmaz üzere soru ertelenmiştir. 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazındı 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar yoklar; bir defa
ya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

64. — Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, yoklar; bir 
defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

65. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre 
yoklar; bir defaya mahsus olmak üzere soru er
telenmiştir. 

66. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

BAŞKAN —.Sayın Emre? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

67. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

BAŞKAN — Sayın Ünlü? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

Vakit geçmiş olması dolayısiyle 14 Ocak 
1966 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

ı<< 

» 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
34. BİRLEŞİM 

12 . 1 . 1966 Çarşamba 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, Genel 

Nüfus Yazımı kanunu tasarısı ile Nüfus kanunu 
tasarısının, havale edilmiş olduğu Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ye Plân komisyonlarından seçi
lecek dörder üyeden kurulu Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/69, 
1/70, 4/30) 

B - ÎKİNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'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 Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik bata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

6 Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara-
sındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü
ne kadar,B idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

7. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Famukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin-
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

9. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

10. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

11. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

12. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

13. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan-
lanndftn sözlü sorusu (6/65) 



14. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

15. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'ın, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair.Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet vp kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

18. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan* sözlü sorusu. (6/70) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

20. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmalına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

21. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

22. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 
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23. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

24. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

28. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

29. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk" çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından S'ĞZYJ. sorusu (6/81) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

31. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller-
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de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

32. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül 
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

33. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs ilkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbann neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

35. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
jüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

36. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

37. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
in, pancar müstahsılına zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

38. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

39. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
/e Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

40. T - Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

41. — Kütahya Milletvekili Ahmet Qan Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in, Garp Linyitleri işletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

43. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

46. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/98) 
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47. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An

kara'da mevcut Vâkıf İş Hanının nasıl bir pro-
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

48. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
tyi Komşuluk andlaşmalarmm tatbikiyle Suri
ye hudutlarında kaçakçılık yapıldığına inanılıp 
inanılmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/100) 

49. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

50. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

51. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının'teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıklan hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

52. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

53. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes> 
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının, yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 

55. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

56. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

57. — Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmıhm yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözdü sorusu (1/109) 

58. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 

; için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

59. — Aydın Milletvekili M. Kemal. Yılmaz'-
in, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

60. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekin veren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

61. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
iınlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
'^aşka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

62. — Sinop Milletvekili: Hilmi İşgüzar'm, 
1490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara; göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp, düşünülme-
Uğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

63. —- Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 



64ı — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Başr 
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

65. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon-
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

66. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

67. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

68. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

69. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

70. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

71. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nün Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

72. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın,. Sivas İÜ ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırdık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

73. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 

«•lıımyıg olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

74. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

75. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

76. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'-
in, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

77. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(e/129) 

78. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

79. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

80. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
, Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

81. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

82. — Bursa, Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın,. Bursa'nın Gemlik ilçesinin Pevziye köyü-
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nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair tmar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

83. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakamndan sözlü 
sorusu. (6/135) 

84. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

85. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

86. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

87. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor -Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair imar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

89. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

90. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-

miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

91. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

92. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

93. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

94. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

95. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

96. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

97. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

98. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair , Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 



99. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile M'Uet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (M'Het Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası : 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayıları : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/58; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/615) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 
: 734) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl -
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena

tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/63; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/616) (Millet Meclisi S. Sayısı : 9; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 735) [Da
ğıtma tarihi : 28.12 .1965] 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan 
ceza görenlerin affı hakkındaki kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/49) (S. Sayı
sı : 10) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı r 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1567 sayılı Kanunun yürürlük suresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları (1/20) (S. Sayı
sı : 14) [Dağıtma tarihi 7 . 1 . 1966] 
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