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— C-clen kağıtlar 558 

— Yoklama 558 

— Ba-kanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 

1. — C. II. P. Grupn adına 

559 

Kocaeli 
Milletvekili N.hat , Er'.m'in, Kıbrıs konu
sundaki son gelişmeler ve Kıbrıs Hükü
metinin Çekoslavakya'da.n silâh sokması 
üzerine HükümetJmizce alman tedbirler 
hakkında Yüce Meclise bilgi verilmesine 
dair demeci. 559 :560 

2. — Urfa Milletvekili Halil Bal-
kıs'm, 'kaçakçılığa mâni olmak üzere gü
ney sınırlarımızda 3.Ö0 metre genişliğin
de emniyet şeridi tesisi için yapılan istim
lâkin faydasi'zlığı ve Hazineye yük teş
kil ettiği ve Seyhan Barajından Gazi-
antep'e çekilecek elektrik hattının Urfa'-
ya kadar uzatılması gerektiği konularında 
demeci. 560 

3. — İran ve Pakistan Devlet Baş
kanlarının daveti üzorinc 2 - 12 Ekira 1966 

Sayfa 
tarihleri arasında bu ülkeleri resmen zi
yaret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza 
Trabzon Milletvekili Osman Tııran'm re
fakat etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/520) 560:56.1 

4. — Ölüm cezasına hükümlü Rüştü 
Dal hakkındaki dâva dosyasının 780 sayılı 
Kanun muvacehesinde gerekli inceleme
lerde bulunmak üzere geri istendiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/521) 561 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
iıbraiıimıoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası 
Meclisi ve Ticaret Borsası Yönetim Kuru
lunun kanunsuz olarak feshedilmesi se
beplerine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusunu geri aldığına dair önergesi. 
(4/114, 6/456) 595:596 

5. — Sorular ve cevaplar 

a) Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Scç-
<kin'in, Edirne bölgesi pancar müstahsılı-
na pancar paralarının ne zaman ödçne-

561 

561 
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Sayfa I 
ceğine dair sorusuna Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un sözlü cevabı (6/108) 561:565 

2. — Adıyaman Milletvekili Süleyman I 
Arif Emre'nin, Adıyaman Tekstil Faıbri-
(kasnruı montaj işinin hangi safhada ol
duğuna dair sorusu ve Sanayi Bakanı 
Möhmet Turgut'un sözlü cevabı (6/117; 565:566 

3. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün-
lü'nün, harice gönderilecek işçiler için îş I 
ve I}çi Bulma Kutumu şubelerine verile- I 
cek kontenjan miktarının tesıbitindıe coğ- . I 
rafi durum ile az gelişmiş bölgeler duru- I 
munun nazara alınıp alınmadığına dair I 
Çalışma Balkanından sözlü sorusu (6/119) 566: 

567 
4. — Kırşehir Milletvclkili Mumdun I 

Erdemir'in, Dördüncü Koalisyon zama- I 
nrnıda bâzı milletvekillerinin türlü çıkar I 
sağladıkları, karşılıksız krediler elde et- I 
tekleri hakkındaki neşriyatın doğru olup I 
olmadığına dair Başbakandan sorusu ve I 
Devlet Balkanı Eefet Sezgin'in sözlü ce- I 
vabı (G/120) 567:568 

5. — Manisa Milletvclkili Sami Binici- I 
oğlu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi I 
dozluk münasebetlerinin kurulamaması I 
Eobcplerine dair Barbakan ve Dışişleri I 
Bdkanmdan sözlü sorusu (6/121) 568 

G. — Sinop Milletvekili Hilmi îzıgüzar'-
m, Birlenmiş Milletler Siyasi Komisyo- I 
nunda Kıbrıs hakkındaki, aleyhimize te- I 
celli eden karara müessir olan başlıca hu- I 
suslarm neler olduğuna dair Başbakan- I 
dan sözlü sorusu (6/122) 568 

7. — Aydın Milletvclkili Naıhit Mente-
ge'nin, Menderes havzasının nöhir taşkın- I 
larmdan korunması için ne gibi tedbirler I 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Enerji ve I 
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deri-
ner'kı sözlü cevabı (6/123) 568:570 

8. — Sivas MMletve'kili Gıyasettin I 
Duman'm, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, I 
1965 malî yılı içinde kaç aded köprü ya- I 
pıldığma ve 1966 yılında kaç köprü daha I 
yapılacağına dair sorusu ve Bayındırlık I 
Bakanı Etem Erdinç'in scızlü cevabı I 
(6/124) 570:572 

9. — Sivas Milleıtvdkili Gıyasettin Du- | 

— 554 

Sayfa 
man'ın, Siva's ilinin turizm bölgeleri içe
risine alınmış olup olmadığına dair so
rusu ve Adalet Balkanı Turizm ve Ta- -
nıtma Bakan vekili Hasan Dinç er'in söz
lü cevabı (6/125) 572:574 

10. — Sivas Milletvekili Gıyasettin 
Duman'm, Sivas, ile merkez ve ilçe köy
lerine, 19G6 bütçe yılı içinde, kaç okul 
yapılacağına dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in sözlü oevabı 
(6/126) 574:575 

11. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağ
lı köylerine 1965 yılında Ikaç Km. köy yolu 
yapıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar 
köy yolu yapılacağına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (G/127) 575 

12. — Kütahya Milletvekili Kemal Ka-
car'ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit 
Ömer» kömür sahası içinde bir termik 
santrali kurulması hususunda no düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/128) 575 

13. — Niğde Milletvekili Ruhi So. 
yer'in, Aksaray ilçesinden geçen su kana
lının iki tarafına inşa edilecek sedlenin 
senesi içinde yapılmamış olması sebebi
ne dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı ibrahim Deriner'in sözlü 
cevabı (6/130) 575:577 

14. — Niğdo Milletvekili Ruhi So-
yer'in, Niğde'nin Aksarak ilçesinde inşa 
edileceği kararlaştırılan Tekel binasının 
senesi içinde yapılmamış olması sebebine 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
ibrahim Tekin'in sözlü cevabı (6/131) 577 

15. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, Niğde şehri içinden geçmekte bulunan 
Tabakhane deresinin ıslahı işinin, senesi 
içerisinde yapılmaması sebebine dair so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı ibrahim Deriner'in sözlü cevabı 
(6/132) 577:578 

16. —' Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Yogaslavya'da emlâki bulunan va
tandaşlarımızın işbu emlâkinin bedelleri
nin ödenmesi hususunda, bugüne .kadarne 
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Sayfa 
gibi muamelelerin cereyan etmiş olduğu
na dair Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/136) 579 

17. — Nîiğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Çamardı ilçesi hududu dahilin
deki Ecemiş suyu üzer&nde inşası kararlaş
tırılan 6 köprünün senesi içerisinde yapıl
mamış olması sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/137) 579 

18. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun maden ocaklarında, iş güvenli
ği ile ilgili mevzuat hükümlerinin aynen 
uygulanıp uygulanmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/138) 579 

19. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nm, Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya 
onarılan spor tesislerinin projelerinde ya
pılan ve büyük paraların ödenmesine sebe-
bolan hesap hataları olup olmadığına dadr 
sorusu ve Devlet Bakanı, Kâmil Ocak'm 
sözlü cevabı (6/139) 579:585 

20. — Uşak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kre
di Bankası tarafından yaptırılan 105 evin 
şahıslara, kurum veya bankalara satış ve
ya devri hunusunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve İskân, Ulaştırma, Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/140) 585 

21. — Aydm Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Aydın'm Germencik ilçesinin Ha-
bipler köyünde her hangi bir vatandaşa 
muhtar tarafından meydan dayağı atıl
dığının doğru olup olmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/143) 585 

22. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Ege pamuk ekicisinin Ziraat Ban
kasından ve kredi kooperatiflerinden kre
di karşılığında aldığı borçlarının, gelecek 
mahsûl sonuna kadar ertelenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret . 
Bakanından sözlü sorusu (6/144) 585 

23. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
ciioğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve su
lama işleri için yapılması düşünülen Ka-
rakurt barajı tasarısının ne safhada ol
duğuna daıir Bayındırlık ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/146) 585 

Sayfa 
24. — Kastamonu Milletvelkili Sabri 

Keskin'in, Kastamonu il ve iilçe yollarının, 
kar mücadelesi yapılarak, trafiğe açık tu
tulması hususunun düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/147) " m 585 

25. — Konya Milletvekilli İsmet Kapı-
sız'ın, Yozgat'ta bir bira fabrikası kurul
ması konusunun hangi tarihte ele alındı
ğına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı İbrarim Tekin'dn sözlü cevabı (6/149) 585: 

588 

26. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, hakiiki orman sahaları ile tarım ara -̂
zilerinin birbirinden ayrılması toprakları
mızın kendi kabiliyetlerine göre -kullanıl
ması konusunda ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/150) 588:589 

27. — Sakarya Milletvekilli Muslihittin 
Gürer'in, yılbaşı dolayısjyle Avrupa'nın 
muhtelif yerlerinden izinli olarak gelen 
işçilerimizin gümrükte alıkonulan çeşitli 
eşyalarının iadesi konusunda bir imkân 
düşünülüp düşünülmediğine dair, Gümrük 
vo Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/151) 589 

28. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, her türlü ambalajı açılmamış kaçak 
eşya ve hattî gıda maddeleri satan «Ame
rikan Pazarlarından» ve bunların kanun
ları ihlâl ettiklerinden haberdar olunup 
olunmadığına dair sorusu ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in sözlü ceva
bı (6/152) 589:591 

29. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte 
olan Sosyal Sigortalar Dispanseri binası
nın, birinci katının dispanseri, diğer kat
ların işhanı olacağının doğru olup olmadı
ğına dair Çalışma Bakanından sözlü soru
su (6/153) 591 

30. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum - Osmancık arasın
daki yol güzergâhında Kırkdilim denilen 
kısmın teknik standartlara uygun olup ol
madığına dair Bayındırlık, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlarından sözlü soru
su (6/154) 592 
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Sayfa 
31. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-

lcr'in, Erzurum'un Tekman kazasında bu
lunan Hamzan ve Meman kaplıcalarının 
turistik ehemmiyetinin tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/155) 592 

32. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un bâzı kaza ve köylerin
de, sel felâketi dolayısiyle evleri, umumi 
hayata müessir olacak şekilde, yıkılmış va
tandaşların tekrar meskene kavuşmaları 
için ne gibi tedbirler alındığına dair İmar 
ye İskân Bakanından sözlü sorusu (6/157) 592 

33. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, Erzurum'un Karayazı, Tekman ve 
Çat ilce merkezleriyle Karaçoban nahiye
sinde ortaokul açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/158) 592 

34. — Nevşehir Milletvekili Selâlıattin 
Hakkı Esatoğlu'nuıı, Hükümetin, özerk 
TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne, Baş
bakan tarafından yapılan basın toplantı
sının, radyolarda aynını yayınlanmasını 
emretme yetkisinin olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 592 

35. _ Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinciîıin, Diyarbakır'ın, Çermik il
çesindeki kaplıcada modern bir otel ve 
işletme tesisinin yaptırılmış olup olmadı
ğına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Edip Somunoğlırnun sözlü 
cevabı (6/163) 592:595 

b) Yazılı sorular ve cevaplan 596 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'mn, 10 Ekim 1965 Milletvekili Genel 
Seçimlerinden bu yana, bütün illere göre, 
ne kadar vatandaşımıza yeniden silâh taşı
ma ruhsatı verildiğine dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı 
(7/145) ' 596:597 

14 .' 12 . 1966 0 : 1 

I Sayfa 
2. — Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'-

nin, Kars ilinin de tetkik ve temas progra
mına alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakanlıktan sorusu ve Ma-

I üye Bakanı ve Dev'let Bakanı Vekili Cihat 
Bilgehaırın yazılı cevabı (7/162) 597:598 

3, — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in 
1961 yılında meydana, gelen kuraklık sebe-

I biyle Kars, Ağrı, Tunceli ve Hrzurum il
lerine verilen yemeklik buğday bedelleri
nin affedilmesi konusunda ne düjiinü'idü
ğüne dair sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlunun yazılı . cevabı (7/164) 598: 

|. 599 
I 4. — Mardin Milletvekili Fuat ülue'un, 

Suriye Hükümetinin, Türk vatandaşlarının 
Suriye'de bulunan topraklarını, bedelini 
ödemeden, devlctleştirdiğinin doğru olup 
olmadığına dair sorusu ve İçişleri Bakanı 

i Faruk Sükan ile Dış'şleri Bakanı İhsan 
Sabri .Çağlayangil'in yazdı cevapları 
(7/173) 599:602 

5. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
I manoğlıı'nıın, deprem doiayı.-iyie kimsesiz 

ve malî imkânsızlık ie'nde İmlan öğrenci
lerin parasız yatılı olarak okuluJrnala\'inm 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
ve Millî Eğitini Bakanı Orhan Dengiz'in 

I yazılı cevabı (7/223) 602 
6. — istanbul Milletvekili lieşit Ül

ker'in, İstanbul'un Ş/ic ilçesi Hükümet ta
bibinin çalışma saatlerinde vazifesine ıımıı-

i ta zam. olarak devam edip etmediğine dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

j Edip Somunoğlu'nun yazılı cevabı (7/231) 602: 
603 

7. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars ili ve ilçelerinde, hay
van yemine şimdiden duyulan ihtiyaç kar
şısında ne gibi tedbirler düjünüldüğiine 

! dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
; daş'ın yapılı cevabı (7/245) 603 

**•» 

556 — 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut, Mecli
sin asıl fonksiyonu olan kanun yapraa göre
vine imkân verebilmek için, gensoru, genel 
görünme ve Meclis araştırması müesseselerinin 
kötüye kullanılmamasına, haftanın bir gününe 
inhisar ettirilmesine ve Başkanlık Divanının 
bu hususta tedbir almasına dair, 

Sarmam Milletvekili llyas Kılıç da Ankara 
sanayicileri için çeşitli tehlike ve yangından 
masun ve verim1! çalışma imkânını bahşeden 
bir modern sanayi nitesi kurulması hakkında 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dısma giden Dışişleri Ba
kanı İhann Sabri C'Y'layangil'e İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'uı, M;llî Savunma Bakanı Ah
met Topnloğlu'na da Maliye Bakanı Cihat 
Bilgchan'm vekillik etmelerinin uygun görül
düğüne dair Cruııhurbaakanhğı tezkereleri oku
narak Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanının, Genel Kurul top
lantılarını saat 14.30 da bağlatarak isim okun
mak suretiyle yoklama yapılmasına ve bulun-
mıyan üyeler için alınması gereken tedbir
lere dair olan kararlarının; yapılan görüşme
ler sonunda verilen bir önergenin kabulü 
üzerine, grup idarecilerinin bu konuda yapa
cakları toplantıların sonra ele alınması kabul 
olundu. 

Petrol konusunda in e el em e1 er yapmak için 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırması Ko
misyonuna. üye secimi yapıldı ve oyların ayırı
mı sonunda gösterilen adayların adı geçen ko
misyona seçilmiş oldukları bildirildi. 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, Ana
yasamızın kabul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlemen politika üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi, üzerinde yapılan gö
rüşmelerin tamamlanmasından sonra, reddo-
lunclu. 

Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı
rım ve 9 arkadakinm, Millet Meclisi tutanak
larında ve ses bantlarında sahtecilik yapıl
dığına dair, Ankara Milletvekili Osman Bö-
lükbaşı tarafından ortaya atılan ve Millet 
Partisi hükmi şahsiyetinin de katıldığı iddia 
ve isnatların takiki için ve; 

Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo-
ğan'm, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağın
da tahrifat yapıldığı iddiasına dair Anayasa
nın 88' nci maddesi gereğince bir Meclis Araş
tırma Komisyonu teşkili hakkında verilmiş bu
lunan önergelerin birlikte müzakeresi kabul 
olundu ve önergeler üzerinde bir süre görüşüldü. 

14 . 12 . 1966 Çarşamba günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere saat 19,15 te Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, 
Mardin Valiliğince verilen pasaportları vize 
etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçiliği
nin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
almmaaınm düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/475) • 

Yazılı sorular 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Adana'da birkaç Amerikalı çavuşun 

sebebiyet verdiği müessif olayın doğuş se
bebiyle tahkikatın vardığı neticeye ve varsa 
suçlularının kimler olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/268) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana'nm hangi köy ve mahal
lesinde içme suyu olduğuna ve bunlardan 
hangilerinin sıhhi şartlara uygun bulunduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/269) 

— 557 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 

Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı. (1/292) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ilolânda Kı
lcallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin 'onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı. (1/293) (Sağlık 
ve. Sosyal Yardım, Dışişleri ve Çalışma komis
yonlarına) 

3. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısı. (1/294) (Bayındırlık, İmar ve İskân, 
İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

4. — Afyon Milletvekili Şevki Güler ve 
6 arkadaşının Afyon iline bağlı «Bayat» adı 
ile ıbir ilçe kurulması hakkında kanun tek
lifi. (2/384) (İçişleri ve Plân komisyonlarına 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, ıSosyal Sigortalar Kurumu sağ
lık, personelinin ödenekleri hakkında kanun teklifi 
(2/385) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân komisyonlarına) 

6. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı Teşkilâtında (çalışmakta 'olup hususi
yet arz eden yor ve hizmetlerde 'görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini 
öngören 14 . 5 . 1964 tarihli 472 sayılı Kanu
na ıbir madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/386) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, Ahmedoğlu Musta
fa Arpacı'ya vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi. (2/387) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

8. — 'Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Muammer Obuz'un, Mal Bildirimi verilmesi hak
kındaki kanun teklifi. (2/388) (İçişleri Komis
yonuna)1 

Tezkere 

9. — Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1965 
hesap yılma ait faaliyet ve murakıp raporla
rının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/519) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

Rapor 

10. — 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/253) (S. Sayısı : 164) (Gündeme) 

m*m 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamüoğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen ıbeyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi (bitmiştir. 
Müzakereler için ıgıerekli yoğunluğumuz mev
cuttur, müzakereye başlıyoruz. 

— 658 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — C. II. P. Grupu adına Kocaeli Milletve
kili Nihat Erim'in, Kıbrıs konusundaki son ge
lişmeler ve Kıbrıs Hükümetinin Çekoslavakya'-
dan silâh sokması üzerine Hükümetimizce alınan 
tedbirler hakkında Yüce Meclise, bilgi verilmesi
ne dair demeci. 

(BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, C. H. P. 
Grupu Adına Kıbrıs konusu ve Kıbrıs'a silâh 
yardımı yapmak üzere Çekoslovakya anlaşması 
hakkında gündem dışı beyanda bulunacaksınız, 
'buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım 'birkaç gün
dür gazetelerde Kıbrıs konusu gene ön plânı 
işgal etmektedir. Son günlerin en önemli ola
yı Kıbrıs Rum idaresinin Çekoslovakya'dan 
satmaldığı silâhları Ada'ya sokmuş olmasıdır. 
Bugünkü gazetelerde Hükümetimizin bu olay 
karşısında gerekli teşebbüslerde (bulunmakta ol
duğu ve hattâ gerekirse halen Akdenizde silâh 
taşıyan Panama Bandıralı bâzı gemilerin do
nanmamız tarafından durdurulacağı yolunda 
haberler yer almıştır. Bu konuda, aradan gün
ler geçtiği halde Hükümet Büyük Meclise her 
hangi bir bilgi vermedi. 

4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Meclisi kararı 
Çekoslovakya'nın veya her hangi bir Birleşmiş 
Milletler üyesi devletin Kıbrıs'a silâh vermesi
ne karşıdır. Adıgeçen kararın 'birinci fıkrası 
şöyle der : 

Birleşmiş Milletler, yasası dairesindeki veci-
'belerle ahenkli olarak egemen Kıbrıs Cumhuri
yetinde durumu kötüleştirebilecek veya millet
lerarası barışı tehlikeye koyabilecek her türlü 
(hareket veya hareket tehdidinden sakınmaları
nı 'bütün üye memleketlerden talebeder. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
4 Mart 1966 tarihli kararı ile bütün diğer üye 
memleketlerden olduğu 'gibi Çekoslavakya'dan 
da Kıbrıs'taki durumu 'ağırlaştıracak her tür
lü hareketten kaçınmasını istemiştir. Çekoslo
vakya Hükümeti ile Kıbrıs Rum İdaresi arasın
da bu alışverişin hangi şartlar altında, nasıl 
cereyan ettiği hususunda Hükümet tarafından 
verilmiş resmî bir bilgiye Büyük Meclis şu anda 
sahip değildir. Bu konuda Hükümetin Büyük 
Meclisi aydınlatmasını rica ediyoruz. Hâdise 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nedir, ne gibi teşebbüsler yapılmaktadır ve nef
tice nedir? 

Değerli arkadaşlarım, hatırlıyacaklardır! 
C. H. P. sözcüleri bu kürsüden Kıbrıs meselesi
ne her temas ettiklerinde Yunan Hüküme
tiyle ikili müzakerelerin elbette yapılmasın
dan bâzı faydalar beklenebildiğine işaret et
miştir. Ancak bu işaretini yaparken, hemen 
arkasından da bu ikili müzakerelerin Yunan 
Hükümeti tarafından bir oyalama taktiği şek
linde kullanılması tehlikesine Hükümetin 
dikkatini çekmiştir. Şimdi bu Çekoslavakya'
dan silâh alınması hâdisesi de bize Atina ile 
Kıbrıs arasında bir danışıklı döğüş manzarası 
vermektedir. Atina ile Lefkoşa daima, Kıb
rıs meselesinin başından bugüne kadar; bu 
şekilde danışıklı döğüşler yapmışlardır. Ga
zetelerde gördük; Kıbrıs'ın Çekoslavakya'dan 
silâh ithali karşısında Atina tepki göster
miş, Atina bu harekete kızmış. Yine gazete
lerde gördük; sonradan Kıbrıs Hükümeti Ati
na'yı tatmin etmiş. Nasıl tatmin etmiş? 
Kıbrıs'a girmiş olan bu ağır silâhları, Kıb
rıs Rum idaresi, Atina Hükümeti emrin
deki Grivas'ın talimatı dışında kullanmama
ya söz vermiş ve Atina bununla tatmin olun
muş. Gazete malûmatı bu. Ama yine gazete
lerin yazdığına göre, şimdilik meydana çıkan, 
150 ton ağırlığında silâhın Kıbrıs'a girmiş 
olmasıdır. Ve bugün Kıbrıs'taki silâh dengesi 
sadece bununla bile Kıbrıslı Rumlar lehine 
bozulmuştur. Bu yahîm gelişme karşısında 
Hükümetimiz elbette tedbirler düşünmüş ol
malıdır. Bu tedbirlerin de ne olduğunu şu 
anda Büyük Meclis bilmemektedir. 

Ayrıca, geçen Ağustos ayında, 3 Ağustos 
1966 günü gensoru dolayısiyle Sayın Dış
işleri Bakanı bu 'kürsüden Meclise izahat verirken, 
Kıbrıs'taki Türklerin de ayrı bir fiilî Hükü
met şeklinde teşkilâtlandığından bahsetmişti 
ve yine sözleri arasında Kıbrıs'taki Türklerin 
durumunun pek de öyle kötü olmadığını 
anlatmak istemişti. Halbuki Kıbrıs Türk Ce
maati Başkanı Rauf Denktaş, 28 Kasım 1966 
günü Siyasal Bilgiler Fakültesinde açılan bir 
sergi dolayısiyle yaptığı konuşmada, Kıbrıs'
taki cemaatin durumunun çok kötü oldu-
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ğumı söylemiş ve bu beyanı da ertesi günkü I 
gazetelerde çıkmıştır. Hatırlanacağı üzere 
Ağustos ayındaki gensoru müzakereleri de 
C. H. P. adama bu kürsüde yapılan konuş
mada, oradaki cemaatimizin serbestliğinin 
muhasara altında bir kale içerisindeki insan
ların hareket serbestlisine benzediğine, muha
sara dışına çıkamadıklarına, emniyet içinde 
hareket edemediklerine işaret edilmişti. Kıb
rıs Türk Cemaati lideri Rauf Denktaş'm 
28 Kasım günü söylediği sözler de bu görüşü
müzü teyidetmiştir. Biz şimdiye kadar Hü
kümetimizin rahatça müzakerelerine devam 
etmesi ve Kıbrıs meselesini bir iç politika 
çekişmesi dışında tutarak hayırlı neticeler al
masını kolaylaştırmak maksadiyle, zaruret ol
madıkça bu meseleye temas etmekten kaçın
dık. Ama şimdi, arz ettiğim olaylar gösteri
yor ki, Kıbrıs meselesi, yeniden Meclis ola
rak ele alınması ve bunun için de, önce 
Hükümetimizin büyük Meclise vereceği izahatı 
beklemek gerekmektedir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

9. — JJrfa Milletvekili Halil Balkıs'm, ka
çakçılığa mâni olmak üzere Güney sınırları
mızda 350 metre genişliğinde emniyet şeridi 
tesisi için yapılan istimlâkin faydasızhğı ve Ha
zineye yük teşkil ettiği ve Seyhan Barajından 
Ganziantep'e çekilecek elektrik hattının Urfa'ya 
kadar uzatılması gerektiği konularında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Halil Balkıs, Güney il
lerimizde yapılan hudut istimlâki ve bunun ne
ticeleri hakkında kısa beyanda bulunacaksınız, 
buyurun. 

HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, kaçakçılığa mâni ol
mak maksadiyle 1958 senesinde G'üney illerimiz
de 350 metrelik bir emniyet şeridi tesisi için 
istimlâkler yapılmıştı. Bu İskenderun'dan Nu
saybin'e kadar devam eden istimlâk yüz binlerce 
döüm arazinin istihsal dışı bırakılmasına ve 200 
milyon lira kadar da Hazinenin para israfına 
sebebolmakla beraber, kaçakçılığa en ufak [ 
mâni olacak bir netice ihdas etmediği cihetle 
huzurunuzu bu istimlâkin kaldırılmasının meş-J 
rutu bakımından işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kaçakçılığın bu 
gibi zecri tedbirlerle önlenmesi imkânsız oldu

ğu bütün vesikalarla sabittir. Mayınlanmış ol
masına rağmen hattâ hudut bölgesinde bugüne 
kadar kaçdkçrhk vakası ek:?'lmoın iştir, bilâkis 
daha emniyetli bir kaçakçılık safhasına girmiş 
bulunduğunu gösteren elimizdeki deliller mu-
va"en!ı esinde bu tedbirin hiç de favdalı ol
madığı meydana çıkmıştır. Arz ettiğim gibi 
yüz binlerce dönüm arazinin istihsal dışı bıra
kılması ve aynı mmtakada ikamet elen köylü
lerin ellerinden zaten cüzi miktarda bulunan 
arazinin ya tamamı veya büyük bir kısmı is
timlâk edildiğine göre, aynı mmtakada otu
ran köylüler zarardidc olmuş, sefalete düşmüş
lerdir. Bu işin önüne geçmek mecburiyetinde
yiz, zecri tedbirlerden ziyade iktisadi tedbirler 
almak zorundayız. Bu bakımdan ilgililerden ri
ca ediyoruz; bu istimlâkin kaldırılması ve ma
yınların temizlenerek eski sahiplerine arazinin 
iade edilmesi şarttır. Diğer tedbirler de alın
madıkça bu tedbirlerle her hangi bir şekilde 
kaçakçılığa mâni olmamıza imkân yoktur. 
Bu bakımdan bilhassa rica ediyorum, ilgililerin 
bu işin üzerine ciddî olarak durması lâzımgelir 
kanaatindeyiz. 

İkinci mâruzâtım, Urfa'nm elektriksizliği 
artık herkesçe malûm ve Yüce Meclisin de ma
lûmudur. Her gün gazetelerde aynı şeyi duy
maktayız. Gerçi bir motorun Urfa'ya sevk edil
diğini öğrendik. Ancak bu motorun monte 
edilmesi en az 3 - 5 aya mütevakkıftır. Monte 
edilse dahi ileride yine aynı problem ile 
karşı karşıya kalacağız. 1 - 2 sene sonra elde 
mevcut motor yine kifayetsiz hale geleceğine 
göre bugünlerde ihalesi yapılmakta ve yapıl -
mış olan Seyhan Barajından Gaziantep'e çekile
cek elektrik hattının Urfa'ya kadar uzatılması 
zaruridir. Bunu her no kadar Sayın Barbakanı
mız vait buyurmuş ise de, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanını mütereddit görmekteyim." 
Bugünlerde Oha'lesi yapılacak olan 'bu hat
tın, Urfa'ya kadar çokilcedk şekilde kut
runun tesbit ve ona göre ihalenin yapılması lâ-
zımgcldiğini arz oderiım. Hepinizi hünmdtle se
lâmlarım. 

3. — İran ve Pakistan Devlet Badamlarının 
daveti üzerine 2 - 12 Ekim 1966 tarihleri arasın
da bu ülkeleri resmen ziyaret eden Sayın Cum
hurbaşkanımıza Trabzon Milletvekili Osman Tu
rancın refakat etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/520) 
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BAŞKAN — Muhterem arkarlajlarım, bir 
Başbakanlık tezkeresi vardır, ona okutacağım. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İran ve Pakistan Devlet balkanlarının da

veti üzerine 2 - 12 Ekim 1003 tarihleri arasında 
bu ülkeler.! resmen ziyaret eden Sayın Cumhur
başkanımıza Trabzon Milletvekili ve Türk -
İran Dostluk Grupn Başkanı ProL Osman Tu
ran'] n refaket etmesi uygun görülmüş, ancak 
Millet Meclisinin tatilde bulunması sebebiyle 
Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca bir ka
rar alınması mümkün olamamıştır. 

Sözü geçen madde gereğince Meclisten ge
rekli kararın alınmasına delâlet bııyurulmasmı 
arz ederim. 

'Süleyman Demire! 
Baş'bakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kaîral eden
ler... Etmiyenler... Kabul cdilmbtir. 

4. — Ölüm cezasına hükümlü Rüjtü Dal hak
kındaki dâva dosyasının, 780 sayılı Kanun mu
vacehesinde gerekli incelemelerde bulunmak üze
re geri istendiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/521) 

BAŞKAN — Diğer bir Başbakanlık tezkere
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 7 . 1966 tarihli ve 5/4-5580 sa

yılı yazımız. 
Öl üm eczasına hükümlü Rüştü Dal hakkın

daki dâva dosya ;ınm, Bâzı suç ve cezaların af
fı hakkındaki 783 sayılı Kanun muvacehesinde, 
gerekli tetkikatta bulunmak üzere, iadesine 
dair bu kere Adalet Bakanlığından alman 
7 . 12 . 1966 tarihli ve 42969 sayılı tezkerenin 
sureti bağlı el arak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 
BAŞKAN — Dosya talep üzerine geri veril

miştir. 

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

1. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkindin, 
Edirne bölgesi pancar müstalısüına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair sorusu ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü cevabı. 
(6/108) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkini.. Bura
dasınız. S:\yin Sanayi Bakanı?.. Buradasınız. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Türkân Seçkin 

1. Edirne bölgesi pancar müstahsilinin 
pancar paraları ne zaman verilecek1? 

2. 1965 istihsali pancar fiyatı kilogram iti
bariyle kaç kuruştan ödenecek1? 

3. Hükümetimiz 1966 yılı pancar fiyatla
rına zam yapmayı düşünüyor mu? 

4. Düşünüyorsa kilogram başına ne kadar 
bir zara. yapacaktır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Sanayi Ba
kanı. 

SANAYİ BAKANİ MEHMET TURGUT 
(Bursa) — İklime Mllletvkili Saym Türkân 
Seçkin'in suallerine cevabımı arz ediyorum. 

Edirne bölgesi pancar müstahsilinin pancar 
paraları 1965 e aidolmak üzere ödenmiştir. 
1965 yılı için uygulanacak pancar alım f'yatı 
bütün sahalara şamil olmak üzere, şeker pirimi 
dâhd, kilo başına 14,08 kuruş olarak tesbit 
edilmişti. Şeker pancarı fiyatları ve müstahsil a 
Ödenecek şeker primi miktarı her yıl Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilir. 1966 yılı pancar fiyatı 
1965 yılının aynıdır. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Seçkin. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri, pancar paraları 
konusunda Saym Sanayi Bakanının sorumu ce
vaplandırması üzerine kendilerine teşekkür ede-
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rim. Ancak bu sorumu sormuş olmamın üzerin
den bir yıl geçmiş olmasına rağmen, ehemmi
yetini kaybetmemiş bir konu olması itibariyle, 
üzerinde durulmaya değer. Sorumu soruşumun 
nedenleri şöylece sıralanabilir : 

Hayati bir madde olan şekerin hammadde
si, pancar paralarının verilmesi, pancara zam 
yapılması meselesi Türkiye'de 340 000 pancar 
üreticisinin, yani bunun işletilmesinde payı 
olan 5 milyon insanın gcçimiyle ilgili olduğu 
için, özellikle Edirne'de 4 700, Trakya'da 22 462 
çiftçi ailesinin, üst üste iki yıldır kötü iklim 
şartları altında pancar üretimini, pancar mah
sulünü elde edinceye kadar geçirdiği kötü şart
ların nazarı dikkate alınması ve gerilemesi 
mlhtcmcl pancar üretiminin teşviki için Hükü
meti uyarma bakımından bu sorumu sormuş
tum. 

Geçen yıl sorum üzerine Sayın Bakan 
20 Ocakta bana, Edirne'de pancar paralarının 
verileceğini söylediler. Kendilerine teşek
kür etmiştim. Fakat maalesef netice vadedilen 
şekilde olmamıştı. Nitekim biraz sonra bu
nun izahını yapacağım. Pek az müstahsil bay
ram arifesinde paralarını alabildi ise de, yükse
len kontrolsuz fiyat endeksleri karşısında, al
dığı ile harcayacağının daha hesabını yapa
madan yükselen fiyatlar karşısında maalesef 
pek çabuk parasını elinden çıkarmıştır. Bina
enaleyh; bayramın hemen arifesinde verilen bu 
paraların müstahsıldan yana olmadığı kanısı 
içindeyim. 

Geçen yıl Edirne'de 148 köyde 44 676 de
kar, Trakya'da 419 köyde 130 533 dekar pan
car ekilmiş, yer yer dekara göre verim, ortala
ma 1 011 kilogram olmak üzere, geçmiş yıllara 
oranla çok düşük olmuştur. Bu durum karşı
sında Edirne'de müstahsilin % 70 i bir kısım 
masraf göstermiş, % 30 u ise tamamen borçlu 
kalmıgtır. 

Geçen yıl Trakya bölgesi pancar sökümü ku
raklık yüzünden, taştan sökercesine ıstıraplı 
sahneler yaratmıştır. Kampanyaya pancar ye
tiştirmek için tarlasından pancarı sökmek zo
runda olan müstahsil traktör dahi kullanmıştır. 
bu yılda tam tersine, tam söküm mevsiminde iki 
aydan beri sürekli yağışların altında beline ka
dar su içinde, çamur içinde pancarını sökmekle 
me§gul olan köylünün sıhhati de tehlike altında

dır. Maalesef Edirne bölgesinin bir hayli de pan
carı sökülememiştir. Sürekli, âfet halinde olan 
yağışlar yüzünden bozulan yollar, yıkılan köprü
ler sebebiyle nakliye işleri gerilemiştir. Çamur 
ve su altında kalan tarlalarda yol kenarlarına da
hi pancarlar çıkarılamamış bir durum arz etmek
tedir. 25 Kasımda pancarların kantarlara mu
hakkak teslimi pancar mukavelesi gereğince 
icabetmekte idi. O günlerde bölgemde bulunu
yordum. Bir hayli pancarın sökülmemiş olduğu 
ve sökülmesine de imkân olmadığı, sular altında 
kalması sebebi ile, bir vakıa olduğu için Alpul-
lu Şeker Fabrikası bu alım işini 5 Aralığa kadar 
uzatmıştı. Bu tedbire teşekkür ederiz. Ancak, 
5 Aralıktan bu yana da pancar sökümüne müsa
ade vermiyen sürekli yağışlar sebebi ile bu müd
detin biraz daha uzatılması müstahsıldan yana 
olmanın bir ifadesi olacaktır ki, ehemmiyetle ri
ca etmekteyim. 

Hükümet şeker istihsali, pancar verimi, fab
rikanın rantabl çalışması kadar iklim şartlarının 
kötü hüküm sürdüğü yıllarda hiç olmazsa hayat
ları pahasına çalışan pancar müstahsilini da ti
tizlikle dikkate almalıdır. Pancar teslimi biter 
bitmez parası ödenmelidir. Her şeye rağmen 
müstahsil borçlu bulunuyorsa, borcu tecil edil
meli, müteselsil borçlular için, alacakları fazla 
bekletmeme tedbirleri alınmalıdır. Ancak böyle 
bir tutum, çiftçiden, müstahsıldan yana olmanın, 
refah devleti getirmenin ifadesi olabilir. Bugün 
Devletten alacaklı pek çok kamu hizmetlileri peşin, 
bir kısmı işlemiş olarak aylıklarını alırken, ufak 
gecikmelere tahammül edemedikleri, hattâ bir kı
sım milletvekillerinin dahi fevkalâdeden gecikme
ye tahammül edemedikleri vakıa iken, pancar 
paralarının geç verilmesine müstahsilin dayanma
sı düşüncesi hayret uyandırıcıdır. Zira bu onun 
hcsabedilmiş hakkı olan parasıdır. Her ne ka
dar pancar müstahsılına avans veriliyorsa da bu, 
dekara 20 lira olarak verilmiş olmasına rağmen 
pek çoğu bunu güçlükle almaktadır ve pancar 
müstahsilinin ihtiyacını karşılamaz bir durumda
dır. Trakya bölgesinde iki yıl üstüste iklim şart
ları çok kötü hüküm sürmüştür. Geçen yıl aşırı 
kuraklık, bu yıl da söküm mevsimindeki aşırı ya
ğışlar sökümü engellemiştir. Bu yıl geçen yıla 
nazaran bir fark mahsulün daha fazla olmasıdır. 
Ancak, ödemeyi geciktirecek bir hal olmaması ik
tiza eder. 
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leketimizde tarım ürünlerinden sadece pancar 
kontrollüdür. Ne kadar ekildiği, ne kadar ürün 
elde edileceği ve fiyatının ne olacağı hesaplıdır. 
Bu hesaplar günü gününe tutulmaktadır. Bina
enaleyh durum böyle iken pancar paralarının za
manında verilmeyişi üzüntü yaratmaktadır. Öde
me gecikmeleri başlamıştır. Onun için yakın yıl
lardan birkaç örnek vermeden geçemiyeccğim. 

1964 yılı Trakya'da, Edirne'de ve Türkiye'de 
pancar istihsali bakımından verimli bir yıldı. Şöy
le ki; 450 bin ton şeker ihtiyacımız olduğu tesbit 
edilmişken, o yıl 730 bin ton şeker elde edilecek 
pancar üretilmiştir. Böyle bir verimli yılda da
ha önceden alınmış istikrarlı tedbirler sayesin
dedir ki, kampanya uzun sürmüş, yalnız Edir
ne'de ödeme 1 . 2 . 1965 te başlamış, 21.4 1965 
tarihinde bitirilerek iki ay 20 günde 21 milyon 
lira para ödenmiştir. 1966 yılında ise istihsal 
az olmasına rağmen Edirne'de 31 . 1 . 1966 da 
başlayan ödeme 31 . 3 . 1966 da bitirilerek an
cak 6 milyon lira para ödenmiştir. Bu da açıkça 
gösteriyor ki, ödeme gecikmeleri başlamıştır. Bu 
gidişe bir tedbir almak zorunluğuna' değinmek 
için biraz daha gerilerden örnek vereceğim. 

Pancar paralarının ödenmesi 1955 yılından 
itibaren aksamaya başlamış, her yıl biraz daha 
uzun süren ödemeler nihayet 1959 - 1960 da 
ertesi sene Temmuz ayına kadar sürüncemede 
kalmıştır. Ödemelerin 1955 te yüzde 6 sı, 1956 
da yüzde 14 ü, 1967 de yüzde 46 sı, 1958 de 
yüzde 52 si ertesi yıla devrolunmuştur. 4 Ağus
tos 1958 tarihli Hükümet istikrar politikasın
da İktisadi Devlet Teşekküllerinin Merkez Ban
kasından alabilecekleri kredi avansı âzami had
di tesbit edilmiş, bu kredinin tesbitinde şe
ker fabrikalarına, maalesef sarsılan itibarları 
karşısında pancar bedellerini yılında ödemek 
için her hangi bir 'kredi imkânı tanınmamıştır. 
Bu sebeple ödeme gecikmeleri daha da artmış, 
1959 da % 62, 1960 da % 70 oranında ödeme 
ertesi yıla devredilmiştir. O kadar ki, 1961 
rekoltasi pancar bedelinin ödenmesi icabettiği 
sırada Dünya Para Fonu mümcsssilliği ile 
konu o zamanki Hükümetler tarafından müza
kere edilerek malî istikrar 'konusunda o günün 
Sanayi Bakanı tarafından tatmin edici bilgi ve
rildiğinden, bankalardan mevsim 'kredisi olarak 
150 - 200 milyon lira para sağlanmıştır. Bu 

para temin edilmeseydi 1962 yılı pancarlarının 
sökülmeye başladığı kampanya başında daha 
1961 rekoltesinden ödenecek 65 milyon liranın 
1962 ye devralması muhakkaktı. Bu önlendi. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, sözlü sorular
da Milletvekillerinin mütalâası 15 dakikayı 
geçemez. Bir dakikanız var, lütfen ona göre 
konuşmanızı ikmal ediniz.. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — 1962 
yılında ve ondan sonraki yıllarda İnönü Hü
kümetleri zamanında takibedilen istikrarlı malî 
politika sebebiyledir ki, yıllanmış pancar borç
ları ödendiği gibi 1962 de 1962 pancar mah
sulünün yarısı yılı içinde yarısı da en geç 1963 
Nisan ayına kadar ödenmiş bir duruma geçti, 
Böyle bir istikrarlı ödenme politikası 'başlamış
ken bunun devam etmesi iktiza ederdi. 

Değerli arkadaşlarım, bir memleciktin haya
tiyeti ve ekonomisi ile pek -yakından ilgili üç 
beyazdan bini hiç. şüphesiz ki, şekerdir, diğerle
ri un ve pamuktur. Geçen yıllar değerıli arka
daşlarım hatırlarlar, bu günlerde gazete sütun
larında dost tavsiyesi olarak güney illerimizde 
pamuk üretimi yerine narenciye üretimi yap
mamız, bunu geliştnrrmemiz tavsiye ediliyordu. 
Korkarım ki, pancar paralarının geç ödeme 
sebebiyle ve iklim şartlarının kötü hüküm sür
düğü yıllrada mutazarrır kalan müstahsilin du
rumu nazarı dikkate alınmazsa pancar üretimi 
gerileme kaydedebilir. Bu hepimiz için endişe 
verici bir hâl olmalıdır. Çünkü bir zamanlar 
buğday üreten ülkeler arasında derece alır bir 
ülke iken maalesef bugün buğday ithal eder 
duruma geldik. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Seçkin, 
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Müsaade

nizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Mümkün değil, İçtüzüğün il

gili hükmünü okudum,, mümkün değil. Riya
setin bu hususta imkânı yok. Sayın Bakan şa
yet cevap verirlerse o zaman tekrar konuşma 
hakkınız avdet eder. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, bağ
ladınız. Bağlamanız bir dakika yerine üç daki
ka sürdü. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın 
I Başkanım, bu kürsüden bizlere konuşma fırsatı 
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pek güç .ve pek geç, düştüğü için Kıtfcderiseniz, 
Genel Kurulun 'konuşmamın çak kısa olan bağ-
1 antısma inüsaade edeceği kan:ıatindeyim. 

BAŞKAN —• Başkanlık hiçbir zaman lfıtub 
ta bulunmaz.- Başkanlık milletvekilinin hakkını 
verir. 

TÜIJKÂN SEÇKİN (Devamla) — Bu kür
süde. bu gün sözlü soruları... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, rica ederim, 
işi münakaşaya. dökmeyiniz. Say:u arkadaşla
rım, Sayın Seçkin konuşmasının devamını arzu 
etmektedir. Yüce Meclisin müsamahasına sığı
narak bunu oya, sunuyorum. Konuşmasının de
vamın! kabul edenler... Etnıiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. Buyurun. 

TÜR.KÂN SEÇKİN (Devamla) — Teşükkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, mühim bir ma:!!.1 

olan şekerin hammaddesi olan pancar üreti
mimi muhakkak ki teşvik etaıeliyiz. Bunla vf/rı 
gerilemeler ve gerilemelere .sebebiyet verecek. 
tutumlar içinde olmamalıyız. Bu bakımdan 
sayın Hükümetten, pancar üretiminden ve eki
minden hiçbir suretle va^geıcil memesi iklıiza 
eden bir konu olması bakımından, ban ricala
rını vaadir ve yerine getirilmesi lâzmı.gel rn lın-
'sırdara değinmek istiyorum. 

Pancara pare tel bütün tacım ürünle
rinde taban fiyatı mutlaka, tespit edilmelidir. 
İstikrarlı malî pjlitİka sağlama tedbirleri alıtı-
•nıa,li'dır. Sökerin btilılcJk vergici .düşürülmeli
dir. ib radan husule geleeok m'eni'i fonlar Tia-
'zinece karşılanma tedbirleri abnmabdır. Şe
kerdim manır.ı! madıle fiyatı kontrattı ile şe
ker tüketimi artırılmalıdır. Sermaye artırımı 
sağlanmalıdır. Meı'koz Bank aradan yaCııom ya
pılarak- kısa vadeli .kredilerle çabı k ödeme 
Vd.;".lirleri alınmalıdır. Sdkeıin sınai madde bıln 
fiyatının düşürülme tedbirleri de al':nm:ılvlır. 
N'jhayat pancar müstahoılmdan alınır alınaurî 
en geç bir ay içerisinde parası ödenmelidir. Ni
tekim Say-.'iı Bakan geçaı yıl bui'ada Sayın 
Hay. i Başar arkada umızııı saruıaınu cevaplar
ken, pancar paralarının ydı ieeris'nde ödene-
oeğine söz 'vermişlerdi; kondiledne hatırlatı
rını. Pancar çiftçisinin emeği, hayat pahalılığı, 
(wmşu ürünlerin fiyatı, niıcselâ gündöudü gibi, 
nazarı itibara alınarak, samanın bile kilosunun 
20 kuruş olduğu bugünlerde mutlaka şekere, 
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pancar fiyatına zam yapılmalıdır. Bu, müstah-
n İdari yana ol m an m ancak bir ifadesidir. 

•Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Sanayi Bakanı, cevap 
nıı veı ecdk (iniz? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 
SANAYİ BAKANİ MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
arkadaşımın bu kürsüde söyledikleri ile sual 
takrirlerinde söyledikleri arasında hiçbir mü
nasebet bulmaya imi kân yoktur. 

İkinci olarak sözlü soru bundan bir sene ev
vel verilmiş ve biz 'bir sene sonra cevap ver
mek durumunda kalmışız. Her halde bunda ne 
Sanayi Bakanı ve ne de Sanayi Bakanlığı suç
lu değildir, veyahut onun elinde olan bir şey 
değildir. Bu, Meclisin çalışması, tatile girmesi 
ve 'bunun neticesinin verdiği hir husustur. 

Geçen sene bir sözlü soruya verilen cevabın 
dışında tatbikat yapıldığını iddia ettiler. Bu 
kürsüde ne söylenmişse tatbikat ona göre ya
pılmıştır. Kürsüde söylenenin dışında hiçbir tat
bikat yapılmamıştır. Pancarların sökülmesi için 
zorluk varmış, yağmur yağmış, pancar tarlaları 
su altında imiş; bunun Sanayi Bakanlığı ilo 
hiçbir alâkası olmaca gerektir. Yağmur yağma
sı veya yağmaması ne Sanayi Bakanlığının elin
dedir, ne Edirne bölgesinin (dindedir, ne Hükü
metin elindedir. Yağmur yağmışsa bunun ted
birleri de arkadaşımızın söylediği gibi alınmış
tır. Yine icabettiği takdirde alınacak, sÖküm 
zamanı 'geeiktirllecektir, bunun bizimle hiçbir 
alâkası yoktur. 

Pancar paraları pancar müstahsili ile Şeker 
Şirketi arasında yapılan bir anlaşma
ya uygun şekilde ve Şeker Şirketi
nin imkânlarına göre ödenmektedir. Pan
car p a r la r ın ın arkadaşımızın iddia ettiği 
gibi şu veya bu zamanda, şu veya bu şekilde 
ödendiği alınan tedbirlerden değil, pancar istih
salinin, dalayısiylc şeker istihsalinin düşük ol
masındadır. Arkadaşımız 19G2 senesi alınan 
tedbirleri .değil de 1%2 isen esi pancar istihsali
ni ve şeker istihsalini ondan evvelki ve ondan 
sonraki yıllardaki şeker istihsali ile mukayese 
ederse durumu gayet açık olarak görecektir. 
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Hiç şüphesiz Hükümet olarak, aynen buğday
da olduğu gibi pancar fiyatlarının da kantar
dan teslim edildikten sonra müstahsilin eline 
geçmesi bizim de gaye edindiğimiz bir husustur. 
Ve bu «husus için yapmış 'olduğumuz etütler son 
safhalarına gelmiştir. 

1966 pancarlarında bunu tatbik cdcmiyccc-
ğiz; ama ümidederim ki, 19G7 pancar fiyatla
rında bu yola kısmen de olsa girilecektir, hür
metlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Seçkin. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakana teşek
kür ederim. Ancak sorumla konuşmamın met
ninin ilgisi olmadığına değindiler, ben bu ka
naatte değilim. Pancar üretiminin gerilemesi
nin pancar fiyatları ile, pancar fiyatlarının 
ödenmesi ile çok yakın ilişiği vardır, bununla 
çok ilgilidir. Pancar paralarının zamanında 
ödenmesi ve pancara zam yapılması, pancar 
üretimini artıracak tedbirleri almak bakımın
dan ehemmiyet taşır. 

Pancar paralarının 'gecikme kaydettiğine 
verdiğim rakamlarla değindiğimi sanıyorum. 
/Şöyle ki, Edirne bölgesinde verim, Trakya böl
gesinde verim geçen yıl az olmasına' rağmen 
6 milyon liralık ödeme iki ayda yapılmıştır. 
Ama «ondan evvelki yılın istihsali çok olması
na rağmen, tedbirlerin alınması sayesindedir 
ki, 21 milyon lira para 2 ay 20 'günde ödenmiş
tir. Bu da gösteriyor ki, 1962 ile kıyaslamaya 
gittikleri z<man, Sayın Bakana üretimin en çok 
olduğu yıllardan da bir örnek vermiş olarak 
istikrarlı bir politika gütmenin ve peşin tedbir
ler almanın ehemmiyetli bir noktasına değin
miş oldum. Pancar paralarını geç vermek, müs
tahsili küstürmektedir. 

Şeker Şirketiyle olan mukaveleye gelince: 
Bu mukavelenin çoğunlukla maddeleri şirket
ten yanadır, müstahsıldan yana değildir. Nite
kim iklim şartları, her zaman için, böyle kon
trollü hir üründe elbette nazarı dikkate alına
caktır. Hükümet politikası ile çok yakından 
ilgili olan bir konudur pancar. 

İklim şartlarının kötü hüküm sürmesi, eki
mi ve hasat almayı etkilemesi bakımından cl-
'bette Hükümet bunun tedbirlerini alacaktır. 
Yarıbeline kadar su altında pancarını çıkaran 
müstahsil ıbunun nakliyesi için tarladan yol ke

narına, tonuna 15 - 30 lira ödemektedir. Bugün 
iklim şartları bozuktur diye, yağışlıdır diye 
fabrika, kendisini mukavele icabı sıkıştırmak
tadır. Mukavele tama nüyle Şirketin lehine, müs
tahsilin aleyhinedir. Bunda da köklü bir de
ğişme yapmaya gitmek lâzımdır. Ancak o za
man müstahsıldan yana olmanın ifadesi ortaya 
çıkacaktır. 

Yine iklim şartları yâni yağışlar- sürekli de
vam ettiği, yollar ve köprüler 'bozulduğu için 
nakliye ücretleri artırılmıştır. 140 liraya pan
carın tonu fabrikaya taşınmaktadır; Edirne'
nin pek yalen bir köyü olan Ağırözlü bölgesin
den, Binaenaleyh, masrafı katiyen alacağını 
karşılamıyacağı gibi, bir de bunun gecikmesi
ni düşünün değerli arkadaşlarım... Pancar pa
ralarının gecikmesi pancara zam yapılmaması, 
komşu ürünlerin fiyatının alabildiğine yükseli
şi, tarım ürünlerine taban fiyatının tesbit edil
meyişi hayatî bir madde olan şekerin üretimini 
memleketimizde geriletirse hu hepimiz için en
dişe verici bir hal olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emrc'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj isinin hangi safhada olduğuna dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un sözlü ce
vabı (6/117) 

BAŞKAN — Sayın Arif Emre?, Burada. 
Sayın Sanayi 'Bakanı? Burada Soruyu okutuyo
rum. 

17 . 12 . 1963 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Yatırımları Tetkik Komitesi tarafından ip
tal edilmiş iken, 2 nci Koalisyon Hükümeti za
manında işletilmesine karar verilen Adıyaman 
Tekstil Fabrikası, bugüne kadar ikmal edil
memiştir. Bu durum muvacehesinde : 

1. Fabrikanın montajı hangi safhadadır? 
2. Fabrikada kaç iğe iblâğ edilecektir? 
3. Ne zaman işletmeye açılacaktır? 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sanayi 
Bakanı. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Adıyaman Milletvekili Satym Süleyman 
Arif Emre arkadaşımın suallerine cevabımı arz 
ediyorum. 

1. Adıyaman fabrikası montaj durumu : 
Adıyaman'ın iplik tesisleri ve makinaları Ja
ponya'dan sevk olunmuş olup ilk parti gümrüğe 
gelmiştir. İkinci Partisi yoldadır. Zemin kli
ma tabloları kanalları tamamlanmıştır. Dizel 
binası 1967 birinci ayında tamamlanacaktır. Şe
hir cereyanı getirilmesi, noksan inşaat işleri yıl 
sonunda tamamlanacaktır. Makinalarm mon
tajı Mayıs 1967 de bitirilecek ve 1967 yılının 
9 ncu ayında işletmeye geçilebilecektir. Hürmet
le arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Emre buyurun. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar, sözlü soru konusunun 
iki yönden ehemmiyeti vardır : Adıyaman mm-
takasmm iktisadi ve zirai bakımdan kalkınması 
yönünden ve aynı zamanda memleketin umumi 
iktisadiyatına yapacağı tesirler bakımından. 
Adıyaman Tekstil Fabrikası on seneye yakın 
bir zamandan beri askıda kalan ve yapılan ya
tırımlarla âdeta dondurulmuş vaziyette bina
lar halinde mezara gömülmüş hale getirilen bir 
durum içinde idi. Bu teşebbüs bilhassa karma 
ekonominin örnek bir teşebbüsü şeklinde ele 
alınmış, halkın gücü nisbetinde bu yatırıma iş
tirak etmesinin teminine çalışılmış ve filhakika 
Adıyaman halkı elinden gelen büyük fedakâr
lığı göstermiş, o kadar ki, terzi dikiş makina-
sını satmak suretiyle, basit bir esnaf tezgâhını 
satmak suretiyle büyük fedakârlıklara giriş
miş, fabrikanın sermayesinde hisse sahibi olmı-
ya gayret etmiş ve kudreti nisbetinde de mu
vaffak olmuştur. Bu büyük faaliyetlere ayrı
ca fabrika sahasının tesis edebilmesi için va
tandaşların bir kısmının bedelsiz olarak, bir 
çoğunun da üçte bir, hattâ dörtte bir fiyatına 
arsalarını ve bahçelerini bağışlamaları da inzi
mam etmiştir. Bütün bu fedakârlıklar karşı
sında özel sektörün kendi kudretinin son had
dini göstermesi karcısında, âmme sektörü on 
senedir bu işin gecikmesine sebebolmuştur ve 
Saym Bakanın verdiği izahatı müjde olarak 

karşılıyoruz. Eğer tâyin olunan tarhite bu te
sisin açılmasına imkân hâsıl olursa bu on sene
lik bekleyiş müspet bir sonuca bağlanmış ola
caktır. 

Şunu da bu mesele dolayısiyle izah etmek 
isteriz ki, iş sahası açacak, işçilere iş bulacak 
bu kabîl yatırımların diğer yatırımlardan daha 
evvel süratle bitirilmesi memleketin içinde bu
lunduğu müşkül şartlar karşısında bir zaruret 
telâkki edilmelidir. Harice yüzbinlerce işçiyi 
göndermek üzere sıraya sokmuş bulunuyoruz. 
Şu durum karşısında yalnız Adıyaman bölgesi
ne has olan bir mesele olarak, iktisadi duru
mumuzla ilgili mühim bir konu olarak iş sahası 
açacak, işçilere iş temin edecek bu kabîl yatı
rımların daha fazla sürüncemede bırakılmama-
smda daha iaabet olacağı kanaatindeyim. 

Bilhassa bu mevzu ile ilgili bâzı hususiyet
lere de işaret etmek isterim. Adıyaman Tekstil 
Fabrikası Güney-Doğu Anadolu'nun- yegâne 
tekstil fabrikası karakterini taşımaktadır. Adı
yaman'dan Diyabakır'a açılması mutasavver yol 
faaliyete geçtiği takdirde, fabrikanın hammad
desi bütün Güney-Doğu Anadolu'nun yetiş
tirdiği pamuğa el atmak suretiyle genişliye-
cektir. Ayrıca yanlış bir tutumu da burada Sa
yın Bakanın nazarı dikkatine arz etmek iste
riz. Çünkü fabrikaya gerekli su henüz kâfi 
miktarda temin edilememiştir. Haber aldığımı
za göre Hükümet ve alâkalı bakanlıklar Adı
yaman şehri suyundan veyahut da bâzı artezi-
yenlcr açmak suretiyle elde edilen sulardan fab
rikayı tatmin etmek gibi bir tedbire kaani ol
muş bulunmaktadır. Halbuki bu suyun kâfi 
gelemiyeceği ve ancak Gürlcyik suyu namın-
daki memba suyunun getirilmesi halinde, fab
rikanın devamlı çalışmasına imkân hâsıl ola
cağı ayrıca su işleri mühendisleri tarafından 
ifade edilmektedir. 

Bütün bu hususların Sayın Hükümet tara
fından nazarı itibara alınmasını ve bu hayırlı 
yatırımın daha fazla gecikmemesini istirham 
eylerim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — 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) 
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BAŞKAN — Sayın Ünlü?.. Buradasınız, Sa
yın Çalışma Bakanı?.. Yok. Bakan bulunmadı
ğı cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemim
in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı millet
vekillerinin türlü çıkar sağladıkları, karşılıksız 
krediler elde ettikleri hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in sözlü cevabı 
(6/120) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir?.. Buradasınız. 
Başbakan adına?... Zatıâliniz cevap vereceksiniz 
soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Baş

bakan tarafından cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim. 

Memduh Erdemir 
Kırşehir Milletvekili 

17 . 12 . 1965 tarihli Ankara'da münteşir Ada
let Gazetesinin baş yazısında (Daha Dördüncü 
Koalisyon zamanında bâzı milletvekillerinin ka
pı kapı dolaşarak «sizleri koruyacağız», «atmak 
istiyorlar biz mâni oluyoruz», «değiştirmelerine 
karşı koyacağız» ilâ... Şeklinde Umum Müdürle
re teminat verdikleri ve bu hizmetlerinin karşılı
ğı olarak türlü çıkar sağladıkları, mandıralar, 
bağlar, bahçeler tesisi için karşılıksız krediler el
de ettikleri, başkalarının elde edemediği imkân
lara kavuştukları) yazılmaktadır. 

Gazetenin iddiası veçhile böyle karşılıksız ve 
usulsüz kredi ve menfaat sağlıyan milletvekilleri 
var mıdır? Varsa kimlerdir? 

Bunlara usulsüz, kanunsuz kredi ve menfaat 
sağlıyan Devlet banka ve müesseseleri hangileri
dir? 

İddia doğru ise, bu kanunsuz hareketleri ya
panlar-hakkında ne muamele yapılması düşünül
mektedir? 

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

nakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erdemir ar
kadaşımızın Ankara'da münteşir bir gazetede 
4 ncü Koalisyon zamanında bâzı milletvekilleri
nin kapı kapı dolaşmak suretiyle bir kısım genel 
müdürleri gördükleri, sizi atmalarına mâni olaca
ğız diyerek türlü menfaat sağladıkları, başkala
rının elde edemedikleri imkânları temin ettikleri 

hakkında vâki bir neşriyat üzerine vermiş bulun
dukları sual takririni cevaplandırmak için yük
sek huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

Yaptırdığımız tetkikat neticesinde, biraz ev
vel okunmuş bulunan Sayın Memduh Erdcmir'e 
ait önergede bahse konu şekilde karşılıksız ve 
usulsüz kredi ve menfaat temin eden bir millet
vekili ve senatör bulunmadığını ve kanunsuz ve 
usulsüz kredi ve menfaat sağlayan banka ve mü
esseseler de bulunmadığını saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa dışı bir
takım davranışlar sebebiyle, bu kürsüde vâki, 
yaptığımız konuşmalardan sonra, bundan infial 
duyan «Adalet» ismindeki bir gazete - Ankara'
da münteşir bir gazete - maalesef Millet Partisi
ne, - huzurunuzda beyan edildiği üzere - iftira 
etmiştir, Millet Partililere de iftira etmiştir. Sa
yın Bakana bu iftirayı tesbit ve Hükümet adına 
bunu ifade ettikleri ve burada teşhir ettikleri için 
teşekkürlerimi arz ederim. Bir kere, Millet Par
tisi camiasından milletvekili olarak bir tek arka
daşımız dahi karşılıksız kredi almamış ve bir 
menfaat sağlamak için de her hangi bir Devlet 
kurumundaki bir müessese müdürüne veya bir 
umum müdürüne gidip, «Siz yerinizde muhafaza 
ettireceğiz, tutacağız, bize kredi verin.» dememiş
tir. Böyle bir müessese de Türkiye'de bulunma
mıştır. Bu hale göre, Adalet Gazetesi maalesef bir 
iftira etmiş, şenî ve şerefsizce bir iftira yapmış ve 
Millet Partilileri suçlamıştır, «İki yüzlü» demiş
tir Millet Partililere. Millet Partililerin iki yüz
lü olmadığı, inandığını söylediği bu suretle tes
bit edilmiş bulunmaktadır. Ama, ikiyüzlülük 
Millet Partisinin davranışında olmamakla bera
ber, Adalet Gazetesinde vardır. 27 Mayıs meşru 
nizamının, meşru ihtilâlinin getirmiş olduğu Ana
yasanın ve onun tanıdığı hürriyetleri kullanmak 
suretiyle sokak gazetesi olarak, «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında bir hayli 27 Mayıs meşru niza
mına küfürler yapılmış, soğulmuş, o hiçe sayıl
mak istenmiştir. İşte iki yüzlülük, bir yandan 
bu hürriyeti kullanmak, bir yandan da o hürri
yeti getirenlere sövmek suretiyle yapılır. Bu iki 
yüzlülüğü Adalet Gazetesi yapmıştır!. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, müsaade buyu
run, Sayın Erdemir!.. Evvelâ, Başkan bir nokta-
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da milletvekilinden ricada bulunursa, lütfedip 
dinle değil mi efendim? Şimdi sabahtan beri be
yan buyurduğunuz noktaların sual önergesiyle 
ilgisi yoktur. Ve Adalet Gazetecinin burada 
müdafaası veya ithamı bu sual müessesesi ile 
mümkün olamaz. 

MEMDUII ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Adalet Gazetesi kalkar, iki yüzlü 
Millet Partisi diye... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir bir dakika efen
dim, Adalet Gazetesi ne Meclisin gazetesidir, 
ne de Hükümetin gazetesi. Binaenaleyh bir ga
zete hakkında, burada Meclis kürsüsünü bu 
şekilde işgal, etmek doğru değildir. Adalet Ga-
zatesi böyle bir şey yapmışsa bunun yolları 
vardır. Tekzip yollarsınız, başka gazetelerle 
cevap verirsiniz, ama Meclis kürsüsünü bu 
şokede ist'aıal edemezsiniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanını, izin verirseniz, Hükümet burada çık
mış, benim sualimle alfıkalı olarak gazetenin 
iddia ettiği veçhile her hangi bir milletveki
li veyahut da senatör karşılıksız kredi almamış
tır, buyurmuştur. Sayın i k k a n yine burada de
miştir ki, bunlara usulsüz kredi ve menfaat 
sağ'lıyan bir devlet kurumu da yoktur. Bunlar 
olmadığı için do her hangi bir muamele yapa
mamıştır. Bu hâle göre ortada bir iftira var
dır. Bu iftiranın tesbiti ve cevap'andırılın ası 
da elbette zaruridir. (A. P. sıralarından gürül
tüler) şimdi siz neden alınıyorsunuz arkadaş
lar's' , 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, ben zatiâl'inizi 
içtüzük gereğince resmî sadede davet ettim. 
Tekrar sadet dışına çıktığınız takdirde sözünü
zü kesme hususunu Yüce Meclisin oyuna arz 
edeceğimi bi'ldirlyorum, ona göre devamı edi
niz. 

MEMDUII ERDEMİR (Devamla) — Sadet 
içinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sadedi Reis takdir eder, hatip 
takdîlr etmez. 

MEMDUII ERDEMİR (Devamla) — Ben 
sorumu sorarken gazetenin adını vermemiş ol
saydım, sorumu sorarken oradaki beyanları 
açıkça ifade ötmemiş olsaydım belki sadet dışı 
iddianız doğru olabilirdi. Ama hepsini açıkça 
söylemişiz. Burada bunların olmadığı da tes-
bit edilmiştir. O halde bu iftirayı yapanlara 

Millet Partisinin bir gazetesi var mıdır ki, 
onunla cevap versin? Yoktur. Onun için me
sele Meclis kürsüsüne getirilmiştir. Milletin 
önünde, iftira ettikleri isbat edilmiştir. Böyle 
şerefsizce iıftira edenleri takbih etmiyorsunuz 
da bizim sözümüzü kesmeye neden tevessül edi
yorsunuz Sayın Başkan1? 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Sa.mi Binicioğlu? Yok
lar. Bulunmadıkları için soruları gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar? Burada
lar. Başbakan adına cevap verecek Bakan? 
Yok. Başbakan veya Başbakan adına cevap 
verecek Bakan bulunmadıkları için sözlü soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Menderes havzasının îiehir taşkınlarından korun
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İb
rahim D erin er'in sözlü cevabı (6/123) 

BAŞKAN — Sayın Menteşe? Burada. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Bura
dasınız. Soruyu okutuyorum.' 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye'nin en çok mahsul veren Menderes 

vadisi nehir taşkınları sebebiyle büyük zarar
lara uğramaktadır. Öyle ki, Aydın, Söke, Ko
çarlı ovalarında Temmuz aylarına kadar Zira
at yapma, imkânsız hale gelmektedir. 

Her sene erken taşkınlar sebebiyle mahsul 
tarlada kalmaktadır. Bu sebeple aşağıdaki so
rularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ve rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Nakit Menteşe 
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1. — Menderes havzasının nehir taşkınların
dan korunması için ne ıgıiıbi tedbirler düşünül
mektedir'? 

2. — Bu hususta programa alınmış projeler 
var mıdır? Varsa bu ıprojeler ne zaman gerçek
leştirilecektir1? 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Taibiî Kaynak
lar Bakanı, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, Sa
yın 'milletvekilleri; Menderes 'havzasında ba
şından sonuna kadar bir amenajman programı 
vardı. Bu program onlbeş sene kadar evvel ha
zırlanmıştı. Bu programı ve hu programda yer 
almış olan tesisleri ıbuıgünkü ahval ve şartlara 
uydurmak maksadiyle bugün bir yabancı müte
ahhitlik firmasiyle müştereken Devlet ıSu İşleri 
Umum Müdürlüğü hir plân hazırlatmak çaba
sı içindedir ve çalışmalar hir hayli ilerlemiştir. 
Sayın soru sahibinin ıbilhassa Aşağı Menderes 
havzasında taşkınların yapmış olduğu zararları 
önlemek maksadiyle neler düşünüldüğü mevzuu 
ıbu etüdün sonunda tamamen meydana çıkacak 
ve ileri sürülmüş olan projeler do programlara 
intikal ettirilmek suretiyle rbatfbik sahasına ko
nacaktır. Ancak vaziyeti biran evvel salâha gö
türmek maksadiyle gerek 'Çine çayı üzerinde, 
ıgerekse Karpuz suyu üzerinde ve Menderes'e 
sağ yamaçdan karışan sular üzerinde bir sürü 
baraj 'silsilesi üzerinde durulmakta ve feyezan
ların kontrolü imkânları araştırılmaktadır. Bu 
projeler bir taraftan ilerlerken diğer taraftan 
da her hangi bir feyezan 'zuhurunda Mende
res'in bilhassa ıSöke 'ovasında hâsıl etmiş oldu
ğu - taşkınları kısa zamanda dışarıya atmak ve 
tenebbüt mevsimini geçirmemek için geçen se
neden heri 20 kilometreye yakın bir deşarj ka
nalının açılmasına haşlanmıştır. Bu kanal önü
müzdeki sene bitirilecektir. Ayrıca şeddelerin 
tahkimi ve yukardan itibaren, Aydın önlerin
den itibaren aşağıya kadar hir şedde silsilesinin 
yapılması da prensip itibariyle öngörülmüş bu
lunmaktadır. Yandan 'gelen derelerin İslahı ve 
bunların 'getirdikleri rüsûbun ve suyun tutul
ması mevzuu üzerinde kanarlaşmış projeler öy
le tahmin ediyoruz ki, amonajimanda ilk priyo-
riteyi alacak ve Ibunlar programlara süratle in
tikal iettirilmek suretiyle 40 000 hektar vüsa-
tindeki iSöke ovasının taşkınlardan korunması 

bu şekilde haşarılmiş olacaktır. Söyliyeceğim 
bunlardan ibarettir, hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — 'Sayın Menteşe buyurun. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan ıSaym milletvekilleri; evvelemirde izaha
tından dolayı ıSayın Enerji Vekiline teşekkürle
rimi arz ederim. Geçen sene Menderes Havza
sının sellerin tahribinden dolayı yardımlarda 
bulunmuşlardır. Bakanlık olarak. Bunlar geçi
ci tedbirlerdir. Daha ziyade allanması icat)eden 
tedbirler üzerinde durmaık isteriz. Her sene 
Menderes havzası talkınları sebebiyle Tür-kiye-
miz büyük zararlara uğramaktadır, üyle.ki bu 
takriri verdiğim geçen sene Menderes 'havzası 
tamamen sular altında kalmıştır. Yağışlar se
bebiyle köprüler yılkılmış, bahçelere bağlanan 
yollar geçite kapanmıştır. Yağışların bu şekil
de her sene tahribatı dolayısiyle 300 - 400 bin 
delkâi' arazi"sular altında 'kalmıştır. Geçen yıl-
ki taşkınlar yüsündon Büyük Menderes havzası 
geç pamuk ekimi yapabilmiş ve erken yağış
lar se'belbiylc de pamuk koza hallinde sular al
tında 'kalmıştır. 

Menderes nehri ve ovayı tehdit eden yan 
dereler kontrol altına alınmadığı müddet re 
ovalar ve ova köyleri daima felâketlere duçar 
olacaktır. 

Hususiyle Söke ovası üzerinde durmaık iste
rim. Yılda 250 000 ile 300 000 dekar pamuk 
ekimi yapılan Sclke ovası iki büyük problemin 
etkisi altındadır : 

.1. Büyük Menderes nehri ile yan derele
rin sebcbolduğu su taşkınları; 

2, Toprakların yıldan yıla çoraklaşması. 
Su taşkınlarının sdbe'holduğu zarar: lO'öö 

yılında elkimi yapılan 2G0 000 dekar pamuk sa
hasının % 18 i Mayıs ayında, geri kalan % 82 si 
ise normal ekim mevsimi dışında kalan Hazi
ran aynıda yapılmıştır. Geç. ekim sebebiyle 
hasat mcvsıiminde pamukların açması için lü
zumlu ısıyı almadığından açma gecikmiştir. 
Pamuk hasadının devam ettiği bir devrede 
yağan yağmurların tesiri ile aniden yükselen 
Büyük Menderes nehrinin suları muhtelif yer
lerde şeddeleri yıkarak ovaya yayılmıştır. 
Bu sebeple 9 - 10 milyon kilo pamuk sadece 
Söke ovasında yağış ve taşkın yüzünden top
lanamamıştır. Ve mahsul mahvolmuştur. l%f> 
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yılı zarar yekûnu sadece Söke ovasında 
42 778 000 liraya baliğ olmuştur. 

Çoraklaşmadan bahsetmiştim. Bu Söke ova
sına münhasırdır. 440 000 dekar genişlikte 
olan Söke ovasının % 70 i tuzluluk proıblemi 
ile karşı karşıya bulunmaktadır. Halen ova
nın % 30 unun çorakılaşma&ta olduğunu söy
lersek işin ciddiyeti anlaşılacaktır. 

Bir zamanlar beyaz altın diyarı olan Söke 
(Ovasının ıslahı kısa zamanda ele alınmazsa ara
ziler tamamen çoraklaşacaktır. Millî gelire mil
yonlar katan bu sahamız himmet görmezse is
tihsal sahasından çıkmış olacaktır. 

Ovanın ıslâhı için düşünülen tedbirlerin 
foaşlıcaları şunlardır : 

1. Büyük Menderes Nehrinin sularının iki 
yataktan akıtılması. Bu hususta Sayın Bakan 
malûmat verdiler. Hakikaten geçen sene Sü-ke 
ovasının ikiye bölünmesi suretiyle bir yarıntı 
husule getirilmiş ve bu suretle Menderes baş-
ıka bir kanaldan akma imkânını bulmuştur. 
Bu tedbir için de 'kendileıûıe ayrıca teşekkür 
ederim. 

Şeddelerin yapılması mevzuunda da aceıle 
edilmesi kanaatindeyim. 

Ayrıca barajlardan bahsettiler. Hakîkaten 
ova üzerinde 22 barajın etüdü yapılmıştır. Fa
kat senelerden beri bu gerçekleşememektedir. 
Bu barajlar yapıldığı takdirde Büyük Mende
res havzası taşkınlardan önlenmiş olacaktır, 
Sadece sizıc bir misal olarak ar/z etmek iste
rim: Bugün Söke ovasından 100 800 000 liralık 
pamuk elde edilmektedir. Eğer söylediğimiz 
tedbirler yapılırsa o takdirde S3ke ovasındaki 
pamu'ktan elde edilen millî gelir, 400 milyon 
liraya baliğ ola3alktır. I^in ciddiyeti bu bakım
dan Türkiye çapında ehemmiyetlidir. Sayın 
Bakanımızın ve Bakanlık teşkilâtımızın baraj
lar hususundaki çalışmalarını çabuklaştırması
nı ve ciddî tedbirlerin alınmasını bilhassa 
istirham etmekteyim. Geçen sene yarıntıları bü
yük bir gayret sarfederek Sayın Bakanımız 
başta olmak üzere tıkamışlardır. Ovada geniş 
tedbirler almışlardır. Bu tedbirleri devam etti-
rirlerse ova 'kurtulacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
tn, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 mali yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı E t em Erdinç'in sözlü 
cevabı (6/124) 

BAŞKAN — Sayın Duman? Buradalar... 
Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

20 .12 .1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Bayındırlık Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. i 
Gıyasettin Yılmaz 
ıSivas Milletvekili 

.1. a) 1965 malî yılı içinde Sivay il ve ilçe
leri dâhilinde kaç aded köprü yapılmıştır? 

b) Halen yapılması için Sivas ve kazaların
da sıraya konulmuş kaç köprü vardır? 

c) 19S5 Sivas Vilâyeti ve kazalarında kaç 
köprü yapılacaktır? 

2. Kayseri şosesinin söğütçük köyü önün
den bağlayıp Taşlıdere'den Sivas'ı bağlıyacak 
natamam Devlet yolu 1966 yılı programına alın
mış mıdır? 

b) 1966 yılı içinde Sivas'a kaç Km. il yolu 
yapılacaktır 

c) Sivas vilâyeti ve kazalarında yapılmaya 
muhtaç kaç Km. il yolu vardır? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı buyu
runuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDİNÇ 
(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Sayın 
Başkan değerli milletveklleri; Saym Gıyasettin 
Duman'm sorularına sıra ile cevap arzedeceğim. 

1935 malî yılı içinde Sivas il ve ilçelerinde 
bi'ten köprüler şunlardır : 

— Suşehri - Erzincan yolu üzerinde 90 met
re uzunluğunda Çobanlı köprüsü, 

— Kangal - Armağan yolu üzerinde 11 met
re uzunluğunda Karamıközü köprüsü, 

— Şarkışla - Sivas yolu üzerinde 25 metre 
uzunluğunda Şarkışla köprüsü, 

Halen yapılması için Sivas il ve ilçelerinde 
sıraya konan köprüler şunlardır : 
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— (Kangal - Divriği) lltisakı - Sincan yolu 
üzerinde 30 metre uzunluğunda Çetinkaya köp
rüsü, 

— Hafik - Zara ayrımı üzerinde 90 metre 
uzunluğunda Cencin köprüsü, 

— Zara - Osmaniye yolu üzerinde 30 metre 
uzunluğunda Sucaik köprüsü, 

— Sarkıla - Ağaçkışla yolu üzerinde 120 met
re uzunluğunda Bozkurt köprüsü, 

— Sivas - Zara yolu üzerinde 15 metre uzun
luğunda Yanlıisar köprüsü, 

— (Sivas - Yozgat) lltisakı - Belcik yolu üze
rinde 15 metre uzunluğunda Belcik köprüsü, 

— Kangal - Divriği yolu üzerinde 15 metre 
uzunluğunda Muşar köprüsü, 

—• Karaçayır - Kurtlapa yolu üzerinde 15 
metre uzunluğunda Adis köprüsü, 

1966 malî yılında inşaatına devam edilecek 
köprüler şunlardır : 

— Suşehri - Erzincan yolu üzerinde 35 met
re uzunluğunda Ezbider köprüsü, 

— Suşehri - Erzincan yolu üzerinde G5 
metre uzunluğunda Beyçiftliği köprüsü, 

— Kangal - Divriği yolu üzerinde 40 metre 
uzunluğunda Koç köprüsü. 

— Zara - Divriği yolu üzerinde 40 metre 
uzunluğunda Çal ti köprüsü, 

1966 malî yılında yeniden inşasına başlanan 
ve ihale edilecek köprüler şunlardır : 

— Güneş ile istasyon civarı arasındaki yol 
üzerinde 35 metre uzunluğunda Güneş köprüsü. 
Bu köprü ihale edilmiş, bölgede inşaata bağlan
mıştı..'. 

— Ulaş - Bostankaya yolu üzerinde 35 met
re uzunluğunda Bostankaya köprüsü, ihaleye 
çıkarıldı, fakat talip çıkmadı. 1967 yılında ema
neten yapılacaktır. 

—r- Hafik - Mamuğa yolu üzerinde 30 metre 
uzunluğunda Acısu köprüsü. Halen ihalededir, 
talip çıkarsa ihale edilecektir. 

1966 malî yılında projesi hazırlanacak köp
rüler şunlardır : 

— Zara - Suşehri yolu üzerinde 13 metrelik 
İncesu köprüsü, 

— (Kangal - Divriği) iltisakı - Sincan yolu 
üzerinde 30 metrelik Çetinkaya köprüsü, 

Kayseri yolunun Söğütçük köyü önünden 
başlayıp Taşlıdcrcdcn Sivas'ı bağlayacak yol 
1966 yılı programına dâhil değildir. Söz konu

su yol İkinci Beş Yıllık Plân çalışmaları arası
na alınmıştır. Yapılacak ekonomik etüdler so
nunda yolun İkinci Beş Yıllık Plân içindeki ön
celik sırası tesbit edilecektir. 

1966 yılında Sivas ilinde 141 kilometrelik il 
yolu üzerinde çalışılacaktır. Bu yollar şunlar
dır : 

— Hafik - İpsile yolu: 68 Km. uzunluğunda; 
devam eden bir iş olan bu yola 1965 yılında baş
lanmış olup 1970 yılında bitirilecektir. Toplam 
maliyeti takriben 6 milyon lira olan Hafik - İp
sile yoluna 1965 sonuna kadar 250 bin lira har
canmış olup 1966 da 200 bin lira sarf edilecek
tir. 

— (Sivas - Yıldızeli) ayrımı - Menteşe - Di
rekli - Bedir-li yolu: 31 Km. uzunluğunda; de
vam eden bir iş olan bu yola 1965 yılında baş
lanmış olup 1970 yılında bitirilecektir. Toplam 
maliyeti takriben 1 milyon lira olan yola 1965 
sonuna kadar 75 bin lira harcanmış olup 1966 
da 200 bin lira sarf edilecektir. 

— Zara - İmranlı - Refahiye ayrımı yolu : 
42 kilometre uzunluğunda olup devam eden bir 
iş olan bu yola 1965 yılında başlanmış olup 
1968 yılında bitirilecektir. Toplam maliyeti 
takriben 4 milyon lira olan bu yola 1965 yılı 
sonuna kadar 900 003 lira" harcanmış olup 
1966 da 900 bin Ura sarf edilecektir. 

Sivas ilinde, yukarıki belirtilen 141 Km. 
yolun dışında, üzerinde çalışılması gereken 640 
Km. il yolu mevcuttur. 

11 yolları üzerinde evvelce Bayındırlık mü
dürlüklerince yapılmış olan çalışmalar, yolların 
yaz, kış geçit verir duruma getirilmesi için ye
terli olamamıştır. İl yollarının tamamı, üze
rinde çalışma yapılmasını gerektirecek durum
dadır. Söz konusu yollar bütçe ve makina im
kânlarımızın müsaadesi nisbetinde peyderpey 
ele alınacaktır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Saym Duman, buyurunuz. 
GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekileri; ben Sayın Ba
kana, daha evvelce sorularıma yazılı cevap ver
diği için, hassaten teşekkür ederim. 

Benim buradaki konuşacağım husus, daha 
ziyade illere yapılan yardımların adaletsiz bir 
şekilde olduğudur. Meselâ; 140 köyü olan bir 
vilâyete de 900 bin lira yardım yapılıyor veya 
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bir milyon lira yardım yapılıyor, 1 700 köyü 
olan vilâyete de 900 bin lira veyahut bir mil
yon yüzbiıı lira yardım yapılıyor. Yani bu yar
dımlarda daima siyasi istismarlar, teknik icap
ların üzerinde tutuluyor. Hangi taraftan faz
la tazyik yapılıyorsa yardımlar o tarafa doğru 
kaydırılıyor. Sayın Bakandan istirhamım, 1967 
bütçesinde daha ziyade vilâyetlerin hacmına 
göre, ihtiyaçlarına göre ve yol kilometresine 
göre yardım yapılsın. Yine 140 köyü olan bir 
vilâyete de üç tane dozer, beş tane greyder ve
riliyor, 1 700 köyü olan bir vilâyete de üç ta
ne dozer, beş tane greyder veriliyor; parça, 
lâstik de o nisbette. Yani sanki daireler otur
muş, adı vilâyet, oraya da onu gönderiyor. Hal
buki Sivas'a gönderilen yardım Sivas'taki per
sonele kâfi gelecek durumda, değil. Daha şimdi, 
250 - 300 bin liraya yakın Nafıanın akar yakıt 
borcu duruyor, taahhüt işini alan Nafıaya akar 
yakıt vermiyor. Yani burada Hükümetin mâ
nevi şahsiyeti, de zedeleniyor. 

Sivas Vilâyeti emsali vilâyetlere kıyasla en 
az 5 vilâyet hacmini kapsamaktadır ve ihti
yaçları da bu nisbette fazladır. Sayın Bakan 
geçmiş devirlerde Sivas milletvekilliğini yap
mıştır. Sivas'a minnet borcu odluğu kanısında
yım. Kendisinin daha önce vermiş olduğu yazılı 
cevapta Sivas Vilâyetinin daha 040 kilometre il 
yolu yapılmasına ihtiyacı vardır. Haki
katen Sivas vilâyetinde birçok, kaza mer
kezlerinden bucaklara bugüne kadar motorlu 
vasıta gideni em ektedir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin bir 
tarafında asfaltlanmış köy yolları yine memle
ketin başka bir tarafında- motorlu vasıtayı gö
rememiş bucak, halkı. 

Aziz arkadaşlar, hepiniz seçim mıntakanıza 
gittiğinizde, vatandaşlar ile karşılaştığınızda 
sizlere emanet etmiş oldukları dertlerinin ba
şında yol, su, okul ve arazi, sulaması işleri gel
mektedir. Hükümetten istirham ediyorum; 1907 
yılı bütçesinin hazırlanmasında yılların ihmal 
ve gadrine uğramış Türk köylüsünün dert ve 
ihtiyaçlarının giderilmesi için 1907 malî yılı 
bütçesinde bu seferlik olsun arslan payını Türk 
köylüsünün hizmetine yani yol yapımına, arazi 
sulamasına ve köylü kardeşlerimizin okul bek
leyen çocuklarına okul yapımına ayırsın. 

Saygılarımla. 

14 . 12 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDİNÇ 

(O. Senatosu Kütahya Üyesi) — Sayın mil
letvekilleri; Sayın Gıyasettin Duman, illere eşit 
miktarda, yardım yapılmadığından bahis bu
yurdular. Karayolları illere yardım yapama
maktadır. Karayolları bölge müdürlükleri var
dır, karayolları bölge müdürlükleri ele al
dıkları projeleri tatbik etmektedirler. İllere 
yardım, Köy İşleri Bakanlığı tarafından, köy 
yolları için yapılmaktadır. Bu bakımdan yar
dım mevzuubahis değildir. 

Sivas'ta, bundan evvelki konuşmamda arz 
ettiğim gibi, bir çok işler, bir çok önemli işler 
ele alınmış bulunuyor. Bütün bunların hepsini 
1908 yılı sonuna kadar halletmiş olacağız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Bir hu
susu açıklamak istıiyorum.' 

BAŞKAN — Buyurunuiz efendim. Yalnız 
daha evvelce işaret etmeliydiniz. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Ettim 
o fendim. 

BAŞKAN — Etmediniz. Etseydiniz görür
düm, (baktım zatıâlinizc. 

Buyu vAin e fendim. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — iSayın 
Bakana teşekkür ederim. Ben daiha ziyade Ka
rayollarına, verilen proje ve proje 'bedellerin
den bahsetmek istedim. Meselâ Söğütçük önün
den geçip Taşlı dere'den Sivas'ı bağlıyacak yol. 
Yıllarca evvel !bu yolun imlâsı yapılmış, karın, 
yağmurun altında heder oluyor. Bu bir millî 
servettir. Eğer Karayollarına gerektiği kadar 
yardım yapılsa, ıbu yolun etüdü yapılsa ikmal 
edilecek, millî servet de iheder lolmıyacak. Bu
nu kas d ederek söyledim. 

BAŞKAN — Soru 'cevaplandırılmıştır. 

9. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine alın
mış olup olmadığına dair sorusu ve Adalet Ba
kanı ve Turizm ve Tanıtma Bakan Vekili Ha
san Din çerin sözlü cevabı (6/125) 

BAŞKAN — Sayın Duman? Buradalar. Sa
yın Turizm Bakanı? Yoklar. 



M. Meclisi B : 18 14 . 12 . 1966 O : 1 

ADALET ©AKANI VE TURİZM VE TA
NITMA BAKAN VEKİLİ HASAN DİNÇER 
(Konya) — Ben cevap 'vereceğim. 

BAŞKAN — 'Turizm ve Tanıtma Bakanı 
•adına 'vekâleten zatıâliniz mi cevap vereceksi
niz? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Evet. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorularımın Turizm ve Ta

nıtma Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi rica ederim. 

'Saygılarımla. 
(Sivas Milletvekili 
'(riyasettin Duman 

1. — Sivas Vilâyeti Turizm 'bölgeleri içeri
sine alınmış mıdır? 

2. — Alınmış ise '19G6 yılı içerisinde Turizm 
bakımından Bakanlığımız tarafından Sivas Vi
lâyeti dâhilinde ne ıgiıbl yatırımlar yapılacak
tır? 

BASILAN — Buyurunuz Sayın Adalet Ba
kanı, Turizm ve Tanıtma Bakanına vekâleten. 

ADALET ıBAKANI VE TURİZM VE TA
NITMA BAKAN VEKİLİ HASAN DİNÇER 
- - (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; soru sahibi Sayın arkadaşımın soru
larına cevaplarımı arz ediyorum. 

Bakanlığımızca, çeşitli işlerde kullanılmak 
üzere envanter tabloları, Turizm Özel İhtisas 
Komisyonu ^çalışmaları, turist pazarlarına ya
kınlık ve giriş kapıları ıgöz önüne alınarak bir 
«Turistik tesis yatırımları öncelik listesi» ha
zırlanmıştır. Ulaşım imkânsızlıkları sebebiyle 
•bâzı turistik potansiyeli olan yerler bu listeye 
dâhil edilmemiştir. Aynı Zamanda geceleme 
yapılmıyacak yerler, transit merkezler kısmına 
dâhil edilmiş olup buralarda daha ziyade lokan
ta, plaj ve kamp gibi tesisler yapılması teşvik 
edilmektedir. 

Ancak bu liste 'çok yakın gelecekte yapıla
cak turistik tesis yatırımları için kullanılacağı 
gibi «Turizm Geliştirme Etüdü» sonunda da 
nihai şeklini alacaktır. 

Sivas ili yukarda bahsi ıgoçen faktörler dik
kate alınarak ikinci 'derecede ehemmiyetli 
transit merkezler listesine ithal edilmiştir. 1966 
senesinde Bakanlığımız iki tatil köyünün tevsi-

inden ibaşka yatırım yapmıyacağından Sivas 
ili için de her hangi bir yatırım düşünülme
mektedir. 

1905 (senesinde Bakanlığımızca Gürün Tu
rizm Tanıtma ve Kalkındırma Derneğine, Gül-
pmar Gölü ile ilçe arasındaki yolun yapılması 
için 6 bin lira, göl etrafının tanzimi ile ban
klar konulması için de beş bin lira ki cem'an 
10 bin lira yardım yapılmıştır. Ayrıca >gerek Si
vas Belediyesi, gerekse özel teşebbüsün kredi 
talepleri müspet karşılanacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Duman 'buyurunuz. 
GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sayın 

milletvekilleri; Sayın Bakanın vermiş olduğu 
cevap maalesef ıbcrıi tatmin etmedi. Sadaka 
kabilinden hize 10 000 lira yardım edebilmiş. 
Tarih 'boyunca birçok 'milletlerin hükümet 
merkezi olmuş Sivas iline nedense gerekli ilgi 
bugüne kadar, gösterilmemiştir. Her bakım
dan bir turizm cenneti olan Sivas il merkezin
de ve mülhakatında yüzlerce görülmeye değer 
tarihî eserler vardır. Her turistin hayranlıkla 
bakmaya doyamıyaeağı eserlerin birkaç, tanesi
ni aşağıda sıralıyorum: 

Cifte Minareler, Şifaiye Medresesi, Ulu Ca
mi, Giök Medrese, 'Bürücüye Medresesi, Güdük 
Minare, Divriği Camii ve '1589 tarihinde Bali
nam Basanın oğlu Mustafa Bey tarafından ya
pılan Aliağa Camii. 1810 tarihinde yapılan İz
zet Paşa Camii, 1879 tarihinde Sivas Valisi Sa
it Paşa tarafından yaptırılan Sait Paşa Camii 
ve daha 'birçok bunlara mümasil tarihî eserler 
görülmeye değer. Bu ecdat yadigârı eserlerin 
muhafazası ve etrafının açılması tamir ve ona
rılması para İle olacaktır. Ne yazık ki, bizim 
gelmiş -geçmiş hükümetlerimizin idare anlayı
şında, Devlet yardımları vilâyetlerin büyüklü
ğü, nüfus oranı, Türkiye haritasındaki işgal 
ettiği saha ve ıgeçirmiş olduğu tarihî devirler
den arta kalan eserlerin kıymet ve vüsatına 
gln-e değil, daima siyasi ıbaskı, teknik zaruret 
ve ihtiyaçlara üstün tutulmuştur. Bu sebeple, 
Sivas vilâyetimiz de turizm bakımından ge
rekli yardımdan mahrum bırakılmıştır. Temen
nim bundan sonra hükümetler plânın hazır
lanmasında siyasi zaruretlerin teknik icapla
ra tercih edilmemesidir. Bir yandan milyon
lar sarfı ile turistik kumarhaneler ve motel-
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ler kurarken zamanımıza kadar 'gelmiş milyon
lar sarfı ile 'bugün meydana ge tiril amiyec ek ec
dat yadigârı tarihî eserleri korumayı ihmal et-
miyelim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
sözlü cevabı (6/126) 

BAŞKAN — Soru sahibi (burada, Millî Eği
tim Bakanı burada. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü somlarımın Sayın Millî 

Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

iSivaa Milletvekili 
Gıyasettin Duman 

1. — a) 1963 yılı bütçe yılı içinde mer
kez ve kaza köylerine Sivas vilâyetinde kaç 
okul yapılacaktır? 

ıb) Halen Sivas ili ve kaza merkezlerine 
bağlı' köylerden kaçında ilkokul yoktur? 

c) Ekseri köylerinde ilkkokul olmıyan 
UzunyayLa ve havalisi köylerinin ilkokul ça
ğındaki çocuklarını okutmak için Şarkışla Tu
nus nahiye markezinde bir «bölge okulu yapıl
ması düşünülmekte midir? 

d)1 Hafif îpsila (Doğanşaır) nahiye mer
kezine bağlı 42 köyden ekseriyetinde okul olma
dığından Doğanşar nahiye merkezinde bir bölge 
okulu yapılması düşünülmekte midir? 

2. — Hükümet programında yurdumuzda 
yeni üniversitelerin açılacağı vadedilmektedir. 
Bu üniversitelerden bir tanesinin Sivas vilâye
ti dâhilinde 4 Eylül Üniversitesi adı ile açıl
ması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Sayın Başkan ve sayın arka
daşlarım; Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man arkadaşımın sorularına cevaplarımı arz 
ediyorum. 
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1966 bütçe yılı içinde Sivas merkez kaza 
ve köylerinde 92 okul yapılması kararlaştırıl
mıştır. Bunlardan 15 derslikli üçü şehir okulu, 
68 derslikli 44 ü hiç okulu bulunmıyan köyle
re, 56 derslikli 23 ü köylerde harap okulların 
yerine, 34 derslikli 20 okulda köylerde yetersiz 
bulunan geçici okulların yenine yapılacaktır. 

Ayrıca ihtiyacı karşı!amıyan üç köy 'okulu
na 4 derslik de eklenmiş 'olacaktır. Aynı yılda, 
bu yıl içinde köy okullariyle birlikte 174 öğret
men evi de yapılmış olacaktır. Bu rakamlar şüp
hesiz plânın rakamlarıdır. Ayrıca vilâyet içeri
sinde ilâveten yapılmakta olan okullar da var
dır. 

Sivas «ilinde 446 okulsuz köy vardır. Bunlar
dan 319 unun nüfusu 250 den az, 127 si de 250 
den fazla nüfusludur. Bininci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında nüfusları 250 den yukarı olan 
köylere okul yapımında öncelik tanınmıştır. 

Sorularının (C) ve (D) maddelerine müş
tereken cevap arz ediyorum, birbirlerine ben
zediği için. Doğu ve Güney - Doğu illerimizin 
Mahalle, Mezra, Kerge, Kom, Oba 'gibi dağı
nık yerleşme yerlerindeki vatandaş çocukları
nın okutulaıbilmesi için yatılı bölge okulları
nın yapımı plânlanmıştır. Sivas ili de bölge 
yatılı okulu programına dâhil illerimizden birisi
dir. Ya.tılı bölge okulların yapılacağı yerler ba-
kanbklararası bir heyet tarafından seçilmekte
dir. Mahallerine 'gidecek heyet tarafından Si
vas ilinde yapılacak bölge okullarının yerleri 
de tesbit edilmiş olacak ve ödenek imkânları
na göre de programa alınacaktır. Bu bakım
dan muhterem arkadaşımızın sorularında işa
ret «buyurdukları merkezlerde birer bölge ya
tılı okulu yapılıp yapılamıyacağı konusu an
cak heyet raporuna bağlı bulunmaktadır. 

İkinci soruya cevabımı arz ediyorum. Hü
kümet programında yeni üniversite ve yüksek 
öğretim kurumları açılmak üzere derhal ha
zırlıklara başlanacağı ifade edilmiştir. Bu ko
nuda şimdiye kadar yapılmış çalışmalar mev
cut ise de memleketin geleceği ile ilgili, sıkı 
sıkıya bağlı olması dolayısiyle bu pek önemli 
konuda ilmî bir araştırma ve etraflı bir ince
leme yapılması lüzumlu ve faydalı görülmüş
tür ve açılacak müesseselerin çeşitlerinin yer
lerinin ve yapılacak hazırlık çalışmalarını tes-
bit etmek üzer© üniversite v» yüksek okullar 
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temsilcilerinin katıldıkları bir ilmî komisyon 
kurulmuştur. Bu çalışmalar sonuçlanmıştır. 
Şimdi kanun tasarısı hazırlanmış ve üniversi
telere gönderilmiştir. Üniversitelerden cevap
lar peyderpey gelmektedir. Bu kanun tasarısı 
son şeklini aldıktan sonra Sivas'ta bir üniver
site nüvesinin kurulup kurulamıyacağı ayrıca 
hükümetçe ilân edilecektir. 

Mâruzâtım fbu kadar, saygılarımla arz ede-
ınim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Gıyasettin 
Duman. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sayın 
Başkan, Saym milletvekilleri; Sayın Bakana 
teşiekkür ederim. Çünkü hiçbir sene Sivas'ın 
köy okullarına bu seneki kadar yardım yapıl
mamıştır. Temennim 1967 bütçesinden de Si
vas'ın yine hissesine düşen para kendi vüsa-
tında 1 400 köy olduğuna ıgöre, bunların 640 
ında da okul olmadığına göre, her halde 1963 
'bütçesinden ayrılan nisbet dâhilinde Sivas'a 
1967 bütçesinden de aynı miktarda para ayı
racaklardır. 

Üniversite için de vermiş olduğu izahata 
teşekkür ederim. Artık bu bir kanun mevzuu
dur. Elbette ki, kendisinin de takatları dışın
dadır. Onun için sözlerimi kısa kesiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Dmnan'-
w, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köyleri
ne 1965 yılında kaç Km. köy yolu yapıldığına 
ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu yapıla
cağına dair Köy İsleri Bakanından sözlü soru
su (6/127) 

BAŞKAN — Saym Duman? Burada, Saym 
Köy İşleri Bakanı?- Yoklar. Bakan 'bulunmadı
ğı için sorunun görüşülmesi gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

12. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'm, 
Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer kömür sa
hası içinde bir termik santrali kurulması husu
sunda ne düşürıüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

BAŞKAN — Saym Kaçar? Yok. Soru sahi
bi dki 'birleşim üstüste sorunun ' 'görüşüleceği 
Birleşimde bulunmadığı cihetle, sorusu düş
müştür. 

13. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine da:r sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in 
sözlü cevabı (6/130) 

BAŞKAN — Saym Soyer? Buradalar. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Bu
radalar. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Taıbiî Kay

naklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasını rica ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soy e i* 

1. — Aksaray şehrılmizin içinden geçerek 
Aksaray ovasını sulamakta ve daha yukarı
daki Mamasun 'barajının suyunu ihtiva eden 
kanalın iki tarafına ait sodlerin inşaası 1935 
plânına alınarak bütçeye de 3 milyon lira bu 
iş için konulmuş iken senesi içinde yapılma
masının sebebi nedir? Ve ne zaman yapıla
caktır? 

2. — Avanos'dan alınarak Aksaray'a çeki
lecek 'bulunan yüksek elektrik gorilim hattı
nın yapılması 1965 'bütçesine konulmuş ve icra 
plânına alınmış 'bulunduğu halde senesi için
de yapılmamış olmasının sebebi nedir? Ve ne 
zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Saym Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER — Saym Baş
kan, Sayın milletvekilleri; Saym Soyer'in sor
duğu konunun Uluırmak sağ sahil sulaması 
ile ilgili olduğunu tahmin ediyorum ve ceva
bımı da ıbuna 'göre arz etmek istiyorum. 

RUHİ iSOYER (Niğde) — Şehir içinden 
.geçen Uluova ırmağıdır. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — 
Taşkından korunma problemi ile mi ilgili sor
duğunuz ? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Evet, ama şehir 
içinde taşkın yaptığını... 

— 575 — 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER ((Devamla) — 
Konu 1964 senesinde vukulbulan »bir feyezan 
neticesinde ele alınmış 've işin planlanmasına 
ve proj elenin hazırlanmıasına da haşlanmıştır. 

BAŞKAN — iSayın Bakan, biraz yüksek 
sesle ve mikroifona yaklaşarak konuşunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — 
Bu cümleden olarak şehirlerin taşkından ko
runması işine lait katı projeler hazırlanmakta
dır ve önümüzdeki yıl programlarına intikal 
ettirilecektir. Biraz sorunuz iki tarafa da çe
kiliyor da. Eğer bu ise, ibu taşkın kontrolü ise, 
'bunun projesini ^önümüzdeki sene içinde (biti
receğiz ve mütaakıp programlara alacağız. 
Uluırmıağm sulaması ile ilgili ise Mıamasun 
ıbarajı lâfı geçtiğine ıgöre esasen taşkın proible-
mi Mamasun tonajının ıdolu savağının çalış
masından hâsıl olan 'bıir mevzudur. O kadar 
da kıymeti yoktur. Fakat buna nağmen şeh
rin içinde 'dere tamıamen sıkıştırılmıştır. Yani 
binalar hemen hemen yatağın içine kadar so
kulmuştur, ıbir feyezan mevzuu vardır. Bu fe
yezan mevzuunu tetkik etmekteyiz. Projeleri
ni hazırlamaktayız, ileriki yıllarda programa 
konulacaktır. iMâruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soycr. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; Sayın Bakanın verdiği izahata te
şekkür öderim. Benim sualim yanlış anlaşılmış, 
Ulu ırmak, Aksaray kasabası içerisine giner-
Iken ve şiehrin içindeki 'devamında tam mâna-
siyle bir intizamsızlık arz eder. Bu sebepledir 
ki; 1963 yılında büyük bir feyeızan yaptı ve ci
vardaki o mahalleler evlerinin içinde bir metre 
yüksekliğine kadar 'balçık toplanmasına sebebi
yet verdi. 

Bunu dikkate alan Hükümet, 1964 yılında 
gerelkli projeyi yaparak 1965 yılı icra plânına 
almış ve şehir içinden geçmekte bulunan Ulu-
ırmak'ın iki sahilini bir nizam altına, set içine 
almaya karar vermişti. Sualimin esas sebebi 
iradur. 

Şimdi, yüzlerce evi balçık yığını haline ge
tiren bir taşkından sonra yapılmış proje ve ic
raat plânına alınmış bir mevzu icra plânından 
çıkarılıyor. 1964, 1965, 1966 yıllarında büyük 
bir ihmale ve hattâ terke mâruz kalıyor, ya

pılmıyor. • Halikın- her zaman tehlike altında 
kalmasını, tehdit altında kalmasını göze almış 
'bulunuyoruz, Hükümetçe. Bu yanlış bir tutum
dur. Niçin 1961 yılında 19G5 yılı için İcra plâ
nına konulduğu hakle bu nizamsız ırmağın ke
narları set haline 'konulmainiştir ve bu neden 
icra plânından çıkarılmıştır? Ben. asıl Sayın 
Balkandan bunu öğrenmek istiyorum. Memle
ket yararına ve büyük bir kasabanın büyiiik 
bir kısmının sel âfetine mâruz kalmasına sebe
biyet veren bu kadar mühim bir nnevizuda ilc
iden Hükümetin bu kadar bigâne kaldığına üzül-
mclklcyim ve hayret etmekteyim. Eğer beni 
hu noktada tatmin ederlerse minnettar ola
cağım. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ENEB.İİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
Nİ İBRAHİM DERİNLE — Sayın Bakan, 
ısayın Milletvekilleri; sorunun mahiyeti haki
katen şimdi değişmiş bulunuyor. Bir defa bana 
verilen nota göre, 1965 programına Sayın Ru
hi Soycr'in söylediği gibi, taşkın kontrolü için 
o milyon lira Bütçeye konmuş bir para yoktuı*. 
l>u, kendisinin hatırında kalan 3 milyon lira, 
tahmin ediyorum ki, Uluırmağm sağ sahil su
laması ile ilgili bir paradır. 

Mamafih, kendilerine teşekkür edeceğim 
ve bu mevzuu tetkik ettireceğim. Faıkat bana 
verilen nota göre projesi tamamlanmamıştır. 
projesi üzerinde çalışılmaktadır ve proigrama 
'da bugüne kadar alınmış değildir. Tetkik etti
receğim, sual- istikâmet değiştirmiştir, kendile
rine bu konuda yazılı olarak cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben ikinci defa olarak kürsüye 
Sayın Bakanın başka bir mevzuda da, ihmâle 
uğramış başka bir mevzu.umuzda da dikkatini 
eelkmiş olmak için geldim. Bu da Avanus - Ak
saray elektrik gerilim hattıdır. Sualimde o da 
var. Bu da, arz ettiğim gibi, 1965 icra plânına 
alınmışken, Hükümet değişmesi ile bu icraat 
Hükümet programından çıkarılıp atılmıştır. 
Merak ediyorum, acaba Adalet Partisi Aksa
ray'dan aldığı reyleri inkâr etmek . niyetinde 
midir ?. 
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Niçin bu gerilini hattını 19(15 plânından çı-
(karnııştır? Niçin bu Uluıi'mak setlerini 19G5 
yılında yapnıa'ktan vazgeçmiştir?• Ne'de yine 
bir övey evlât haline mi geldi'? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 

14. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'hı, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair sorusu ve Güm
rük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in sözlü ce
vabı (6/131) 

BAŞKAN — Sayın Sual sahibi? Buraca. Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanı1? Burada. 

Soru okunacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

Aksaray kazamızda 1965 senesinde yapılması 
kararlaştırılarak karşılığı 750 bin lira olarak 
bütçeye konulmuş bulunan Tekel binasının 1965 
yılında yapılmamış olmasının sebebi nedir? Ba
kanlık bu binayı ne zaman yaptırmayı düşü
nüyor? ./ 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı 
Iruyurunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; Niğde Milletvekili Sayın Ruhi 
Soyer'in Aksaray ilçesinde inşa edilecek Tekel bi
nası hakkındaki sorularına cevabımı arz ediyo
rum : 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 malî yılı 
Bütçesinin 22,000 numaralı Yapı, Tesis ve Büyük 
Onarım giderleri unvanlı bölümüne Aksaray ida
re binası inşaatı için 200 000 liralık ödenek konul
muştur. Ancak Aksaray'da idareye ait mevcut 
bir arsa bulunmaması sebebiyle mezkûr binanın 
inşa edileceği arsanın istimlâki mcvzuubahsol-
muş ve mahallinde şehir imar plânı inkişafı göz 
önünde tutulmak suretiyle tetkik ve gerekli etüd-
lerin yapılması icabetmiş ve ayrıca arsanın satı-
nalmabilmesi için bütçenin (A/3) işaretli serma
ye teşkili ve tarnsfer harcamaları kısmının kamu

laştırma -ve satmalmalar tertibinde kâfi ödene
ğin bulunmaması sebebiyle de buraya aktarması 
yapılarak ödenek temini muameleleri zamana mü
tevakkıf bulunmuş olması dolayısiyle vakit kaybı 
zaruri olmuş, bu suretle bu gecikme vukua gele
rek inşaata başlanamamıştır. Ancak -daha sonra 
bu arsa temin edilerek bu senenin 9 ncu ayında 
'binanın ihalesi yapılmış ve 29 . 9 . 1967 de de 
inşaat bitirilecektir. Hali hazırda inşaata da baş
lanmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz ıSaym Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, Niğde vilâyeti hududu dâhilinde yeni 
bir tehir, icra plânından yeni bir çıkarma ve yeni 
bir vazgeçme ve yeniden bir üvey evlât muame
lesi misâli. 

Sayın Bakanın söyledikleri, 1967 yılında ya
pılacağına dair vermiş oldukları teminata teşek
kürlerimi sunuyorum. Ancak arzetmek isterim ki; 
sorumda ballısettiğim 700 000 lira inşaatın tamamı 
için, 200 000 lira da 1965 yılı zarfında sarfedil-
mek üzere konulmuş olan para karşılığıdır. Arsa
da daha bidayette Sayın Mehmet Yüceler arka
daşımız Tekel Bakanı iken orada belediye Baş
kanı tarafından temin edilmiş ve verilmişti. Ar
sanın verilmesi bir mâni 'teşkil etmiyecekti, et
memeliydi, çünkü arsa temin edilmiş, belediyece 
verilmiş vaziyetteydi, gösterilmiş vaziyette ildi. 

Aksaray'ın da 'büyük bir tekel maddeleri sarf 
eden, 25 bin nüfuslu merkez olduğu dikkate alı
narak binanın biran evvel yapılması kararlaştırıl
mıştı. Ama, demin arz ettiğim gibi, her nedense 
bu da 1965 icra plânında mevkii tatbike konul
ması icaıbederken çıkarılmış ve bu 200 000 lira, 
bilmiyorum her halde başka masraflara sarf edil
miş olacaktır, yoksa arsa belediyece temin edil
mişti. Mamafih tekrar ediyorum, 1967 yılında ya
pılacağıma dair Sayın Bakanın vermiş olduğu 
teminata teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de şehri içinden geçmekte bulunan Tabakhane 
deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde yapılma
ması sebebine dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in sözlü ce
vabı (6/132) 
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BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Sayın 
Bakan?.. Bunada. Soru okunacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delfılet buyurulmasını rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1. — Niğde şehri içinden geçmekte bulunan 
Tabakhane deresinin kenarlarının set inşası su
retiyle ıslahı ve taşkından korunması 1965 icra 
plânına alınmış ve bütçeye karşılığı konulmuş 
bulunmasına rağmen yapılmaması sebebi nedir? 

2. — Niğde, Bor elektrik yüksek gerilim 
hattı çekilmesi keza icra plânına alınarak büt
çeye karşılığı konulduğu halde yapılmamış ol
ması nasıl izah olunabilinir? Ve ne zaman ya
pılacaktır ? 

BAŞKAN — Sayın Bakan Buyurunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Niğde Tabakhane deresi ıs
lahı 1 000 000 kcûf bedelli bir iştir. 1965 pro
gramına da 200 bin liralık bir ödenek konmuş
tur. İş ihale edilmiş ve projelerin hazırlanması, 
tasdik keyfiyeti dolayısiyle 1965 senesinin 
11 nci ayma kadar bu muameleler devam etmiş
tir. 1965 senesi 11 nci ayı dolayısiyle inşaatlar 
durmuş ve mesele 1966 senesine intikal etmiş
tir. İş yürümektedir. Bu sene sonundan evvel 
ikmal edilecektir, arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 11 nci ay Niğde'de 
kıştır. Niğde, 1300 küsur metre irtifada bir 
vilâyet merkezidir. Sayın Bakan böyle bir yer
de, 11 nci ayda yapılan bir ihalenin netice ve-
remiyoceğini elbette takdir buyururlar. Ama 
her nedense işi o zamana kadar tehir etmiş, şim
di yapılmaktaymış. Haber alıyoruz ki, Niğde -
Bor gerilim hattının trafosunu da Sayın Baş
bakanımız bu defaki şereflendirdikleri zaman 
Bor'da temelini atmışlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 yılında Sayın 
Çelikbaş Sanayi Bakam idiler ve 1963 yılının 
başından başlayıp sonunda elektriği ta Avanos'
tan 300 kilometre mesafede olan Niğde'ye ge
tirmiş bulunmakta idiler. Bor'un 12 kilometre 
kadar yakınına getirilmiş bulunan bu hattın 
1965 yılına parası, karşılığı konulmuşken, 1965 
yılında yapılmaması, 1966 da bitirilememiş bu
lunması ve ancak 1966 nm bu ayı içerisinde ya
ni, yine kış ayı içerisinde ancak trafosunun açı
labilmiş olması yine Niğde ilinin ne kadar üvey 
evlât muamelesi görmekte olduğunun ve el 
ucuyle tutulduğunun bir delilidir, tebarüz ettir
mek isterim. Sağ olun... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekileri; eğer demin yanlış ifade ettimse, 
özür dilerim. Mevzuun ihalesi beşinci ayda yapıl
dı. Tabakhane deresinin ıslâhı mevzuu 11 nci ay
da değil, beşinci ayda yapıldı. Ancak mütaahhit 
projeleri yapmak, divandan geçirmek ve saire 
muameleleri tasdik ettirmek muamelesi 11 nci 
aya kadar uzadı ve.... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Şartname mese
lesi Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmasın efen
dim. 

ENERJİ "VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Bor 
hattı da bu sene ihale edildi ve bu sene servise 
girdi. Trafosu deği'l, daha ziyade direklerinin ye
ni işe başlayan bir firmaya verilmiş olmasından, 
ihalenin de ona isabet etmesinden ve direklerin 
her birinin tecrübelerinin yapılması zaruretinden 
ileri gelmiştir ve bu ayın içine kadar uzamıştır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Bor hattı servistedir, biliyorsunuz bitmiştir, 
servise de girmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; Niğde içerisinden geçmekte bulunan 
Tabakhane deresi müteaddit defa sel baskınla
rına mâruz kalmış ve civardaki bilhassa sanayi 
bölgesi olan fakir sanatkârlarımızın atölyelerini 
tamamen balçık içinde bırakmış mühim bir de
redir. Bunun için 1965 yılma Sayın Bakanın 
buyurdukları gibi 1 milyon lira keşifle 200 bin 
lira 1 nci sene için konulmuştu. Fakat yine 
izahattan anlaşıldığı gibi, 1965 yılmm 11 nci 
ayma kadar hiçbir muamele yapılmamış, her ne
dense, Ulukuş ağır uçuyor galiba, yapılamamış, 
ancak 1965 yılmm 11 nci ayında ihale edilmiş
tir. 
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16. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmişi 
husuusnda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduuğna dair Dışişelri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/136) 

BAŞKAN — Sayın Çanga? Yo'!:. Say:ın Çan-
ga 'bulunmadığı cihetle sorusu gelecek birleşim
de görüşülecektir. 

17. — Niğde, Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Çamardı üresi 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) 

BAŞKAN — Sayın Soyer Burada. Sayın 
Bayındırlık Balkanı? Yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle soru gelecek birleşime bırakılmırtır. 

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

BAŞKAN — Sayın Nöbioğlu Vazifeli bu
lunduğu- cihetle soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

19. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve, büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak'ın sözlü cevabı. (6/139) 

BAŞKAN — Sayın Oma? Buradasınız. Sa
yın Devlet Bakanı? Buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 

Millcıt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Spor işlerini tedvire 

memur Devlet Bakanı tarafından sözlü ola-
raik cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Şinasi O m a 
izmir Milletvekili 

27 Mayıs 1960 tan bu yana Spor - Toto ge
lirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde ya
pılan veya onarılan, spor tesislerinin, (Stad, 
kapalı salon, yüzme havuzu, kayıkhane ve 

sairenin) durumları çeşitli dedikodulara se-
bebolnıaktadır. 

1. Tesis projelerinde bilerek veya bilmiye-
rek yapılan ve büyük paraların ödenmesine 
sebebolan hesap hataları var mıdır? Varsa 
haklarında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2. Projeleri tekemmül ettirmeden ve hattâ 
ortada' yokken ihalesi yapılan tesisler han
gileridir? Bunların mesulleri hakkında ne 
yapılmıştır? 

3. Rantabilitesi hesabedilmeden gelişi gü
zel olarak -yaptırılan tesisler üzerinde bir in
celeme yapılmış mıdır? 

4. 1, 2 ve 3 ncü sorularda arz edilen se
beplerle, bugünkü Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü Tesisler . Dairesinin, eski dosya
lara el sürçmediği el sürmekten çekindiği, 
her dosyanın bir felâket olduğu bir ha
kikat bulunduğuna göre Maliye ve Nafıa 
Vekâletlerinin salâlryetli uzmanlarına bu dos
yaların tetkik ettirilmesi düşünülmüş mü
dür? Veya daha ne zamana kadar bu yürekler 
acısı hal sürüncemede kalacaktır? 

5. Milletin milyonlarının sarf edildiği bu 
gibi tesislerden bâzı şahısların menfaatlendi-
ği, iddiaları mevcudolduğuna göre bu yön
den bir tahkikat yapılması düşünülmekte 
midir? 

6. Yeniden inşası düşünülen tesisler için 
bir öncelik sırası mevcut mudur? Mevcut de
ğilse böyle bir öncelik düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI' KÂMİL OCAK (Ga
ziantep) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; İzmir Milletvekili Sayın Şinasi Osma'nın 
sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Projelerin hazırlanmasında önçalışma-
lar tam yapılamadığından bâzı inşaatların ma
liyeti tahmin bedelinin üstüne çıkmıştır. Pro
jelerin tatbiki ile mütaahihtlerin istihkakları
nın ödenmesinde bâzı fazla ödemeler ortaya 
çıkmış, bunların bir kısmı tesbit edilmiş ve 
mahkemeye müracaat edilmiştir. Tesbit edil
memiş olanlar ise tetkik safhasında olup 
mahkeme yoliyle tesbitine intizar edilmekte
dir. (Misal : Cebeci Stadı.) Alman neticelere 
göre bunların mesulleri hakkında takibat ya
pılmaktadır. 
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2. Av an projelerle ihalesi yapılan işler 
mevcuttur. Banların da ekserisinin mukavele
sinde tatbikat projelerinin mütaahhitlikçe 
yapılması derpiş edildiği görülmüştür. Tat
bikatları esnasında işler; kontrol sisteminin ve 
Tesisler Dairesinin eleman yetersizliği dola
yısiyle gerekli şekilde takibedilemediğinden bu 
işlerden bir kısmının tatbikat projeleri yapıl
mamış, bir kısmı da noksan yapılmıştır. Bun
lar üzerinden yapılan inşaatlar ise yarım kal
mış, ihtilâflara sebebolmuş veya tahakkuk et
tirilememiştir. (Bingöl saha drenajı, Bingöl 
açık tribün inşaatı, Trabzon kapalı tribün 
inşaatı, Elâzığ koşu pisti, Uşak stadı tribün 
inşaatı, Afyon kapalı tribün ilâve inşaatı, Co
rum stadı, Çankırı kapalı tribün inşaatı.. 
gibi.) Bunların noksanlıkları zamanla ele alı
narak ikmali yoluna gidilmiş ve inşaatların 
bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da halen 
devam etmektedir. Devam edemiyenler ise ih
tilâflar dolayısiyle aşağıda bahsettiğimiz ko
misyonun tetkikine bırakılmıştır. 

3. Spor tesislerinde rantabilite hesabının 
müessiriyeti çok geri plânda düşünülecek bir 
mevzu olduğu kanaatindeyiz. Elde mevcut ve 
halen meriyette olan Genel Müdürlük mevzua
tında da bu tesisler âmme hizmeti görme, ruh 
ve beden sağlığına yardım etme gayesiyle 
yapıldıklarından bir nanta'bilite hesabına tâbi 
tutulmamışlardır. 

4. Bugünkü Beden Terbiyesi Tesisler 
Dairesi bahis konusu eski dosyalara el sür-
memezlik yapmayıp bu dosyalarla ilgili ihti
lâf ve anlaşmazlık yüzünden işlerin sürünce
mede kalmamasını sağlamak maksadiyle 
4 yüksek mühendis ve 4 hukukçudan 
müteşekkil bir komisyon kurarak ve bu 
komisyonda bütün dosyaların tetkikini 
ınütaakıp işlerin nasıl bir yolla yürütülece
ğine dair kararlar vererek tatbikine geçmek
tedir. Halihazırda ihtilâf dolayısiyle sürün
cemede kalmış bu tip işlerden öncelikle ele 
alınan 28 dosyanın 24 ü hakkında karar ve
rilmiş ve derhal tatbikata geçilmiştir. 

Ayrıca Tesisler Dairesiyle ilgili işlerden 
suiistimal veya usulsüzlük olup olmadığı 
hususları Genel Müdürlüğün vâki müracaat! 
ile Nafıa Vekâletinden- 1964 senesi içersinde 
eelbedilen bir heyete elde mevcut 127 dosya j 

tetkik ettirilmiş ve bunlardan sakıncalı olan
lar ayrılmıştır. Yine aynı dosyalar Maliye Ve
kâletinden istenilen heyete tetkik ettirilmiş 
ve yine sakıncalı olanlar ayrılarak Başba
kanlık Tahkik Heyetine günderilmiş ve heyet de 
yaptığı inceleme neticesinde lüzum gördüğü 
dosya ve eşhası Devlet Şûrası kanalı ile 
mahkemeye sevk etmiştir. Bunlardan sonra 
tekrar ortaya çıkan bâzı ihtilaflı dosyaların 
tetkiki için de yine Nafıa Vekâletinden bir he
yet celbedilmiş ve 1965 senesi 7 nci ayında 
yaptıkları teklifi bir raporla belirtilerek Te
sisler Dairesine dikkat edecek husus ve taki-
bedilecek yol hakkında tavsiyelerde bulun
muşlardır. Yukarıda bahsettiğimiz bu çalışma 
ve tetkiklerden sonra komisyonu kurarak iş
ler bir yön veren ve dosyaları derinlemesine 
tetkik etme yoluna gidilerek işlerin sürünce
mede kalmaması sağlanmaktadır. 

5. Milletin milyonlarının sarf edildiği 
ekli listede görülen tesislerin yapımı ile ilgili 
çalışmalar sırasında bâzı şahısların menfaat-
lenip menfaatlenmediği; bir önceki maddede 
bahsetmiş olduğumuz tetkik, tahkik ve mahke
melerin neticesinden belli olacaktır. Bu ko
nuda mahkemeye sevk edilmiş işler hakkında 
netice almamadan daha fazla bir şey söyleme
nin doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. 

6. Yeniden inşası düşünülen tesis işlerin
de bir öncelik sırası hazırlıyalbilmek için mua
sıra memleketlerde tatbik edilen metotlarla 
nüfus, okul sayısı, sporcu sayısı gibi faktörler 
göz önüne alınarak Genenl Müdürlüğümüzce 
bir statü hazırlanmış ve bu niteliklere göre 
1967 yılı yatırım ve 2 nci 5 yıllık yatırım plân
ları tanzim edilmiştir. 

Genle Müdürlüğüun kısmen 1965, 1966 ve 
hatta 1967 yılı yatırım programların]fi hazırlan
masındaki ön görü ekli listelerdende anlaşıla
cağı gibi natamam ve sürüncemede kalmış iş
lerin bitirilmesi yönündedir. 

Nitekim 1966 programı bu prensibe göre ha
zırlanmış bu şekliyle tasdikten geçmiştir. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Osnıa. 
ŞtNASİ OSMA (tamir) — Sayın Başkan 

ve sayın milletvekilleri; Başbakan adına, spor 
işlerini tedvire memur Sayın Devlet Bakanının 
sözlü soruma verdikleri cevaptan ötürü ıken-

I dilerine teşekkür ederim. 
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Yalnız bu vesile ile, iş başına geldiği zaman, 
milyonlar sarfiyle meydana getirilen, bakım
sızdık, alâkasızlık ve düzensizlik yü/Âinden kötü 
bir durumda bulunan spor tesislerimiz için 
«enkaz yığını» demek suretiyle görüş ünü Türk 
efkârı nmıımiyesine açıklıyan Sayın Bakanın 
bu mütalâasının nedenlerini öğrenmek istiyo
rum. Ancak bu vesileyle yapacağım tenkidle-
rtin bir senelik A. P. iktidarına râci olmıyaea-
ğını da belirtmek isterim. 

Gerek Sayın Bakan'ın kendileri ve gerekse 
'bugün teşkilâtın başında bulunan, vukuf ve 
dirayetle işleri yürütmeye çalışan mesullerin bu 
mevzularda ne kadar hassas olduklarını, SUQ-
lularm meydana çıkarılması ve aksaklıkların 
giderilmesi için nasıl bir dikkat ve titizlikle 
çalıştıklarını bilen 'bir arkadaşımız olarak, üze
rinde ehemmiyetle durulması lâzımgelen bu 
mevzu göründüğünden çak daha ehemmiyet
lidir. 

Sayın arkadaşlar, milyonlar sarfiyle mey
dana getirilen, 'bâzıları isabetli, bâzıları isabet
siz bir görüşle hizmete açılan spor tcıVıslerimi-
zin bakımsızlık, onarımsızlık ve düzensizlik 
yüzünden enkaz yığını haline gelmek üzere ol
dukları bir vakıadır. 

Binaenaleyh çeşitli bölgelere, çeşitli şahsi 
ve politik mülâhazalarla serpitişrilen bu tesis
ler üzerinde durularak görüş ve düşüncelerimi 
(takdirlerinize arz etmeyi de ayrıca bir vazife 
saymaktayım. 

Kıymetli arkadaşlarım; maruzatıma evvelâ, 
Hükümet merkezimiz, Ankara'dan başlıyaea-
ğım. 

Bugün Hükümet meikezimizd,e, 30 se,nc ev
vel yapılmış, o günün hal ve şartla rina, nüfus 
kesafetine yeterli olan fakat bugünkü Ankara 
için çok yetersiz alan 19 Mayıs stadından başka 
ısıtad denilecek bir açık hava tesisi yoktur. 

Hükümet melikesinin yükünü çeken bu sta
dın kısmen çimen olmasına ve her sene yüz 
binlerce lira sarf edil erek çimenlerinin tamir 
edilmesine rağmen, sezonun ortasında bir ça
mur deryası haline gelişi cidden üzüntü ve 
endişe vericidir. 

Bu cümleden olarak 1958 senesinde yeri tes-
bit edilerek inşaasma başlanan ve altı senedir, 
inşaatı bir türlü tamaiblanamıyan, sıon zamanlar 
da gazete sütunlarına bir skandal olarak geçen 

Ceibeci Stadı, hakikaten Sayın Bakanın da işa
ret ettiği gibi, üzerine parmak basılacak bü
yük bir ehemmiyettedir. 

Dört milyon lira sarfeclilerck iki senede 
^bitirilmesi icaibeden bu stadın miitaahhidino 
2,5 milyon lira gibi fazla bir paranın ödendiği 
iddiası da doğru ise, bu bamibaşka bir üzüntü 
teşkil eder. 

Yine bu statla ilgili bir husus da ; stadın 
ıbir köşesinin bir petrol şirketine peşkeş çekil
miş olması, bundan mütevellit gereken istim
lâkin yapılamamış bulunması cidden dikkate 
şayandır. 

'Bundan başka Ankara'nın diğer bir başka 
üzüntüsü de rahtabilitesi hesaibedilmeden yine 
milyonlar sarf edilerek meydana getirilen ve 
geçen sene Sayın Başlbakanımız tarafından hik
mete açılan yüzme havuzudur. 

Ankara gilbi senenin çok az bir zamanında, 
açık havada suya girmeye müsaidolan bir bel
gede, böyle açık bir yüzme havuzu yaparak 
milyonların har vurulup harman savrulması 
'katiyen affedilemez. Binaenaleyh mesullerinden 
muhakkak hesap sormak lâzımdır. 

Hele bu yüzme havuzuna bir türlü tam ve 
yeterli olarak su temin imkânının bulunmayışı, 
memleketimizin ahvali umumiyesi düşünülme
den etrafına çekilen buzlu cam yürekler acısı
dır. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi de her bakım
dan en ileri bir beldemiz olan İstanhutFun te
sislerine bakalım : 

Türk sporunun büyük yükünü çeken ve bir
çok kabiliyetli Türk sporcusunun görgü ve bil
gilerini artırmak ve' koştukları İstanbul umusu:! 
sporcu adedinin fazlalığı göz önünde tutulursa, 
mevcut tesislerin hiç denilecek kadar az oldu
ğu kolayca görülür. 

Büyük kulüplerin yanısıra 125 amatör ku
lübün lig maçı yapdığı ve çeşitli spor kolların
da en çok faaliyet gösteren bir bölge olduğu 
hakle, İstanbul'un tesis durumu açınacak bir 
hakledir. 

Gerek basının ve gerekse bu mevzu ile alâ
kalı şahısların bütün uyarmalarına, bizim dört 
seneden fazla bir zaman bu kürsüden yaptığ1-
mız ikazlara rağmen, bu konuda bir ilerleme 
kaydedilmemiştir. 
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Kanaatimce bunda, merkezden ziyade İs-
tanlbul Bölıge Başkanlığı kadar belki do daha 
çok Belediye Reisliğinin suçu vardır. Bugün 
İstanbul'da mevcut tesislere bir göz atar ve he
saba vurursak görürüz ki, sporcu sayısının çok
luğu, müsabalka adedinin fazlalığı yanında te
sis durumu gülünç denilecek 'kadar azdır. 

Vaktinizi fazla almamak için teferruatı üze
rinde durmak istemediğimiz bu tesisler meya-
nın'da 60 000 lisanslı sporcunun bulunduğu 
İstanbul'un daha pdk çok tesise ihtiyacı oklu
ğunu açıkça gösterir. 

Bilhassa bu cümleden olan, senelerce evvel 
ihtiyacı ve yeri tespit edilen, bugün i^babın
da bulunanların geç de olsa ele aldıkları 100 000 
kişilik stad hükâyesi yılan hikâyesi haline gel
miştir. 

Bundan başka bir türlü kuvevden fiile çı
karılamayan Beşiktaş'ın semt stadı bugün spor
severler gilbi bizleri de üzmektedir. Bunların 
biran evvel karara bağlanaralk inşasına geçil
mesini normal ve zaruri görmekteyim. Sayın 
Devlet Balkanının ve mesullerin bu mevzua 
eğinmelerini bilhassa istirham ederim. 

Sayın alakadarlar, şimdi de yüzümüzü bir 
parça da Ege'ye, güzel İzmir'e çevirelim : 

Sportif faaliyetler bakımından Türkiyenıi-
zin İstanbul ve Ankaradan sonra en mühim bir 
bölgesini teşkil öden İzmir'de, doğru dlirüsC bir 
futbol sahasının bulnmayışı bütün sporseverler 
gibi, bir İzmir çocuğu olarak, beni de düşün
dürmektedir. Bu sebeple yabancı temaslar lâ-
yıkiyle yapılamamakta, turistlik bir ehemmiyeti 
haiız olan İzmir bölgesi bu balkımdan gadre 
uğramış bir manzara arz etmektedir. 

Çimenlenmesi yeni tamamlanan Göztepe 
semt sahasından başka İzmir'de, çinili bir sta
dın bulunmayışı da ayrı bir üzüntü teşlkil et
mektedir. 

Çeşitli formaliteler yüzünden yapılması ge
ciken Alsancak stadının ışıklandırılması yanın
da çimenlenmesıi de ehemmiyetle üzerinde dur-
mıya değer mahiyettedir. 

Bunlardan baş»ka, 1971 senesinde İzmir'de 
yapılması kararlaştırılan Akdeniz Olimpiyatla
rı için henüz bu bölgeye el atılmamış olması 
diıkkate şayandır. 

Mütehassısların ifadesinde göre, 200 000 000 
lîra gibi mühim bir paranın sarifcdilmesiylc 

meydana gelecek olan tesislerin yapılmasına 
Ibaşlanmada gecikilir.se 15 millete mensup 1 500 
-kadar sporcunun katılacağı bu olimpiyatta yü
kümüzün kızarmaması mümkün değildir. 

Bu meyanda, 1944 senesinde, o zaman genç 
bir Kurmay .subay olarak çalıştığım İzmir isti
şare Kurulunun karariyle istimlâk yapılan bu
gün plân ve projelerinden başka maketi dahi 
yapılmış bulunan ,Eğe Spor Sitesinin henüz ele 
alınmamış olması da ayrı bir üzüntümüzü teş
kil etmektedir. 

Senelerce bu kürsüden dile getirdiğimiz bu 
büyük tesisin bir kısmının bugüne kadar yapıl
ması işten bile değilken ihmale uğramış olma
sını nasıl izah edabilirâz. 

Çeşitli düşünce ve tesirlerle son birkaç se
ne içinde İzmir'e harcanna 10 milyon lira ile 
Halkapmar semtinde bulunan bu sitede çok 
şeyler yapılabilir ve İzmir de modern bir sta
da kavuşabilirdi. 

Yine bu cümleden olarak, İzmir'in mühim 
bir semti olan ve 70 000 nüfusun barındığı Te-
pocik'te henüz bir semt sahasının daihi ele alın
mamış olması bizi fazlasiyle üzmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; yalnız üç büyük ve 
mühim şehrimizden bâzı misaller verdik. Bu 
mevzuu derinliğine ve genişliğine Anadolu'ya 
doğru yayarsak daha pdk çok üzücü meseleler
le karşılaşırız. Meselâ, temelleri üç sene evvel 
atılan ve henüz inşasına başlanmryan Bursa Ka
palı spor salonu. İnşaatı tamamlanan fakat 
gençliğe tahsisi geciken Trabzon spor salonu. 

İnşaata 1958 de başlanarak güçlükle biti
rilen Aydın kapalı salonunun hali mevcut 
üzüntülerimizi artırmaktan başka bir işe ya
ramam aktadır. 

Binaenaleyh, bu mevzuda söylenecek daha 
pdk çok sözlerimiz bulunduğunu bir tarafa bı
rakarak, milyonlar sarfiyle meydana getirilen 
bu tesis ve stadlarm bakım ve onarımları üze
rinde de bir nebze durmayı normal ve faydalı 
görmekteyiz. 

Kadrolanmıyan, birkaç yüz bin lira veril
mediği için onarım ve bakımları lâyJkiyle ya-
pılamıyan, bin bir emdkle .meydana getirilen 
bu eserlere lâyık olduğu değer verilmez ve ge
reken alâka gösterilmezse kanaatimizce hepsi 
yıkılmıya ve haraıbolmıya mahkûmdur, 

— 582 — 

http://gecikilir.se


M. Meclisi B : 18 14 . 12 . 1966 0 : 1 

•Bu vesile ile, işbaşına geldikleri günden 
heri bu önemli mevzua parmak basan, büyük 
»bir hassasiyet gösteren Sayın Bakan ile alâka
lıların bu istikametteki çabalarını takdirle 
anarken kendilerinden istirhamımız şu ola
caktır : 

Memleketin paraılarını harvurııp harman sa
vuranların yakasına yapışılmadı!kça, suiistimal 
yapanlar .meydana çıkarılmadıkça, sporcu 
gençlik huzura kavuşamaz. 

Kanaatlimiz o dur ki; Bakan olsun, Umum 
Müdür olsun, mühendis olsun, müteahhit ol
sun meısuller hıran evvel meydana çıkarılarak 
Adalete teslim edilmelidir. Çünkü, ancak bu 
suretle bundan sonra bu işlerde mesuliyet ta
şıyacak insanlar, plânsız, programsız, çeşitli 
politik mülâhaza ve tesirlerle işlerin yürütül
mesinin mümlkün olamıyacağını anlasınlar, bu 
falkir milletin paralarını gelişi - güzel harca
manın ne demek olduğunu görsünler. 

Ben şahsan bugün olduğu gibi yarın da bu 
dşin pekini bırakmıyacağım. Devletin milyon
larını gelişi - güzel sarfodenlerm yakasına ya-
pışılıneıya kadar bu dâvayı kovuşturacağım. 

Çünkü ancak hu suretle, memlekete ve Türk 
Sporcu gençliğine hizmet etmiş olunacağına 
kaaniim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru

nuz. 
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi-

atep) — Sayın Başkan muhterem arkadaşlar, 
aziz arkadaşım Şinasi Osma'ya buradaki iza
hatlarından ve hakkımda gösterdiği teveccüh
ten dolayı teşekkür ederim. Geçen sene vazife 
deruhde ettiğimiz zaman, spor tesislerimizin bir 
enkaz yığını halinde bulunduğunu ifade et
miştik. Fakat bugün memnuniyetle söyliyebili-
rim ki, enkaz yığını halinde olduğunu ifade et
tiğimiz spor tesisleri, kısmı âzamisi itibariyle, 
bugün gençliğin hizmetine açılabilecek bir hale 
gelmiştir. Bunu memnuniyetle tebşir ederim. 
Eğer Şinasi Beyefendinin bunları soracaklarım 
bilseydim, bütün yapılanları yani devraldığı
mız spor tesislerinin o günkü durumunu ve bu
gün nasıl bir hale getirdiğimizi bütün spor te
sislerinin durumunu bir bir izah ederdim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, bir vakı
adır ki, spor tesisleri bakımından fakir bir 
memlekettir ve nihayet buna 1961 senesinden 

sonra Spor - Toto gelirlerinin temini ile başla
mıştır. Gayet muntazam bir şekilde başlandığı 
için de esaslı bir gayret sarf edilememiştir. 
Bugün spor tesislerimiz dünkünden daha iyi bir 
durumdadır. Biraz sonra arz edeceğim, gerek 
bakımı itibariyle, gerek ihtilâflarının halledil
miş olması itibariyle, gerek bugünkü durumları 
itibariyle spor tesislerimiz birkaç sene evvel
kinden daha iyidir. 1967 senesinde ve onu mü-
taakıp İkinci Beş Yıllık Plân ve program dev
remizde bu memlekette daha çok spor tesisleri 
yapmak imkânlarına haiz olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; Ankara'nın spor 
tesisleri bakımından durumu diğer şehirlerimi
ze göre fena değildir. Eksik olan kısımları var
dır. Maalesef Cebeci stadım şimdiye kadar 
halletmek mümkün olamamıştır. Bu başlıca 
üzüntülerimizden birisidir ama bunun mukave
lesini fashettik. Yeni bir müteahhide ihale et
mek üzereyiz. Öyle tahmin ediyorum ki, bu ayın 
içerisinde Cebeci stadı yeni bir müteahhide ihale 
edilecek ve bundan sonra da yapımına bağla
nacaktır. Ankara'da bir yüzme havuzu yapıl
mıştır. Bu yüzme havuzunun kapalı olarak ya
pılması şayanı arzu idi. Fakat bizden evvel 
yapıldığı için buna müdahale etmek imkânını 
bulamamışızdır. 

Spor tesisleri bakımından İstanbul ferahla
tıcı bir durumda değildir, burası için gayret
lerimiz olacaktır. 1967 ve onu takiben gelecek 
olan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı devre
mizde İstanbul'a büyük paralar sarf etmek su
retiyle sportif tesisler kazandıracağız. Ycnika-
pı'da yaptıracağımız kapalı spor salonu ve 
yüzme havuzu için müsabaka açılmıştır, üç ay 
müddetle müsabıklar buna iştirak edeceklerdir. 
Ondan sonra birinci gelen proje ilâna çıkacak 
ve o tatbik edilecektir. Onu müteakiben 100 000 
kişilik stad demiyorum, fakat İstanbul'a büyük 
bir saha lâzımdır, bu da her halde Bayrampaşa 
olacaktır. Bayrampaşa'nın istimlâki bir zaru
rettir, İstanbul için. Bu yolda da bir faaliyeti
miz vardır. 

Beşiktaş stadını yapmak hususunu 1966 
programımıza almış bulunmaktayız, almışızdır. 
Yalnız Fulya stadı olarak adlandırdığımız bu 
yere belediye yol yapmaktan daima kaçınmak
tadır. Yolsuz bir stad yapmaya da biz cesaret 
edemediğimiz için, doğru bulamadığımız için 
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belediyenin yol yapma taahhüdünü almadan 
burada her hangi bir inşaata girişmek niyetin
de de değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım; İzmir'de aşağı - yu
karı iyi spor tesislerine sahibolan vilâyetleri
mizden birisidir. Şinasi Bey arkadaşım daima 
kötülerini saydılar. Meselâ bu sene açıtı ğımız 
5 000 kişilik ve Balkanlarda bir eşi olmıyan 
büyük kapalı spor salonundan bahsetmediler, 
İzmir'de bu sene temelini attığımız yüzme ha
vuzundan bahsetmediler, bu sene yaptığımız 
muhtelif deniz tesislerinden bahsetmediler. Bü
tün bunları bir küllolarak ele alırsak İzmir bu
gün spor tesisleri bakımından iyi bir durum
dadır. Ama yeterli değildir. Halka pınarda 
arzu edilen tesisleri yapma etüdüne girmişiz
dir. İnşaallah o da önümüzdeki yıllarda tahak
kuk eder. Tepecik stadı tahakkuk edecektir. 

Temeli atılmış bulunan ve ihtilaflı olan Bur
sa stadının ihtilâfı halledilmiştir. Beş altı ay
dan beri burada faaliyet vardır, öyle durma
maktadır. 

Yarım kalmış dedikleri Trabzon Kapalı Spor 
salonu bitmiştir. Hizmete amadedir. Bugünler
de açılışı yapılacaktır. 

Hakeza yine yarım kalmış dedikleri Aydın 
Kapalı Spor salonu bitmiştir. Açılışını yapa
cağımız altı yedi tane kapalı spor salonu mey
dandadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz sportif tesisleri 
düşünürken Türkiye'yi top yekûn düşünmek mec
buriyetindeyiz. Evet, şunu da itiraf etmeliyiz ki, 
İstanlbul, Ankara, İzmir bizim büyük şchirlcri-
mizdir. Ama diğer şehirlerimizin de bu tesislere 
ihtiyacı vardır, stadyuma ihtiya.eı vardır, kapalı 
salona ihtiyacı vardır. Bilhassa Cenup şehirleri
mizin, sıcak mın'takalarımızın yüzme havuzlarına 
ihtiyacı vardır.- Binaenaleyh biz, Beden Terbi
yesi Müdürlüğü olarak, 'bütün i mkânl arımızı 
Türkiye'nin her -tarafına, bir nispet tahtında. 
yaymak meelburiyetindoyiz. Bunu yaparken şu
nu daima göz önünde tutacağız; spor tesislerini 
yaparken iklim şartlarını düşünmek mecburiye
tindeyiz, nüfusunu düşünmek medbu riyetinde-
yiz, oklularını düşünmek mecburiyetindeyiz, spor 
kulüplerini düşünmek mecburiyetindeyiz, sporcu 
adedi erini düşünmek mecburiyetindeyiz. O-i der 
Erzurum'a yüzme havuzu ya,parsalk, tabi atiyi e 
orada yanlış bir hareket yapmış oluruz. Fakat 
Erzurum kış sporlarına daha elverişli olduğun

dan oraya kış sporları için revaçta olan spor te
sisleri yapmak daha doğru, daha akıl kârı olur. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin başında 
da ifade ettiğim gibi, tekrar arz edeyim, listesi 
yanınmdadır: Gayet kötü bir şekilde teslim aldı
ğımız spor tesisleri bugün açılıma haline, gençli
ğin hizmetine arz edilme haline gelmiştir ve bun
dan sonra da duyacaksınız, bunları teker teker 
açacağız ve Türk gençliğinin hizmetine arz ede
ceğiz. Bundan sonra arkasını da başkaları ta-
kiıbedecdktir. Arkadaşım emin olsunlar, hiçbir 
hatır gönül takibetmedeıı, hangisinin nerelerde 
yapılacağını, hangisinin nerelerde daha iyi, da
ha rovaçlı olduğunu teslbit etmek suretiyle spor 
tesislerimizi Türkiye'nin her tarafına yapacağız. 
Hürmeti erimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osma. 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın Cebeci Stadı 
hakkında verdikleri izahat 'mucibi memnuniyet
tir. Yalnız üzerinde hassasiyetle durulması lâzım
dır. Çünkü bundan evvelki senelerde bu mevzua 
eğilindiği halde bugün hâlâ bir netice alınama
mıştır. İstanbul'daki sportif tesislerin meydana 
gelmesinde belediye öteden beri bâzı engeliemeler 
yapmaktadır. Bu sebeple kanaatimizce Devlet 
Bakanlığının Dâhiliye Vekâleti bu mevzuda iş
birliği yaparak İstanbul Belediyesinin; sportif 
tesislerin meydana gelmesindeki engellemelerini 
bertaraf edilmelidir. 

İzmir'de gerçekten, işaret buyurdukları gibi, 
Balkanlarda bile eşi bulunmıyan modern bir ka
palı salon meydana getirilmiş ve bir yüzme ha
vuzunun teımeli eri atılmıştır. Ancak bugün İz
mir'de beynelmilel müsabaka yapacak bir mo
dern stad yoktur'. Al sancak satadı, ötesine beri
sine yapılan eklemeler ile acayip şekilde bir stad 
haline gelmiştir. Bugün ihtiyacı karşılıyor ama, 
beynelmilel müsabaka yapılacak evsafta değil
dir. Hele bugün çimi i bir saha İzmir^de yok an
cak Göztepe, sahası var ki, bu bir st addan ziya
de anıt sahasıdır. Halbuki İzmir'de pekâlâ çinili 
stadlar kolayca meydana getirilir. Bilhassa Hal-
kapmar gilbi, müsait bir zemin olduktan sonra. 

Tepecik Stadının yakında ele alınacak olma
sı hakikaten sevincimizi muciptir. Çünkü 70 000 
nüfusun barındığı bu bölge İzmir'in en önemli 
semtlerinden birisidir. 
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Bursa Stadının ihtilâfının hal yoluna girdi
ğine keza sevinmiş bulunuyoruz. 

Yalnız Sayın Bakan, galiba benim mâruzâtım
da bir yanlış anlama oldu. Ben Aydm ve Trab
zon salonlarının yarım kaldığından .bahsetmedim. 
Yapılmış olan bu salonların 'henüz gençliğin hiz
metine tahsis edilemeyişinden Şikâyet ettim. Her 
halde bir yanlışlık olacak. 

Netice olarak Sayın Bakan bizi müteselli et
ti, üzüntülerimizi bir parça giderdi ve ümitleri
mizi kuvvetlendirdi, İnşallah bu istikametteki ça
lışmalarla bu aksaklıklar da kısa zamanda gide
rilir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

20. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Bankası ta
rafından yaptırılan 105 evin şahıslara, kurum 
veya bankalara satış veya devri hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaştırma, 
Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu (6/140) 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu?.. Yoklat-. 
Sayın Uğraısrzoğlu vazifeli 'bulunduğu cihetle 
sözlü sorulan gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

21. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un 
Aydın'ın Germencik ilçesinin Habîbler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafından 
meydan dayağı atıldığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç burada mı?.. 
Ydk. Sayın Koç iki defa sözlü sorusunun görü
şüleceği birleşimde bulunmamıştır. Bu sebeple 
vermiş olduğu sözlü soru düşmüştür. 

22. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında aldı
ğı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar er
telenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/144) 

BAŞKAN — Saym Koç?.. Yoklar. Sayın Koç 
bu sorusunun da görüşüldüğü iki birleşimde bu
lunmadığı cihetle sözlü soruları düşmüştür. 

23. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama işleri 
için yapılması düşünülen Karakurt barajı ta
sarısının ne safhada olduğuna dair Bayındırlık 

ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/146) 

BAŞKAN — Saym Binicioğlu?.. Yok. Sayın 
Binicioğlu sözlü sorusunun görüşülecek olduğu 
iki birleşiminde bulunmadığı cihetle sözlü sorusu 
düşmüştür. 

24. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu il ve ilce yollarının, kar mücade
lesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hususunun 
düşünülüp dAlşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/147) 

BAŞKAN — Saym Sabri Keskin?.. Yok. Sa
yın Sabri Keskin sözlü sorusunun görüşülecek 
olduğu iki birleşimde bulunmadığı cihetle sözlü 
sorusu düşmüştür. 

25. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'la bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in söz
lü cevabı (6/149) 

BAŞKAN — Saym Kapısız burada, Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Te

kel Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

İsmet Kapısız 
Kon ya Mille tveki l i 

1. Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması 
konusu, Bakanlığınızca hangi tarihte ele alın
mıştır? 

2. 12 Aralık 1962 tarihinde zamanın Sayın 
•('lümrük ve Tekel Bakanı tarafından fabrikanın 
sosyal tesislerinin temeli atıldığına göre, tama
mının da İhalesi Dördüncü Koalisyon Hüküme
tince yapıldığı halde bugüne kadar inşaaısına baş
lananla m asının sebepleri nelerdir? 

?). Geçmiş Hükümet programlarında münha
sıran yor alan ve 1963 yılından itibaren de Plân
lamanın tasdikinden geçmiş bütçesine ödeneği ko
nulan Yozgat Bira Fabrikası inşaat saikasında he
nüz bir faliyet görülmediğine göre sorumlu bir 
Bakan olarak bu işte ihmali görülen bakanlık 
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mensupları île teknik personeli hakkında bir so
ruşturmaya giriştiniz mi? 

4. Yıllar yılı avutulan bir bölge halkının 
kaderi ile bu derece alay edildiğinin bir başka 
misalini Sayın Bakan, Türkiye'nin her hangi bir 
vilâyeti için de gösterebilir mi? 

5. Bölge halkımızın yıllardır devam edip ge
len endişesinin izalesi için, Sayın Bakan ihalesi 
yapılan Yozgat Bira Fabrikası inşaatının başlan
gıcı ile ilgili kesin bir tarih söyliyebilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nı, buyurunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKÎN (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Konya Milletvekili Sayın İsmet 
Kapısız'm suallerine cevabımı arz edeceğim. 

Sözlerime başlamadan evvel ihalesi yapılmış 
bir bira fabrikasının evvelce ne tarihte başlanıp 
başlanmadığı hakkında uzun bir zamanınızı ala
cağımdan dolayı özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1958 yılında, malt 
»kısmı da dâhil, Yozgat'ta (10) milyon litre ka
pasitede bir Bira Fabrikasının tesis edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Tekel İdaresince lüzumlu keşif 
ve proıelerinin hemen hazırlanmasına başlanmış 
ve 1959 senesinde Fransa'da kâin Diebold Fir-
masiyle bir anlatmaya varılarak avan proje ve 
şartnameler bu firmaya hazırlattırılmıştır. 

1960 senesinde hazırlanan avan projelerin 
tetkikinden sonra 15 . 6 . 1960 tarihinde ihale 
yapılmak üzere ilâna çıkarılmıştır. 

27 . 5 . 1960 ihtilâlini mütatfkıp Hükümetçe 
bu fabrikanın inşa ve tesisinden sarfınazar edil
diğinden iş ihaleden kaldırılmıştır. Bilâhara 1962 
senesi bütçesinin müzakereler; sırasında Bütçe 
Encümeninin kararı ile Yozgat Bira Fabrikasının 
inşasına tevessül olunmak üzere ödenek konulmuş, 
bir taraftan esas fabrikanın şartnameleri yeniden 
ele alınmış, ihalesi için gerekli çalışmalara baş
lanılmıştır. 

Diğer yandan işe biran evvel başlamak ve in
şaat ve montaj sırasında şantiye olarak kullanıl
mak üzere de sosyal tesisler binasının inşasına 
fcarar verilmiştir. 

1962 yılı Bütçesine konulan tahsisatla* zemin 
etüdü ve sondaj işleri yapılmış ve sosyal tesis
lerin ihalesi tahakkuk ettirilmiştir. 

Şurasını da söylemek isterim ki, bu arsada 
yapılan sondajlar müsbet netice vermemiş sonra
dan başka bir arsaya geçilmiştir. 

1963 yılında şartnamelerin hazırlanmasına hız 
verilmiş ve hazırlanan şartnamelerle ihale için iş 
ilâna çıkarılmıştır. Ancak 1963 yılında plânlı ça
lışma devresine girilmiş olması mülâhazasiyle, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının vâki talebi üzerine 
Tekel İdaresi, işi plân ve program yönünden, ele 
almış ve 3'alternatif üzerinden, 5, 10 ve 15 mil
yon litre kapasiteli 3 ekonomik etüt yaparak 
Devlet Plânlama Teşkilâtına vermiştir. Bu teşki
lât, yaptığı tetkikat neticesinde, daha rantabl 
gördüğü (5) milyon litrelik bir fabrikanın inşa 
ve tesisini kabul etmiş ve bu görüş üzeninde ıs
rar etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde yukarıda işaret et
tiğim, ilâna çıkarılmış olan ihale durdurulmuş ve 
Plânlama Tekşilâtı ile temasa geçilmiştir. 

Devlet Plânlama Teş'klâtmm, fabrikanın 1 000 
ton malt ve (5) milyon litre bira imâl edecek ka
pasitede tesisi hususundaki ısrarı karşısında, se
nede 2 003 ton malt ve (10) milyon lJtre kapasite
li olarak fabrikanın inşa ve tesisi hususunda Ba
kanlar Kurulundan karar istihsali yoluna gidil
miştir. 

Bu karan mütaakıp bâzı talip firmaların iti
razları üzerine, fabrikanın makina, tesisat ve teç
hizatının inşaattan ayrı olarak ihaleye çıkarılma
sına karar verilmiş ve bu esasa göre şartnameler 
yeniden düzenlenerek ilâna çıkarılmış ve 20 2.1965 
tarihinde, fabrikanın tesisat ve teçhizatına ait kıs-
mıcıın bir firmaya 35 000 000 Türk Lirasına 
muvakkat ihalesi yapılmıştır. 

Ancak, muvakkat ihalesi yapılan bu tesisat, 
teçhizat ve malzemenin alınması için, temini ge
reken döviz müsaadesinin istihsali zımmmda ya
pılan (teşebbüslerimize muhatabolan Sanayi Ba
kanlığı, 22.2.1965 tarihinde yürürlüğe giren bir 
kararnamenin eki olan talimatname gereğince, 
bir kısmının yerli olarak yaptırılmasının mümkün 
olacağı gerekçesiyle döviz müsaadesi verilmiyece-
ğini beyan etmesi üzerine, ihale iptal edilmiş ve 
şartnameler yeniden Sanayi Bakanlığınca isteni
len şekilde düzenlenmesi icabettiği için, şartna
me hazırlama çalışmalarına başlanılmıştır. 

Bu çalışmalar ikmâl olunarak 11.4.1965 ta
rihinde tesisat, teçhizat ve malzeme kısmı yeni* 
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den ihale için ilâna çıkarılmış ve 31.7.1965 ta
rihinde münakaşa yapılarak, montaj da dâhil 
28 295 000 Türk Lirası üzerinden muvakkat iha
lesi yapılmıştır. 

• Bu arada 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun bahşettiği bir imkândan fay
dalanılarak, İngiltere'de Kâin AVilyams Fairc-
lough And. Co. Ltd. Firması müracaat ederek 
bedeli kıracağını bildirmiş ve 9.9.1965 tarihin
de yapılan karşılaşma sonunda kısmen yerli, kıs
men ithâl malı olmak ve montajı da dâhil bulun
mak şartiyle zikri geçen tesisat, teçhizat ve mal
zeme 23 600 000 Türk Lirası karşılığında bu Fir
maya ihale edilmiş ve 4.10.1965 tarihinde de mu
kavelesi akdedilmiştir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı veçhile mevzu 
Tekel İdaresince hiç bir zaman ihmâl edilmemiş 
ve mer'î hükümler çerçevesi için hareket edilmek 
-suretiylo idarenin elinde olmıyan sebepler dola-
yısiyle zaman kaybı kendiliğinden vâki olmuş-
turj Bundan dolayı memurlar hakkında muame
le yapılmasını icabettirecek bir dunum mevcut 
bulunmamaktadır. 

Yozgat Bira Fabrikası sahasında inşaata ait 
henüz bir faaliyet görülmediği hakkındaki vâki 
sorusuna gelince ; 

Yukarıdan beri verdiğim izahattan de anlaşı
lacağı üzere, bütçelerde mevcut ödeneklerle fab
rikaya ait sesisat, teçhizat ve malzeminin alınma
sına tevessül edilmiştir. 

İhale ile alınacak makina ve malzemenin yer
leştirildiği binalara a'it avan projelerin mütaah-
hi't firma tarafından verilmesi lâzımgelmekte-
dir. Alınacak makinalara ve çalışma sakilinde uy
gun olarak bina inşası icabedeceğine göre, her 
halükârda tesisat, teçhizat ve malzemenin sipa
rişinin yapılması ve alınacak bu malzemenin va
sıflarının bilinmesi iktiza etmekte idi. Bu sebep
le sözlü sorunun verildiği tarihte, . ifade edildiği 
şekilde, inşaat sahasında her hangi bir faaliyet 
yoktu. Tdknik hazırlıklar ikmal eddlip Mayıs 1966 
ayı sonunda yapılan ihaleyi mütaakıp, inşaattaki 
faaliyetin ilerlemiş bulunduğunu kendileleri de 
kabul edeceklerdir. 

Dışarıdan ithâl edilen makina ve malzemeler 
de peyderpey gelecek ve inşaat seyrinin elverdiği 
nisbotte montajına başlanacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; sayın arkadaşım yine 
bilirler iki, inşaat norma} seyrini ıtakübetmekte

dir ve zamanında da (bitecektir. Arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, 'buyurunuz. 
tSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Çaş-

kan, çok muhterem arkadaşlarım; 25 Haziran 
1966 da temeli atılan ve -bugüne kadar inşaat 
sahasında hayli çalışmalar olduğu Ibir hakikat 
olan Yozgat Bira Fabrikası mevzuunu burada 
tekrar münakaşa konusu yapmak, belki bir ba
kıma,, tuhafınıza gidecektir ama, 1961 - 1965 
devresinde de aynı konu hakkında bir sözlü 
soru vermiş olan bir arkadaşınız olarak, tatmin
kâr cevabını damanın bakanlarından -alamıama-
nın talihsizliğine uğramıştım. 

Bu dönemde de Meclis açıldığında >aynı ko-
nuda bir sözlü soruyu vermem gerekmekteydi. 
Nitekim Adalet Partili bir arkadaşım da kendi 
seçim bölgesindeki bîr arkadaşım da aynı konu
da bir sözlü soru vermişlerdi, 

Sevgili .arkadaşlarım. Devletten daîma üvey 
evlât muamelesi görmüş olan bir (beldenin çocu* 
ğu alarak bu mevzuda yüreğimiz çok yaralı, 
söylenenleri Başkanvekili «lan Sayın Nurettin 
Ok bilirler, 12 Aralık 1962 de Yozgat Bira Fab
rikasının temel atma 'merasiminde bulundular. 
îkinei İnönü Koalisyonunun Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan öztrak, zamanın Basın -
Yayın ve Turizm Bakanı Sayın öelâl Tevfik 
Karasapan ve diğer davetDİerle birlikte 25 Ha
ziran 1966 yılında da aynı fabrikanın ikinci defa 
temeli atıldı. Bu hususu -böylece belirttikten 
sonra Sayın Bakan Yozgat Bira Fabrikasının 
1958 yılından 1966 yılına kadar başından geçen 
hâdiselerin kısaca 'bir tarihçesini yaptılar. Söz» 
lerihe başlarken de zamanınızı israf etmemek: 
i'çiiı ben tarihçesinden bahsetmiyeceğim dedi 
ama Sayın Bakan, benim kanaatime göre 'bir 
ince hesapla, bu meselenin başlangıcını yine 
1958 yılma dayadı. 

Aziz arkadaşlarım, Yozgat Bira Fabrikasının 
'bir iddiaya göre 10, bir iddiaya göre 7 senelik 
bir hikâyesi vardır. Kim ne derse desin, Demok
rat Parti iktidarının 10 senelik hizmet devresin
de, plânsız da olsa, bir 'gayretin sayesinde pek 
çok ilimiz büyük yatırım imkânlarına kavuştu
ğu halde, her zaman ifade «derim, Ankara'nın, 
Yozgat'ın yanı başında ve Ankara'nın elbette, 
Hükümet Merkezi olarak, devasa gelişmeleri 
karşısında, Yozgat aynı .iktidarın hizmet yılla-
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rında nasibini • alamamış talihsiz bir Or ta - Ana
dolu beldesidir. Zannederim ki, 1957 seçimle
rinden evvel lks.aib:ık d'ktidarm ileri gelenleri, Yoz
gat'ta kısa zamanda bira fabrikasıntn kurula
cağını ve Hirfan'lı Barajından da kilovatı 10 
kuruştan elektrik temin 'edileceğini 'müjıdc'temiş
lerdi. Aradan 10 senelik bir zaman geçti. Yoz
gat'ta hâlâ elektriğin kilovatı 100 kuruş, Bira 
fabrikası sahasında Sayın Bakanın da izah bu
yurdukları ve arkadaşlarımızın da malûmu ol
duğu üzere, beş aylık bir çalışma yatırımı var
dır. Bu 'hususu belirtmem bizdeki hizmet anla
yışının, hangi devirde olursa olsun, evvelâ se
çim vaitleri sonunda unutulduğu, ciddiyetle ele 
alınmadığı hakkındaki görüşle:imizi izah etmek 
içindir. Yoksa bir geçmiş iktidarı töhmet altın
da tutmak cihetteki uygun düşmez. 4 ncü Koa
lisyonun teşkülinc kadar aradan ve köprünün al
tından bir hayli sular geıçti. Mahallî seçimlerle 
1064 te yapılan kısmi 'Senato seçimle!indeki rey 
dalgalanmaları, bizim talihsiz Yozgat'ın kade
rine olumsuz bir şekilde cıtiki ettiği, Yüce Mec
lisinize niyabeten vezife gören 'Bütçe Karma Ko
misyonunca 1'962 yılında ödeneği 'temin ettiği 
ve Plânlama Kurulundan da çıktığı halde de
minki söylediğim, seçimlerdeki reylerin dalga
lanmaları, üzüntü ile itiraf etmek lâzımdır ki, 
gerek ikinci, gerekse Üçüncü Koalisyon Hükü
metinde bizim. Yozgat Bira Fabrikasının kade
rini bilhassa kapasitesini bazan 'beş milyona, çı
kardı, bazan beş milyona indirdi, lıazıan 10 mil
yona çıkardı. 1, 2, 3 ve 4 ncii Koalisyon Hükü
metlerinde Türkiye'deki sanki hiç'bir yatırım 
yokmuş gibi arkadaşların çalhnları, Hükümetle
rin gayretleri ile 'de sadece Yozgat Bira.'Fabri
kası, Hükümet- yatırım programı olarak, tesıbit 
ve tescil edildi. Ama, ihale tarihi 25 Haziran 
1966 yılına kadar uzatıldı. 

Aziz arkadaşlarımı, hangi iktidar 'olursa ol
sun, 'bir yatırımın plânlı dovrede plân ve pro
jeleri tahakkuk edip karşılıklı ödeneği de ko
nulduktan sonra derhal inşasına geçip, karar
laştırıldığı müddet içerisinde, bitmesi lâzıvnge-
lir. Ben 25 Haziran 1966 yılında, çok gecikmiş 
olmakla îberaber, ihalesi yapılıp inşasına başla
nıldığı ve Sayın Başbakanın, on bakan arkadaşiy-
ie birlikte, elli milletvekilinin iştirakiyle Yozgat'a 
gelip temelini atmış olmalarından dolayı Ada
let Partisi iktidarına ve daha önce bu mevzuda 

hizmetleri geçen 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü Koalisyon 
Hükümetlerinin Sayın Bakanlarına da şükran
larımı ifade etmeyi tabiî bir borç. telâkki ederim. 

Sayın Başbakan, «1969 yılının Şubat'mda 
Yozgat Bira fabrikası işletmeye açılacaktır» -ve 
bu işin gecikmemesi için de temeli attığı sahada 
yanındaki teknik arkadaşlara, «gecikmemesini, ar
zu ediyorum, mutlaka bu tarihe kadar fabri
kanın işletmeye açılması lâzımdır» demişlerdi. 
Bu vaitlerini artık Yozgatlılar olarak yediden 
yetmişe kadar, hiçbir siyasi parti farkı gözet
meksizin, senet telâkki ediyoruz. Memleketimi
ze, Cumhuriyet Hüküm eti erinin geç de olsa, 
böyle elli milyonluk yatırımı tahsis etmiş olma
larından dolayı da memnun oluyoruz. 

Burada sözlerime son verir, Sayın Bakana 
izahlarından dolayı teşekkürlerimi arz eder, hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı. 

(ÎİTMRî''K VK TBKKB BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Huzurunuzu tekrar işgal 
ettiğim için özür dilerim. Yanlış bir anlaşılma 
vardır. Arkadaşım bana dediler ki, ince bü' 
hesap için bunu okudular. Ben başlangıçla de
miştim ki, bunun hikâyesini yapacağım ve huzu
runuzu uzun zaman işgal edeceğim için özür dile
rim, demiştim. Sayın arkadaşım gayet iyi bilir
ler ki, benim hiçbir zaman ince hesabım olma
mıştır, politikada- da ince hesap peşinde koşanlar
dan değilim. Bunu kendi grupumdaki arkadaşla
rım da bilir, vilâyetim de bilir, sizler de bilirsiniz. 
Ben Yozgat'ta ilahi açış konuşmasında, sayın ar
kadaşım her halde hatırlarlar, eskiyi hikâye et
mek istemiyorum, iktidarlar, tarihlerini icraat
la riy] e, eserleriyle yazar demiştim, sayın arkada
şım. Bir yanlış anlaşılma olsa, gerektir. Ben 
politikada ince hesabı olmıyan kimseyimdir ve 
olmıyacaktır da. Hürmetlerimle. 

Huzurunuzu tekrar işgal ettiğim için özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mn,-
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/150) 

588 



M, Meclisi B : 18 • 14 . 12 . 1966 O :. 1 

BAŞKAN — Sayın Ertunga buradalar mil . 
Yok. Sayın Arif Ertunga sözlü sorusunun görü
şülecek olduğu iki birleşimde bulunmadığı cihetle 
sözlü soruları düşmüştür. 

27. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolay isiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin 
gümrükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi 
konusunda bir imkân düşünülüp düşünülme
diğine dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/151) 

BAŞKAN — Sayın Gürer izinli bulunmakta
dır. Bu sebeple sözlü sorusu gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

28. —• Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattı gıda maddeleri satan Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakam İbrahim 
Tekinin sözlü cevabı (6/152) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, buradalar. " 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı... Burada. Soru
yu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu saygiylo rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Nazmi Oğuz 

Büyük şehirlerimizde son zamanlarda mahalle 
arasına kadar yayılan ve alda ne gelirse her türlü 
ve ambalajı açılmamış kaçak eşya ve hattâ gıda 
maddeleri satan «Amerikan Pazar» 1 arından ve 
bunların kanunları pervasızca ihlâl ettiklerinden 
Bakanlığın haberi var mıdır? Bu hususta tedbir 
alınmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nı, buyurunuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Mardin Milletvekili Sayın Nazni1': 
Oğuz'un sözlü sorularına cevabımı arz ediyorum: 

Büyük şehirlerimizde Amerikan eşyası satan 
mağazalarda maalesef, sözlü soruda temas edil

diği gibi, vergisiz eşya satılarak kaçakçılık yapıl
dığı vakıası mevcuttur. 

Keza bu mağazaların; 
a) Amerikalılarla yapılan 6427 sayılı Ka

nunla tasdik olunan «İki Taraflı Anlaşma »nm 
4 ncü maddesi hükmüne tevfikan Amerikan per
sonelinin ihtiyacı için vergisiz olarak getirilip 
Pieks - Afeks denilen askerî mağazalardan Ame
rikalılara satılan eşyanın bu husustaki Anlaşma
ya göre, bunlar tarafından asla âhare devri veya 
satışı menedilmiş bulunmasına rağmen bu yol
dan kanunsuz olarak sızmak suretiyle, 

b) İşçilerimizin veya dışardan gelen sair 
yolcularımız tarafından şahsi ihtiyaçları ve 
Gümrük Kanununun 19 ncu maddesi hükmüne 
göre, muafiyetten faydalanmak suretiyle zatî 
eşyası olarak Türkiye'ye girdikten sen a bu yol
dan faydalanmak şekliyle, 

c) Doğrudan doğruya Cenup hudutlarımız
dan kaçak olarak, 

d) Türk mallarına yabancı damga ve eti
ket vurulmak suretiyle, bu mağazaların bes
lemeği, güz önünde tutularak, bilhassa Amerika 
ile alakalı kısmı için konu Maliye, Dışişleri, Mil
lî Savunma, İçişleri, Genelkurmay ve Bakanlı
ğımız temsilcilerinden müteşekkil bir komisyon
da ele alınmış ve bu Komisyonca go;eken ted
birlerin ittihazı cihetine gidilmiştir. 

Kanunun son hazırlıkları bitmiştir, öyle zam 
nediyorum ki, Sayın Dışişleri Bakanı döndü
ğünde aramızda bir toplantı yapıp son tedbir
leri alacak kararı da çıkaracağız. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BALKAN —• Buyurun Sayın Nazmi Oğuz. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, sözlü soruma, Sayın Ba
kanın gerçeği olduğu, gibi ifade etmesinden do
layı şükranla; ımı arz ederim. 

Bu soruyu tevcih etmemin sebebi, Ankara'ya 
geldiğimizde noksan olan ev eşyalarımı tamam
lamak için ahbaplarımızla istişare ederken beni 
hayretleri mucibolaıı her türlü eşya satan ma
halle adalarındaki Amerikan pazarlarına götür
meleri neticesinde lüzum görmüş olmasıdır. Ben
den evvel aynı konuya temas eden, izinli oldu
ğu için burada bulunmıyan Sayın Muslihittin 
Gürer'in de bununla ilgili bir sorusunu burada, 
zikretmek lüzumunu hissediyorum. 
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Arkadaşlarım, Öaym Muslihittin Gürer, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin yılbaşı münasebe
tiyle yurda geldikleri zaman çoluk çocuklarına 
getirdikleri hediyelerin gümrüklerde alıkonul
duğundan bahsetmektedir. Bu hediyelerin 
gümrükten, hediye olduğu için, kolayca çıkarıl
ması için ne düşünüldüğü sorulmaktadır. Hiç 
şüphesiz bu soruyu dinliyen herkes zanneder ki 
şimdi, yani yılbaşı arefcsinde yurda gelen işçile
rin getirdikleri hediye mevzuubahistir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, zatıâlinizin vermiş 
olduğu sözlü soru önergesinde bu bahis konu
su değildir. 

NAZMI OĞUZ (Devamla) — Misal bununla 
ilgilidir. Bir sene geciktiğini bir başka misalle 
tevsik etmek için arz ediyorum, Sayın Başka
nım. Ben sözlü soruyu bir sene evvel vermiş
tim. Bir sene evvel verdiğim soru, Muslihittin 
Gürer arkadaşımızmki ile beraber olmasına rağ
men, o aktüalitesini kaybetmiş, esprisini kay
betmiştir. Benimki elyevm Türkiye'nin her ta
rafında kaçakçılık, ikazımıza rağmen, elde mev
cut kanunların kaçakçılığı önlemesi mümkün 
olmasına rağmen tedbir alınmamıştır. Sayın 
Bakan, anlaşmalar neticesi Amerikan personeli
nin ihtiyacı için getirilen malların kaçakçılığa 
âmil olduğunu ifade buyuruyorlar. Haklıdır
lar ama her türlü anlaşmanın mutlaka karşılık
lı bir garanti tarafı olması gerektir. Türkiye'de 
mevcudolan Amerikan personelinin İçişlerinde 
de, Dışişlerinde de artan ihtiyaçları dışında, ço
cuğuna varıncaya 'kadar kayıtlıdır. Bunlar adı
na getirilmesi lâzımgelen eşyanın kontrolü ga
yet kolaydır. Ben şunu arz etmek istiyorum; bu 
işler ihmal edilmektedir. Yani Amerikan per
soneli adına getirilmesi gereken eşya tahdidedi-
lebilir ve gümrük kapılarımız onlara, Ameri
ka'ya götürdükleri eşyalar gibi, bilâkaydüşart 
açık değildir. Anlaşmalarımız gereğince dahi 
açık değildir. Bugün Türkiye'de Amerikalıla
rın ihtiyaçlarının yüz misli, mübalâğa etmiyo
rum, yüz misli raddesinde ambalajı açılmamış 
kaçak eşya vardır. Gazetelerde okuyoruz; bir 
otomobil içinde üç paket sigara bulunmuş, bir 
tane teyp bulunmuş, 3 - 5 basit Amerikan eş
yası bulunmuş, Amerikalıların çavuşları, ilgili 
memurlar tarafından yakalanmış, karakola gö
türülmüştür. Bundan, ilgili kişilerim uyanıklı
ğı sebebiyle, kıvanç duyuyoruz. Otomobilde ya

kalanan e^ya ta'hkika tabidir. Fakat, bu eşya 
kaçakçılık pazarlarına götürüldüğü takdirde 
muafiyet kesbeder. Şimdi Sayın Bakandan ri
ca ediyorum... İki ilgili memur versin, kendisi
ne bizzat gidip mahallinde göstereceğim. Ka
çak olduğu, üzerindeki kapalı açılmamış amba
lajından belli olan bu eşyalar, bu nevi müessese
lerde ufacık bir tarama yapılsın, meydana çıkar. 
Bu memlekette yüz milyonlar raddesinde sene
lerden beri kaçak eşya satılmakta ve hem yerli 
sanayimizin gelişmesine engel olmakta, hem de 
bütçemize birtakım açıklar getirmesine scbcbol-
maktadır. Ben demiyorum ki,»Sayın Bakan gi
decektir, dükkân dükkân dolaşıp bunları kon
trol edecektir. Ama ben diyorum ki, almteri 
dökerek, ciğerini harcıyarak yurt dışında çalı
şan ve çoluk çocuğunun nafakasını oradan yur
da getirmek çabasında olan işçilerimizin, ço
cuklarına getirdikleri küçücük oyuncaklar güm
rük kapılarından süzgece tabi tutulup geçiril
mezken, milyonlar raddesindeki eşyaların per
vasızca satma!ması millî haysiyetimize de, maddi 
varlığımıza da zarar vermektedir. Sayın Baka
nın İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile ya
pacakları çalışmalar sonu bir neticeye bağlan
madan yarından itibaren kontrolü mümkün olan 
hususlardır. Tekrar arz ediyorum, maddi oldu
ğu kadar mânevi bakımdan da millî haysiyeti
mizi zedeliyen bu Amerikan pazarlarının kon
trol altında tutulması gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Muhterem arkadaşlarım, 
biz bu pazarlarda kaçak eşya vardır derken 
bunların kaynaklarını saymış ve bu kaynakların 
yalnız Amerikan personeli olmadığını da söyle
miştik. Biz bu, vardır derken, diğer kaynak
ları da inkâr edemeyiz. 

Arkadaşımız bir taraftan işçilerimizin getir
dikleri eşyaların sıkı bir kontrola tabi tutul
madan geçirilmesini isterlerken, bir taraftan da 
bunlar vasıtasiyle eşya girdiğini kabul etmele
ri lâzımdır. Bugün Hürriyet Gazetesinde gör-
müşsünüzdür belki, bir resim vardı ve güm
rükteki kontroldan bahsediyordu. Evet bu 
kontrol yapılmıştır. Bir hatalı tarafı vardır, 
muayene açıkta yapılmıştır, gizli yerde yapıl-
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ması lâzımdı. Ama bir ihbar vâki olmuştur ar
kadaşlarım. Gazete bundan hiç bahsetmiyor. Bir 
ihbar vâki olmuştur ve muayene edilen şahsın 
üzerinden Türk parası çıkmıştır. Bundan ayrı 
olarak birçok Türk işçisinin üzerinde 30 000 
liraya kadar Türk parası çıkmıştır. Ayrıca bir 
kadının bavulunda hususi surette gizlenen bir 
yerde, 500 tane altın saat çıkmıştır. 

Şimdi ne dersiniz, biz işçilerimizi hiç muaye
ne etmiyelim mi? Ben işçilerimizin hepisinin ka
çakçılık yaptığı iddiasında değilim. Ama bunla
rın muayeneye tabi tutulması zaruridir. Aşağı -
yukarı dünyanın her tarafında demiyeceğim, çün
kü modadır, dünyanın her tarafında derler Gar
bi - Avrupa'da kendi vatandaşları daima sıkı bir 
muayeneye taıbidir, ihbar olmadıkça turistler sıkı 
bir muayeneye tabi değildir. Ben şifahen her za
man, telefonla da bildiriyorum, aynı zamanda 
yetkililer de bildiriyorlar, biz mümkün mertebe 
işçilerimize tolerans gösteriyoruz. Düşününüz bin
lerce işçi geliyor. 4 - 5 gömleğe müsaade ediyo
ruz, kravatlara müsaade ediyoruz, tolerans gös
teriyoruz. Getirilen eşyalarla gelen işçi sayısını 
çarptığımız zaman bunlar bu pazarları doldu
rur mu, dolduımaz mı? Sizin takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Zamanınızı almamak için teferruata girme
dim, uzun konuşmayı pek sevmem. Yalnız b^n 
Kilis'e gittiğimde Kilis'te bu kaçak eşyaların sa
tıldığı dükkânları gezdim. Gömleğin yakasında 
etiket. Etikette de arkadaşlar, «Şehweden» ya
zıyor, isveç. Şurada, «Aka» yazıyor, bir Türk 
firması, bant üzerinde Almanca. Biz gelen işçi
lerden ve diğerlerinden bavulla etiket yakalıyo
ruz arkadaşlar. Sipariş veriliyor, etiketler geli
yor. Bu etiketler Türk Mallarına yapıştırılıp bu 
pazarlara sürülüyor. Yalnız bunları da nazarı 
itibara almak lâzım. Biz bunların üzerinde duru
yoruz. Arkadaşımın ikazından dolayı teşekkür 
ederim. Yoktur demiyoruz, tedbirlerini alıyoruz. 
Benim bu son söylediğim, içişleri, Genelkurmay 
ve diğer ilgililerle yapılacak toplantıda alınacak 
tedbirler, sırf bu Amerikan personelinden bu pa
zarlara intikal eden eşyalar içindir. Bunu tekrar 
söylemek isterim. 

Huzurunuzu tekrar işgal ettiğim için özür 
dilerim. Hürmetlerimle. 

NAZMI OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NAZMI OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlar; geç vakit bir iki dakikanızı iş^al etti
ğim için tekrar özür dilerim. Sayın Bakanı bir 
hususta ikaz etmek isterim. 

Kaçakçılığın menşei işçilerimiz değildir Sayın 
Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKÎN (Adana) — Ben onu iddia etmedim. 

NAZMI OĞUZ (Devamla) — Değil, evet. id
dia etmediniz biliyorum, işçiler de ara - sıra bu 
yoldan ufak tefek masraflarını çıkarmak için bel
ki kaçakçılık yapıyorlar. Ben bu mevzu ürerinde 
çok meşgul oldum. Gerekirse ilgili memurlara 
gereğini de söylerim. Geçenlerde bu pazarların 
birinde birkaç kişinin konuştuğunu izledim. Her 
ay Avrupa'ya giden yüzlerce kaçakçı vardır. Bi
risi der ki, benim ağabeyim - kendisi değil ağa
beyi - ayın 28 inde pasaport muamelesini tamam-
lıyacak sipariş alıyoruz, gidecek ve istediğinizi 
getirecek, siparişinizi kaydedin, ayın 28 inde gi
decek, öbür ayın 20 sinde dönecektir. 

Bunlar, bilerek veya bilmiyerek, memleket 
ölçüsünde büyük kaçakçılık yapmaktadırlar. Na
sıl başarmaktadırlar? Teferruatını bilmiyorum. 
Ama bir gerçektir ki, çeşitli yollarla yurdun 
muhtelif sınırlarından dışarıya çıkarak kaçakçı
lığı kolay bir hale getirmiş bir zümre vardır. Sa
yın Bakanı ikaz ediyorum, lütfen ilgililer bu ne
vi kaçakçıların takibinde bulunsunlar. Memleket
teki kaçakçılık mühim ölçüde azalacaktır. Çünkü 
dışarıdan gelen birçok eşya içerde de yapılır du
rumdadır. Ama herkes dışarıdakini tercih etmek
tedir. Sayın Bakanı bu hususta da ikaz ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

29. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sos* 
yal Sigortalar Dispanseri binasının, birinci ka
tının dispanser, diner katların if*av-> ^ara/nnın 
doğru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüee?.. Buradalar. 
Sayın Çalışma Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunma
dığı cihetle sorunuz gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 
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30. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik stan
dartlara uygun olup olmadığına dair Bayındır
lık, Enerji 't'e Tabiî Kaynaklar bakanlarından 
sözlü- sorusu (6/154) 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce burada. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynak hır Bakanı yak. Bakan 
bulunmadığı cihetle soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

31. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü ' sorusu 
(6/155) 

BAŞKAN — Sayın Diler vazifeli bulunduğu 
cihetle sorusu gelecek soru gününe bırakılmış
tır. 

32. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı imza ve köylerinde, sel felâke
ti dolay isiyle evleri, umumi hayata müessir ola
cak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meske
ne kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

BAŞKAN — Sayın Diler vazifeli bulunduğu 
cihetle sorusu gelecek soru gününe bırakılmış
tır. 

33. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in. 
Erzurum'un Karayazı Tekman ve Çat ilce mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

BAŞKAN — Sayın Diler vazifeli buulnduğu 
cihetle sorusu gelecek soru gününe bırakılmış
tır. . 

34. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kuru
mu Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından 
yapılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 
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BAŞKAN — Sayın Selâhattin Hakkı Eısatoğ-
lu?.. Yok. Bu cihetle soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

35. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ellincinin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada, modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair sözlü sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somun-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/163) 

BAŞKAN'-- Sayın Tarık Ziya Ekinci?.. Bu
rada, Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. 
Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Balkanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına airacılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla, 
Diyarbakır Milletvckili 

Tarık Ziya Ekinci 

1. Diyaıibakif'ın Çermik ilçesindeki kaplıca
da, modern bir otel ve işletme tesisi yaptırılmış 
imidir? 

2. Kaplıcada yaptırılan otel ve tesis hangi 
Bakanlığa aittir? Bu tesislerin inşaatı bitmiş mi
dir? B'itnıişMo işletmesi ve idaresi hangi müesse
seye a id ol a çaktır? 

3. Mezkûr otel ve işletmeye sahip eıkılmayışı 
sebebivle gecen yıl jandarma karakolu olarak kul
lanıldığı doğru mudur? 

4. Gayrimesul şahısların idaresine terk edi
len bu binaların zamanki baraibolduğu ve henüz 
işletmeye açılmadan tamire muhtaç bir hale gel
diği ve gecen yıl tamir ettirildiği doğru mu
dur? 

5. Jandarma binayı terk ettikten sonra sa
hipsiz kalan otel ve kaplıca tesislerine bâzı kim
selerin girdiği, lavabo, musluk ve benzeri sıhhi 
tesislerle pencere çerçevelerini çıkarıp sattıkları, 
bu sebeple 20 -.30 bin lira basara sebebiyet ver
dikleri doğru mudur? 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizde hidrotera
pi ve kaplıca tedavileri ihtiyaçlarına cevap ve
rem böyle bir müessesenin bugüne kadar işletme
ye açılmak istenmeyişinin sebepleri nelerdir? 

Bakanlıkça işletilmesinde yarar görülüyorsa 
ne zaman vo ne şekilde işletmeye açılacaktır?'.. ' 
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BAŞKAN —• Sayın Sağlık ve Sosyal . Yar
dım Bakanı buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA
NI EDİP SOMUNO(lLU (Cumhuriyet Senato
su Erzurum Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; Sayın Dr. Tarık Ziya Ekinci ar
kadaşımız tarafından Diyaribakır'ın Çermik il
çesinde ıbir tesitsin yapılmış olduğu ve bu te
sisin bugüne kadar açılmadığı 'hususundaki 
sözlü sorularına sırasiyle cevaplarımı arz cdi-
yomım. 

Çermik ilçesindeki tesis oldukça mühim bir 
tesis olup, intifa .hakkı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına al dolmak üzere, Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından 1 '188 439 lira sarf edil
mek suretiyle kaplıca, otel ive ıbina yapılmış
tır. Üç katlı ve '62 odalı olan kaplıca bina te
sisleri halen Hazineye alt bulunmaktadır. İn
tifa hakkı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına aittir. Bu tesislerin inşaası 19(53 yılın
da başlamış, ancak, '1964 yılında ikmal edile
rek açılacak duruma getirilmiştir. Bu otel ve 
tesislerin Bakanlığımızca işletilmesine imkân 
görülmediği için ımaıhallî (belediyeye devredil
mesi. düşünülmüş, uzun muhabereler yapılmış 
- muhabere dosyası burada - Belediyenin ma
lî gücü de bunu işletmeye imkân vermediğin
den o da talip olmamış. 

Arkadaşlar, Ibu gibi tesisleri işletmek Sağ
lık ve Sosyal Yardım (Bakanlığının işi değil
dir. Nitekim, İstanbul'da Yalova'da Termal 
otelde vaktiyle Denizyollarından bir kanunla, 
en iyisi sıhhi bir tesistir, bunu Sağlık Bakan
lığınla devredelim demişler ve devredilmiş. Sağ
lık Bakanlığı evvel Ti kendisi işletmek için bir 
teşkilât kurımuş, neticede muvaffak olamamış, 
zarar etmiş. Bilâhara şahsi teşebbüse verelim 
denmiş, şalhsi teşebbüs göreni eriniz mutlaka 
vardır, .hakikaten <çok güzel bahçeleri ağaçla
rı var, bunları ihmal etmiş. Bu defa ondan da 
vazgeçilmiş. Nihayet yine intifaı bize aidol-
mak üzere, ;30 000 liraya ıbu büyük tesis Deniz 
Bank'a verilmiştir. Onlar da gelin bu tesisleri 
alın diyorlar, henüz ortadadır. 

Daıha başka yerlerden de teklifler oluyor. 
Şurada tesisler vardır. Kaplıcalar son derece 
istifade edilir bir haldedir. Memleket de isti
fade etsin deniliyor. Fakat Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bir işletme tesisi kuracak 

durumda değildir. Onun için ıbu tesisi kendisi 
1953 te yaptırmış olmakla beraber bir netice
ye bağlamak istemiş, nihayet vilâyetle yapılan 
mubalberede bu turistik otelin arz ettiği (hu
susiyet dolayısiylc, jkısa süre ile kiraya veril
mesi ancak kabil olur. 5 senelik icara istiyen-
ier olmuştur. 6 senelik icara verilmesi ancak 
bir kanun mevzuu olduğu cihetle kalmıştır. 
Nihayet vıiılâyetle yine muhabere devam etti, 
Vilâyet Daimi Encümeni ve Genel Meclis beş 
sene müddetle 1 200 000 liraya satınalmaya 
karar vermiş ve ıbu kararını bize ve Maliye 
Bakanlığına bildirmiştir. ıŞimîdl Maliye Bakan
lığının ıbuna muvafakat edip otmiyeceği t ak i 
be dilmektedir. Bugünlerde kendilerine tekrar 
yazdım. Maliye ıhenüz cevap vermemiştir. Bu 
hususta muvafık ive müspet cevap verdiği tak
dirde gerekli muamele yapılacaktır. 

İkinci bir ıhusus var; otelin iki sene sahip
siz kalması dolayısiyle üzücü ıbir 'hâdise olmuş, 
jandarma tarafından kısmen işgal edilmiş ve 
bâzı tahribata uğramış. Bunun için müteaddit 
defalar yaızı yazıldı, sarih olmamakla beraber 
bu muhabere esnasında ıbir bekçi bulunuyor
muş, bekçi bir ana hastalanmış, İşçi Sigortaları 
Hastanesine yatmış. 'Tekrar buradan emir veril
miş, yine hastaneden diğer ıbir ıbekçi konmuş. 
Burada ıbâzı hasar vukubulmuş- fakat 'hasarın 
miktarı hakkında henüz valilikten kati ,'bir ce
vap gelmemiş. Bunu şahsan takib etmekteyim. 
Hattâ ıbu oteli onlar almadığı takdirde, yani 
özel idareye verilmediği takdirde bizim müste
şar muavininin başkanlığında bir ekip gönde
recektim, mümkün olmadı. Şayet bugünlerde 
Maliye (Bakanlığından müspet cevap verilmedi
ği takdirde, (bizim tasarrufumuzda ve ımıülkiye-
timizdedir, Hazineye aidolmakla beraber, Ba
kanlığımız tarafından yapılmıştır. Eğer özel 
idare alma.zsa veya ıMaliye Bakanlığı vermezse 
bir ekip gönderip işletmeye 'açılması için gerek
li raporu kendilerinden listiyeceğim. Mâruzâtım. 
bu kadardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci buyurunuz efen
dim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın milletvekilleri, Sayın Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanına Çermik kaplıcala
rı hakkında sorduğum sorulana vermiş oldukla
rı cevaptan dolayı, teşekkürlerimi arz ederim. 
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Fakat üzücü olarak 'gördüğüm bir 'husus var
dır, 'onu arz etmeden mcvzuya geçmek istemâ-
yoıruım. Bir yıl evvel sorulmuş olan bu sorulara 
Sayın Bakanın ısrarla üzerinde durmasına, Di
yarbakır Valililiğinin müteaddit yazılar yazmış 
olmasına rağmen kesin ve. nihai bir cevap alın
mamıştır. 

Bu binanın iki yıldan beri (inşaatı bittiği ve 
gayrimesul bir bekçiye tevdi edildiği halde, 'ha
sara uğramış o k u bu binanın basar derecesinin 
ne olduğu ve bu hasarın giderilmesi için ne ka
dar bir masraf yapılmasının lâzımıgeldiği, kesin
likle teshit edilmediği ıgiıbi, binanın nasıl işleti
leceğine dair de kesin bir formül bulunamamış
tır. Bu itibarla bu kaplıcanın hususiyeti ve üze
rine kurulması düşünülen tesisle birlikte ne şe
kilde çalıştırılması lâzımgeldiği (hususundaki 
görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Diyarbakır'ın Çer
mik ilçesinde ülkemizin en eski şifalı kaplıca 
sularından birisi mevcuttur. Çermik kaplıca
ları kükürtlü bol radyoaktivitesi bulunan çeşit
li deri ve mafsal hastalıklarında 'etkili şifalı bir 
sudur. Bu şifalı suyun üzerinde asırlarca önce 
yapılan eski tesisler bugün ihtiyaca cevap ver
mez bir duruma (gelmiştir. Tesislerin eksikliği 
ile birlikte bu müesseseye ümit bağlıyan vatan
daşların ıgündcn glmc ^çoğalması bunun ıslahı
nı, genişletilmesini ve daha modern tesislerin 
kurulmasını zorunlu kılmıştır.' 

Yulda ombinlerce insanın şifa aradığı bu mü
esseseye Doğu ve Güney - Doğu illerimizden ol
duğu kadar diğer illerimıizden de akın halinde 
mustarip vatandaşlar ^gelmektedirler. İç turizm
de 'olduğu kadar, ileride dış turizm için de ya
rarlı olabilecek bu kaplıcalar bölgenin ve yur
dun ekonomik hayatında mühim rolü olan tabiî 
bir hazinedir. Bu itibarla Çermik kaplıcalarının 
ihtiyaca cevap verecek bir tarzda genişletilme
si, ıslahı ve modern tesislerle takviyesi millî 
ekonomiyi olumlu bir yönde etkiliyecek büyük 
bir hizmet olacaktır. Çermik kaplıcalarının eko
nomi ve sağlık yönlerinden önemi ıgöz önüne 
alınarak 1953 yılında Çermik'te kaplıcanın bu
lunduğu yerde modern bir hidro-fiziko terapi 
müessesesi kurulmasına karar verilmiştir. Di
yarbakır Numune Hastanesi fizik tedavi servi
sine bağlı olarak çalışması öngörülen bu hidro-
fiziko terapi müessesesi bütün modern fizik te

davi cihazlarını ve her türlü hidro-terapi tesis
lerini havi yetişmiş personel nezaretinde çalışan 
modern bir müessese olarak düşünülmüştür. Ay
nı zamanda hasta yatırmak.suretiyle de her tür
lü fiziko-terapi metotlarını kullanarak tedavi 
hizmetleri yapması düşünülen bu müessese için 
hazırlanan projeye 'göre, çam ormanları içinde 
sağlık tesisleri, tabip ve personel lojmanları, 
dinlenme yerleriyle birlikte geniş bir sağlık site
si kurulması düşünülmüştür. Bu sitenin elektrik 
ihtiyacı için bir elektrojen grupu kurulması dü
şünülmüş ve ayrıca içme suyu ihtiyacı için de 
bir proje hazırlanmıştır. 

Malî portesi 100 milyon lira civarında olan 
bu projenin (gerçekleşmesi bütçe imkânsızlık
ları mülâhazasıiyle mümkün olmamıştır. Pro
jenin büsbütün terk edilmesi de politik se
beplerle mümkün olmadığından proje tadil 
edilmek suretiyle bu büyük sağlık sitesinin 
yerine sadece hidro terapiye imkân veren ban
yolu bir kaplıca otelinin yapılmam kararlaştı
rılmıştır. Esas projeye nazaran çok daha mü-
tovazi imkânlarla gerçekleştirilmesi mümkün 
olan bu kaplıca oteli inşasına başlanmış ve 2 
yıldan beri de inşaatı tamamlanmıştır. Sağlık 
Bakanlığının bir otel işletmeye şartları ve im
kânları elvermediği için 2 yıldan beri inşası ta
mamlanmış, hizmete açılacak durumdaki bu 
otel sahipsiz ve bakımsız olarak terk edilmiş
tir. Otelin işletmeye açılması için mefruşat 
masrafı olarak 120 bin liranın tahsisi gerek-
mclktedir. Bu tesisin yapılmasında proje sahibi 
Sağlık Ba'kanlığıdır. Fakat bakanlık mevzuat 
icabı veya şartları icabı otel işletemediğinden 
bu oteli kimin işleteceği de kesinlikle bilinme
mektedir. Bu sebeple 2 yıldan beri sahipsiz 
kalan bina geçen yıl jandarma karakolu ola-
ra'k kullanılmış, sonra da il Bayındırlık Mü
dürlüğü tarafından bir bakçinin himayesine 
terk edilmiştir. 1965 yılı sonlarında binaya gi
ren bâzı meçhul şahıslar otelin lavalbo, muslu'k 
ve benzeri sıhhi tesislerle kapı ve pencerelerini 
çıikarıp satmışlar ve binada 30 bin lirahk hasar 
meydana gelmiştir. Bu ihmal devam ettiği tak
dirde bir müddet sonra binanm tamamen ha-
ra-bolacağmı ve milyonları bulan bir millî ser
vetin yok olacağını söylemdik bir kehanet ol
maz. 
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Bu itibarla binanın mülkiyet ve tapu işinin 
süratle halledilmesi ki, Sayın Bakan burada 
buyurdular, mülkiyeti tamamen Devlete ait, 
hazineye aittir. Her halde tapu işleri de halle
dilmiştir. Ama bizim mahalle yaptığımız tetki-
katta 'kaymakamın verdiği bilgiye göre ora
daki ilgili eşhasın verdiği bilgiye göre bunun 
henüz tapu meselesi de halledilmiş değildir. 
Mülkiyet meselesi de tamamen halledilmiş du
rumda değildir. Sayın Bakanın verdiği malû
mat daha sahih daha ihtiea salih bir bilgidir. 
öngörülen işletme santiarına uygun bir tarzda 
işletilmesini sağlamak üzere Çermik belediyesi
ne veya Diyatfbakır Özel İdare Müdürlüğüne 
kiralanmasını bir çıkar yol olarak teklif edi
yoruz. 

Bütçe müzakereleri sırasında Sayın Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanına bu konuda tev
cih ettiğimiz bir soruya aldığımız cevap gös
teriyor ki büyük masraflarla meydana getiri
len bu mütevazı otel mevzuunda Bakanlık ne 
yapacağını kesin olarak bilmemektedir. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yıllarca önce yaptırılan 
bu binanın ve bu şifalı suyun mülkiyeti mese
lesi de bir statüye bağlanamamıştır. 

Otele kaplıca suyunun götürülmesini sağlı-
yacak boruların bu suyun kimyevi ve radyo
aktif hassalarına mukavim nitelikte maddeden 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Otel projesin
de bu husus düşünülmediği için bugün otelle 
kaplıca menJbaı arasında alelade demir veya 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GEI 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası Meclisi ve Ti
caret Borsası Yönetim Kurulunun kanunsuz ola
rak feshedilmesi sebeplerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/114, 6/456) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ke
mal Sarıibrahimıoğlunun Ticaret Bakanına tev
cih etmiş olduğu sorusunu geri aldığına dair 
önerge vermiştir, önergeyi okutuyorum. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Ceyhan Ticaret Borsasının İdare Komitesi

nin Ticaret Bakanlığınca feshi kararını Danış
tay durdurmuştur. 

Sayın Ticaret Bakanı Müftüoğlu, Danıştay 
kararını centilmence yerine getirmiştir. Di-

kurşun boruların döşenmesi tasavvur edilmek
tedir. 

özel idarenin bunu satmalacağı hususun
daki teklif de şüphesiz üzerinde durulması lâ-
zımgelen bir tekliftir. Böyle muattal kalacağı? 
na özel idarenin.alıp bunu işletmesi şayanı.şük
randır. Ama eğer Özel İdare bunu almıyacak-
sa veya Maliye bunu Özel İdareye satma im
kânlarından yoksunsa bu takdirde Özel İdareye 
kiralamak suretiyle Özel İdare tarafından işle
tilmesinin sağlanması imkân dâhiline konabilir 
kanaatindeyiz. Böylece otelin şartnameye göre 
işletilip işletilmediğinin kontrolü da Devlet 
elinde bulunmuş olur. 

Alelade borularla suyun nakledilmesi hem 
bu boruların kısa süre içinde tahribine müncer 
olarak, hem de otel tesislerine gidecek suyun 
kimyasal yapısı bozulacaktır. Bu cihetin de 
göz önünde bulundurularak isâle borularının 
cinsi .ve terkibinin tâyini gerekir. 

Bu konuda Bakanlığın ısrarla bir tetkikat 
yaptırması ve fennî esaslara uygun bir şekilde 
ıboru isâlesini sağlamasını temenni ederiz. 

Milyonları bulan bir millî servetin heba ol
masını önlemek için Sağlık Bakanlığının, Di
yanbakır Valiliği ve Maliye Bakanlığı ile işlet
meye engel olacak pürüzleri hallederek bu 
otelin biran evvel işletmeye açılmasını sağlama 
yolunda gayret gösterilmesini önemle rica 
eder, Yüce Meclisi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

ğer siyasilere de örnek olmasını dilediğim 
bu medeni davranış karşısında, bu babtaki söz
lü soru önengemi geri alıyor ve Sayın Müftü-
oğluna teşekkür ediyorum. Saygiyle, 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Soru, taleb üzerine, geriverü-
miştir ve umumi gündemdeki yerinden bu şek
liyle çıkarılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım,. gene birleşimin de
vam ettiği sırada, Ramazan münasebetiyle Mec
lisin çalışma saatlerini yeniden düzenlemek 
üzere bâzı önergeler verilmiş bulunmaktadır. 
Meclis çalışma gün ve saatlerini yeni baştan 
düzenlemek ve kanunların görüşülelbilmesine 
imkân sağlamak üzere, gelecek birleşimde Yük-
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sek Meclisin huzurunda bir görüşme açılacak
tır. Bu 'konuda, gerek Başkanlık Divanının al
mış olduğu karar ve gerekse Meclis Başkanı
nın grup başkanlariyle yapmış okluğu temas 
Cuma günkü Birleşimde tahmin ediyorum ki, 
enine boyuna görüşülecektir. Bu sebeple bü
tün bu önergeleri o birleşimde görüşmek üzere 

dilklkat nazarına almayı, müsaade ederseniz uy
gun bulmaktayım. 

Bu şekilde vaiktin gecikmiş olması sebebiy
le Birleşimi, 16 Aralık 1966 Cuma günü saat 
1.5 te toplanmak üzere, kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

• • • * » 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Seçimle
rinden bu yana, bütün illere göre, ne kaslar va
tandaşımıza yeniden silâh tanma ruhsatı veril
diğine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'ın yazılı cevabı (7/145) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı 
.olunmasını saygiyle rica öderim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çaniga. 

Soru : 10 Ekim 1965 Milletvekili Genel se
çimlerinden bu yana bütün illere göre ne ka
dar vatandaşımıza! yeniden silâh taşıma ruh
satı verilmiş ve kaç. kişinin silâh bulundurma 
ruhsatları taşıma ruhsatına tebdil edilmiştir1? 

T. C. 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 12 . 11 . 1966 

Daire : 2. 

Sulbe : 6. 63141 - 56 - 32758 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 6 . 1966 gün ve (Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü) 11692 - 7/145 sa
yılı yazı. 

Millet Mıûcllsi Bursa Üyesi Sayın Sadrettin 
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Çantamın 10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Se
çimlerinden bu yana, bütün illere göre ne ka
dar vatandaşımıza yeniden silâh taşıma ruhsatı 
'ver'lul'ğine ve kaç kişinin silâh bulundurma 
ruhsat]arının taşıma ruhsatına tebdil edildiğine 
dair yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çı
karılmıştır. 

10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Sccdmlerin-
deıı bu yana, 1 722 kişiye -silâh tanına belgav 
verilmiş ve 1 265 kişinin de vesikaları bu
lundurmadan taşımaya tobdil edilmiş olup, bu
nun illere göre dağılışını gösteril* liste ilişikte 
sunulmuştur. 

1960 - 1961 yıllarında Hükümet emirleriy
le toplanmış bulunan silâhlar seferi gereç, de
polarında mulhafaza altında bulundurulduğun
dan hiç kimseye taşıma veya bulundurma bel
gesi verilmemiştir. 

K32 yılında yurdumuzda silâhlarını 6136 
ve 6768 sayılı kanunların koyduğu süreler içe
risinde tescil ettirdikleri anlaşılan 11 491 kişi
ye silâhları iade edilerek bulundurma, 5 956 
kişiye taşıma, 1963 yılında 35 471 kişiye bu
lundurma, 7 839 kişiye taşıma, 1964 yı
lında 55 383 kişiye bulundurma, 12 443 kişiye 
taşıma ve 1965 yılında da 64 .132 kişiye bulun
durma, 14 782 kişiye de taşıma belgcıd veril
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Siikan 
İçişleri Bakanı 
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Bulundurımadan 
Verilen taşıma taşımaya tebdili 

belgelerinim edilenlerin 
İlin adı miktarı miktarı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edi-ııe 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
EJk'selıir 
Gaziantep 
Gire Tin 
Gümüşane 
Haf Jkâri 
Hatay 
İçel 
İspa/ta 
İstanbul 
İzim ir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

27 
,— 
— 
— 

1 
243 

7 
— 
1G 
4 
2 
2 

— 
2 

— 
47 
— 
— 
— 
49 

5 
28 
2 
1 
8 
8 

30 
534 

3 
— 
— 

2 
— 

374 
1 

112 
4 
2 

— 
121 

68 
10 
40 

8 
4 

51 
12 
2 
G 
G 

116 
7 
9 

28 
15 
11 

7 
15 
21 

1 
— 
14 
3 

20 
7 

55 
1 
5 
3 
8 
5 

62 
70 

5 
1 

27 
9 
2 

12 
10 
22 
4 

10 
4 

10 
. 36 

6 
19 

8 
6 

Bulundurmadan 
Verilen taşıma : taşım aya tebdili 

fbelgeleıOnân •ed'ifcn'lerkı 
İlin adı müktarı mliktarı 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
ıSinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 
Kırşehir 

2 
4 

— 
15 

. — 
— • 

4 
5 
4 

— 
— 

6 
1.1. 
— 
— 
— 
— 
— 

2 
4 

— 
— 

19 
9 

41 
24 

7 
46 
55 

7 
47 
20 

1 
o 

8 
1 

131 
— 
34 
— 

7 
15 
13 
2 

Yekûn 1 722 1 265 

2. — Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, 
Kars ilinin de tetkik ve temas programına alın
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Başba-
kanlıtan sorusu ve Maliye Bakanı ve Devlet Ba
kan Vekili Cihat Bilgehanhn yazılı cevabı (7/162) 

22 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevrplandrıılmasma delâletleri
nizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Kars Milletvekili 
Cengiz Ekinci 

Sayın Cumhurbakanı, Erzurum'a kadar uza
nan yurt gezisinde, komşu vilâyete gittiği halde 
Kars'ı tetkik ve temas programına ithal buyurul-
madı. 
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Sayın Başbakan Orta ve Batı illerini günler
den beri dolaşmaktadır, örneğin, yalnız Kütah
ya'da beraberinde bâzı Bakanlar da olduğu halde 
üç gün tetkiklerde bulundu. 

Dört Bakan, bu önergenin sunulduğu tarihte, 
Eskişehir ve civarının meselelerini incelemekle 
meşguldür. 

Dâvalarının çoğu halledilmiş yahut hal yo
luna girmiş illerimizde - tabir yerinde ise - mekik 
dokuyan Sayın Hükümet üyeleri; dert ve mese
leleri hâlâ etkili şekilde ele alınmamış olan Kars'
ın da, mahallinde tetkik edilecek ihtiyaçları oldu
ğunu ve ilgi beklediğini müdrik bulunduklarına 
dair henüz mukni bir örnek vermiş değiller. 

Bu inancımda yanıldığımı görmek temenni
siyle öğrenmek istiyorum. 

1. Sayın Başbakan, Kars'ı da ziyaret ve 
«iktisadi hamleler» programına ithal etmeyi dü
şünmekte midir? 

Kendisi için bu mümkün olmadığı takdirde, 
kabinenin diğer sayın üyeleri, önümüzdeki yaz 
tatili günlerinde, Doğu'mm hizmetler açısından 
terk edilmiş sayılan bu beldesine teşrif etmeyi, 
lütfen tetmmül edecekler mi? 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 1059 ' 17 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 23 . 6 . 1966 

gün ve 7/162-2236/12034 sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili Sayın Cengiz Ekinci'nin 

Başbakana yöneltip, Sayın Başbakanımızca cevap
landırılmakla görevlendirildiğim Kars ilinin de 
tetkik ve temas programına alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevaptan iki nüsha ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ede
rim. 

Devlet Bakanı Maliye 
Bakanı Vekili 

Cihat Bilgehan 

Kars diğer illerden farildi olmıyan bir hu
dut ilimizdir. 

Diğer iller gibi, Kars'ın da ele almıması gere
ken birçok ihtiyaçları bulunduğuna şüphe yok
tur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yıl'lılk 
icra plânlarında Kars'ta yapılması öngörülen 

yatırımlar Türk lirası olarak 1963 - 1966 arası 
aşağıda gösterilmiştir. 

1963 
1964 
1965 
1966 « 

Bin 
T 

olıara'k 
L. 

75 209 
69 840 
48 677 
52 478 

Görülüyor ki, 4 sene içinde Kars'ıtıa cem'an 
246 204 000 milyon liralık yatırım yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Başbakanımız bir program dâhilinde illeri 
ziyaret etmekte ve illerimizin ihtiyaç ve dertle
rini mahallinde tetkik etmektedir. Bu itibarla 
sırası geldiğinde Başbakanımızın Kars'a da uğ
raması tabiîdir. 

Ote yandan Millî Eğitim Bakanı Orhan Den
giz Ekim ayı içinde Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Edip 
Somunoğlu da Kasım ayı içinde Kars'a gitmişler 
ve Kars'ın ihtiyaçlarının tesbiti üzerinde çalış
malar yapmışlardır. 

Saygılarımla arz ederim. 
3. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 1961 

yılında meydana gelen kuraklık sebebiyle Kars, 
Ağrı, Tunceli ve Erzurum illerine verilen ye
meklik buğday bedellerinin affedilmesi konusun
da ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Sadık Tekin Blüftüoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/161) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmıasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Âdil Kurtel 

1961 yılında meydana gelen 'genel kuraklık 
üzerine Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzurum illeri
ne Bakanlar Kurulu Kararı üzerine yemeklik 
buğday gönderildiği yüksek malûmlarıdır. 

öğrendiğimize göre gönderilen buğdaylar 
bâzı köylere hibe olarak verilmiş, bâzılarına ise 
borçlandırılmak suretiyle verilmiş bulunmakta
dır. Zamanın Devlet Bakanı Sayın Feyzioğlu 
Mecliste yaptığı konuşmada bu borçları^ tehir 
edilmiş olduğunu ve tamamen 'affedilmesi için 
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de Hükümetçe bir formül arandığını ifade etmiş 
olduğu halele aradan 'geçen zaman zarfında bu 
formül bulunamamıştır. Bu yüzden de Ziraat 
Bankası borçlulara yapmış olduğu tebligatta 
borçların ödenmesini, aksi halde icraya verile
ceklerini tebliğ etmiştir. 

Verilen buğday bölgede b'aşgösteren kıtlık 
sebebij'-le sevk edilmiş olduğuna göre ve Hükü
met de bu borçların affedileceğini vadetmiş bu
lunduğuna göre Bakanlığınız bu hususta ne dü
şünmektedir? Borçların tahsili cihetine gidile
cek midir? Hükümet bu konuda her hangi bir 
formül bulmuş mudur? Şimdiye kadar bu for
mül bulunmamışs>a bundan sonrası için bu (ko
nuda bir çalışına yapılmakta mıdır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilât!andırma Genel Md. 
Şube remzi No. 4-155-6/14893 

Konu : Kars Milletvekili Adü 
Kurtel'in sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 7 . 1966 - 7-164-2304-12340 sayılı 

yazınız. 
1961 yılında meydana gelen kuraklık sebe

biyle Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzurum illerme 
verilen yemeklik buğday bedellerinin affedilmesi 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Kars Millet
vekili Adil Kurtel'in yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

Doğu illerinde vukua gelen kuraklık dolayı-
siyle Erzurum, Kars ve Ağrı illeri muhtacları-
na 6/41 sayılı Kararnameye müsteniden kredili 
olarak 14 . 2 . 1962 tarihine kadar yemeklik buğ
day tevzi olunmuş, bilâhara, 480 sayılı Amerikan 
Kanununun I I nci faslı hükümlerine göre te
min olunan 80 000 ton hibe buğdaydan 50 000 
tonu bu illere tahsis edilmiştir. 

Evvelce kredili olarak tevzi olunan buğday
ları alan muhtaçlar, hibe buğday tevziatından 
faydalanamamışlar ve ısrarlı müracaatlarla al
dıkları buğdayların hibeye çevrilmesini istemiş
lerdir. 

Gerek 6/41 sayılı Kararımmeye göre Erzu
rum, Kars ve Ağrı illeri mıSjıtaçlanna, gerekse 
bilâhara alman kararnamelere müsten:den 26 
il muhtaçlarına yapılan kredili satışların hibeye 
çevrilmesi için; müstahsil üzerindeki alacağın 

Hazineye intikali suretiyle kaldırılması husu
sunda Bakanlığımızca hazırlanan «Muhtaç müs-
tahsıla yapılacak yemlik ve yemeklik hububat 
yardımı» ile ilgili kanun tasarısı mütalâaları 
alınmak üzere Maliye Bakanlığına - intikal etti
rilmiştir. 

Alınacak cevaba göre gereğine tevessül edile
cektir. 

Keyfiyeti bügilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

4. — Mardin Milletvekili Fuat Uluç'un, Su
riye Hükümetinin, Türk vatandaşlarının Suriye'
de bulunan topraklarını, bedelini ödemeden, dev
letledirdiğinin doğru olup olmadığına dair so
rusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan ile Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'in yazılı ce
vapları (7173) 

7 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki soruların İç ve Dışişleri bakanla
rınca yazılı olarak cevaplandırılmalarına delâ
letlerini saygı ile arz ederim. 

Mardin Milletvekili 
Fuat Uluç 

1. Gazetelerde okuduğuma göre Suriye Hü
kümeti, Türk vatandaşlarının Suriye'de bulunan 
topraklarını devleti eştirmiş fakat bedellerini öde
memiştir. Buna karşılık Türk Hükümeti de haklı 
olarak Suriyelilerin Türkiye'de bulunan toprak
larına el koymuştur. 

Bu haber doğru mudur? 
2. Türk vatandaşlarına aidolup Suriye'de 

bulunan, Suriye vatandaşlarına aidolup Türki
ye'de bulunan arazinin yüzölçümü nedir? 

3. Suriye Hükümeti, Türk vatandaşlarına 
ait toprakların tümünü mü yoksa belirli bir mik
tardan sonrasısını mı devlctleştirmiştir? 

4. Toprakları devletleştirme, bedel takdiri 
ve ödemede Suriyeli arazi sahipleriyle, Suriye'
de toprağı bulunan Türk vatandaşları arasında 
lehte veya aleyhte farklı bir muamele yapılmış 
mdır? 

5. Türk Hükümeti tarafından, Suriyelilere 
aidolup el konan arazinin yüzölçümü nedir? El 
koyma, yüzölçümü ve değer bakımından müteka
biliyet sağlamakta mıdır? 
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6. Yapılan iş, tam bir mütekabiliyet sağla- • 
mıyorsa, ziyaa uğrıyan Türk vatandaşlarının 
hakkını korumak için Türk Hükümeti ne düşün
mektedir? Birinci ve ikinci derecedeki hudut 
makamlariylc Dışişleri Bakanlığı tarafından bu 
hususta ne gibi teşebbüsler yapılmış, nesil bir ne
tice alınmıştır? 

7. Suriye Hükümetinin kendi vatandaşlarına 
ait toprakların tümünü veya bir kısmını devlet
leştirmede, bedellerini ödemede uygulıyacağı 
usul Türk vatandaşlarını ilgilendirmemclidir. 
Çünkü, karşilıklı anlaşmalarla teminat altına 
alınmış haklar tek taraflı olarak iptal edilemez
ler. Bu bakımdan, Türk Hükümeti için esas olan 
Türk vatandaşlarının haklarına gölge düşiirt-
m emektir. Devletleştirmeye bir şey denmese bile, 
Türk vatandaşlarına aidolup devletleştirilen top
rakların değerlerini tam olarak takdir ettirmek 
ve derhal ödenmesini sağlamak icabeder. Suriye 
Hükümetinin, kaçakçılığın önlenmesinde hu
dutta emniyet ve asayişin teminindeki Türklere 
ve Türkiye'ye karşı tutumundaki bugüne kadar 
edinilen tecrübelere dayanılarak, tek taraflı ya
pılacak kıymet takdirlerine sözlü veya yazılı te
minatlarla ödemelerin takside bağlanmalarına 
itibar etmek hatalı olur. Bu hususta Suriye Hü
kümeti sonuna kadar ısrar (ittiği takdirde Türk 
Hükümeti Türk vatandaşlarının haki arını zıyaa 
uğratmamak için şimdiden kararını vermiş ve 
tedbirini almış olmalıdır. 

Türk vatandaşlarının ziyaa- uğrıyaeak hakla
rını Türk millî bütçesinden telâfi etmek gibi bir 
yola gidilmesi elbette düşünülemez. Suriyeliler 
de ödemede gevşek davrandıkları takdirde : 

Başvurulacak tek çare, Türk - Suriye1 hudu
dunu 'uğranılacak zarar kadar Güneye doğru it
mektir. Bu davranış bize, vaktiyle hududun ge
çirilişinde düşünülmüş olan bâzı sivri hataları 
giderme imkânını da kazandırır. 

Türk Hükümeti bu hususta bir şey düşün
mekte midir, 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet O ene I Müdürlüğü 
Şube : 7.A. Va: 198739-94861 

Konu : Mardin Milletvekili Fuat 
TU uç tarafından verilen 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Mecilisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 7 . 1966 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 2389/12735 sayılı ya
zınız cevabıdır : 

Mardin Milletvekili Fuat Uluç tarafından ve-
verilip, Başkanlığınızın ilgide tarih ve sayısı ka
yıtlı yazısı ile Bakanlığımıza gönderilen, ya vıdı 
soru önergesi tetkik edilmiştir. 

Suriye Hükümeti, 1958 tarih ve 161 saydı Zi
rai Reform Kanunu ile 300 hektar kıraç, ve 80 
hektar sulu araziden fazla olan toprağı istimlâ
ke tabi tutmuş ve daha sonra çıkarılan 88/H63 
ve 1109/1963 tarih ve sayılı kararnamelerle bu 

' nisbet 15 ilâ 300 hektar arasında tesbit edilmiş
tir. İstimlâk bedelinin 40 yıl vâdali ve % 1,5 
faizli bonolarla ödenmesi öngörülmüş, fakat taz
minatın ne zaman ATC ne şekilde ödneceğine dair 
mevzuatta bir açıklama yoktur. 

Suriye'de bulunan Türk emlâki yukarıda 
açıklanan esaslad dâhilinde istimlâke tabi tu
tulmaktadır. 

Ancak', Hükümetimizin, buna karşılık olarak 
Türkiye'de kâin Suriye uyruklu kişilere ait 
mallar hakkında zaman zaman alınmış, mülkiyeti 
tahdidedici' kararları mevcuttur. Bunun haricin
de yakın zamanlarda ihdas edilmiş yeni bir ka
rar yoktur. Fakat. Suriye Hükümetinin, muhte
lif diplomatik teşebbüslerimize rağmen olumsuz 
tutumu neticesinde zarar gören vatandaşları
mızın haklarım telâfi için Dışişleri Bakanlığın
da çalışmalar yapılmaktadır. Alınacak mukabil 
tedbirler anılan çalışmalar sonucunda brdli 
olacaktır. 
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Suriye'de Türk vatandaşlarına, Türkiye'de 
"Suriye vtandaşlarma aidolan arazinin yüzölçü
mü, henüz iki tarafça beyannameye dayanan 
bir ilân yapılmamış olduğu için kesinlikle bi
linememektedir. 

Suriye makamlarının, tatbik etmekte ol
dukları Zirai Reform Kanununun umumi ma
hiyette bir kanun olduğunu açıklamış olma
larına rağmen, Bakanlığım ve Dışişleri Bakanlığı
na vâki müracaatlardan, Suriye makamlarının, 
Suriye'de bulunan Türk emlâkini eritme pa
yesi ile kanuni ve idari tedbirlerle vatandaşla
rımıza farklı ve aleyhlerine neticelenen • mua
melelerde bulundukları anlaşılmıştır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 5 . 8 . 1966 
440 - 946/DV2/54 

Dairesi Gn. Md. 

Konu : Mardin Milletve-
fki'li Fuat Uluç'un soru öner
gesine cevap. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 11 . 7 . 1966 tarih ve Millet Meclisi 

'Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli, 2389/12735 - 7/173 sayılı yazıları. 

Mardin Milletvekili Sayın Fuat Uluç ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin ilişikte 
cevaplandırıldığım arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil 

1. Suriye Hükümeti 1958 tarih ve 161 
sayılı Zirai Reform Kanunu ile 300 hektar 
kıraç ve 80 hektar sulu araziden fazla toprağı 
istimlâke tâbi tutmuş, daha sonra çıkartılan 
88/1963 ve 1109/1963 sayılı kararnameler ile bu 
nisbet 15 ilâ 300 hektar arasında tesbit edilmiş
tir. istimlâk bedeli olarak 40 yıl vadeli 
ve % 1,5 faizli bonolarla ödenmesi öngörülmüş 
ise de, tazminatın ne zaman ve ne şekilde ödene
ceğine dair mevzuatta bir sarahat yoktur. 

Buna mukabil, Türkiye'de kâin Suriye uy
ruklulara ait mallar hakkında Hükümetimizce 
de zamanı zaman alınmış bâzı tahdidedici ted
bir ve kararlar mevcuttur. Bunun dışında son 
-zamanlarda alınmış yeni bir karar mevcudol-

mayıp, Suriye Hükümetinin kanuni ve idari ta
sarrufları neticesinde mutazarrır olan vatan
daşlarımızın haklarının korunması için bâzı 
çalışmalar yapılmaktadır. 

2. Suriye'de Türk vatandaşlarına, Türkiye' 
de Suriye vatandaşlarına ait arazinin yüz öl
çümü, henüz iki tarafça beyannameye müstenit 
bir ilân yapılmamış olması hasebiyle, kesinlikle 
bilinmemektedir. 

3. Suriye Hükümeti, Türk vatandaşlarına 
ait toprakları madde 1 de belirtilen nisbet dâ
hilinde istimlâk etmektedir. 

4. Her ne kadar, Suriye makamlarınca 
Zirai Reform Kanununun umumi mahiyette ol
duğu beyan edilmekte ise de, vatandaşlarımızın 
Bakanlığımıza vâki müracaatlarından devlet
leştirme işlemi sırasında farklı muameleye mu-
hatabolanların bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Henüz bedel takdiri ve ödeme işlemi yapıl
mamış olup, vatandaşlarımıza muhik bir taz
minatın ödenmesi konusunda Suriye Hükümeti 
nezdinde yaptığımız müracaatlar neticesiz kal
mıştır. 

5. Madde 1 de izah olunduğu üzere, evvel
ce alınmış tedbirler dışında halen Türk Hü
kümetinin Suriyelilere ait araziye el konulması 
hususunda almış olduğu mukabil bir tedbir 
mevcut değildir. 

6. Suriye Hükümetinin kanunî ve idarî ta
sarrufları neticesinde mutazarrır olan vatan
daşlarımızın haklarını korumak maksadiyle 
Bakanlararası bir komisyon marifetiyle bâzı 
çalışmalar yapılmaktadır. Tedbirler bu çalış
malar neticesinde belli olacaktır. 

7. Türk vatandaşlarının haklarının korun
ması ve topraklarının değerlerinin tam olarak 
takdir ve derhal ödenmesini sağlamak maksa
diyle Suriye Hükümeti nezdinde mütaaddit te
şebbüsler yapılmış ve yapılmaya devam olun
maktadır. 

Türkiye'nin Güney hudutları evvelâ 1921 
tarihli Türkiye - Fransa Itilâfnamesiyle tesbit 
edilmiş olup, bilâhara Lozan Muahedesinin 
1 nci faslının 3 ncü maddesiyle 1921 ttilâfna-
mesinin hudut hakkındaki hükümleri teyido-
lunmuştur. Türkiye - Suriye arasındaki hu
dut, nihai olarak 1339 tarihli ve «Türkiye ile 
Suriye arasındaki mesailinin katî surette hal1-
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lini mutazammın Anlaşma» ile kesin olarak 
tes'bit edilmiştir. 

13 . 9 . 1966 

5. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, deprem dolayısiyle kimsesiz ve malî 
imkânsızlık içinde kalan öğrencilerin parasız 
yatılı olarak okutulmalarının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı. (7/223) 

13 . 9 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı diler, saygılarımı sunarım. 

Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodaman oğlu 

Doğu - Anadolu'da vukuagelen son deprem 
felâketi dolayısiyle, hem kimsesiz, hem de 
malî imkânsızlık içinde kalan çocuklarımızdan 
öğrenci olanların, parasız yatılı olarak oku
tulmaları düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa 
bu konuda alınan tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 19 Kasım 1966 
2106 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 . 11 . 1966 gün ve 2778/1,5403, 

7/223 sayılı yazılarınız. 

Deprem dolayısiyle kimsesiz ve malî imkân
sızlık içinde kalan öğrencilerin parasız yatılı 
olarak okutulmalarının düşünülüp düşünülme
diğine dair Yozgat Milletvekili Nuri Kodama-
noğlu tarafından verilen soru önergesinin ceva
bı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

19 Ağustos 1966 günü Muş, Bingöl ve Erzu
rum illerinde meydana gelen deprem sonucun
da kimsesiz veya okulsuz kalan muhtaç öğren
cilerin Devlet himayesine alınmaları, durum ve 
istekleri göz önünde bulundurularak yatılı okul
lara ve yetiştirme yurtlarına yerleştirilmeleri ka
rarlaştırılmış ve bu nitelikteki öğrencilerin tes-
bit edilmesi 24 . 8 . 1966 gün ve 379 - 1194 sa
yılı tamim ile ilgili valiliklere bildirilmiştir. 

Öğrencilerin yatılı okullara yerleştirme işle
minin süratle neticelendirilmesini temin m aksa-
diylc, Bakanlığımızdan, bir heyet, deprem bölge
sine gönderilmiş ve öğrenciler daha önceden tes-
bit edilen yatılı veya pansiyonlu okullara öğret
menlerin nezaretinde sevk edilmişlerdir. 

Bu suretle deprem bölgesinde himayeye muh
taç durumda bulunan çocukların ders yılı başın
da okulsuz ve açıkta kalmamaları sağlanmıştır. 

6. —• istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'un Şile ilçesi Hükümet tabibinin çalışma 
saatlerinde vazifesine muntazam olarak devam 
edip etmediğine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun yazılı ceva
bı (7/231) 

28 .9 .1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyuru!masını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru: Şile Hükümet tabibi çalışma saatlerin
de vazifesine muntazam olarak devam etmekte 
midir? Devam etmiyorsa bunun sebebi nedir? 
Hükümet tabibinin devamını kim kontrol etmek
tedir? Eğer Hükümet tabibi vazifesine muntazam 
devanı etmiyorsa ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 19 . 11 . 1966 

Yardım Bakanlığı 
Zatişleri ve Muamelât 

Gene Müdürlüğü 
Muamelât Şubesi 

84763 
Konu : Şile Hükümet Tabibi Hk. 

Mıiillot Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 11 . 1966 gün ve 2823/15871-7/231 

sayılı yazıya karşılıktır. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in Şile 

Hükümet Tabibi Dr. Selâhattin İlhan'ın çalışma 
saatlerinde vazifesine muntazam devam edip et
mediğine dair tarafıma tevcih edilen sorularına 
cevap olarak, 

1. Şile'de münteşir Şile Gazetesinin 7.1.1966 
tarihli nüshasında Hükümet Tabibi Dr. Selâhattin 
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İlhan hakkında vâki neşriyat üzerine Bakanlığım 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ne
ticesinde tanzim edilen raporda, ihbar konuların
dan mesai saatlerinde görevi başında bulunma
dığı iddiasının sabit olmadığı bildirilmiştir. 

2. Adı geçen tabibin her ne kadar tâyini Ba
kanlığıma ait isede; mesai saatleri dâhilinde va
zifesine muntazam devam edip etmediğini denet
leme vazifesi mahallî Kaymakamlık ve Valiliğe 
ait bir keyfiyettir. 

Arz ederim. 
Dr. Edip Somunoğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

7. — Kars Milletvekili Muzaffer Şâmiloğlu'-
nun, Kars ili ve ilçelerinde, hayvan yemine şim
diden duyulan ihtiyaç karşısında ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı (7/245) 

1 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygiyle arz ve rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Kars ili ve ilçelerinde vukubulan kuraklık 
sebebiyle hayvan yemine şimdiden ihtiyaç duyul

duğu hakikati karşısında ne gibi telbirler düşü
nülmüş veya alınmıştır. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 22 11 . 1966 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müşavirliği 

1180/102131 
Konu : Önerge hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İği : 12 . 11 . 1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/245-2986-17163 sayılı yazı. 

Kars ili ve ilçelerinde, hayvan yemine şimdi
den duyulan ihtiyaç karşısında ne gibi tedbirler 
alındığına dair Kars Milletvekili Sayın Muzaf
fer Şâmiloğlu'nun yazılı soru önergesine cevapla
rımız aşağıdadır. 

Kars ili ve ilçelerinde bu yıl ihtiyaca kâfi ot 
ve diğer kaba yem istihsal edildiği, Sonbahar me
ralarında vejitasyonun iyi olduğu vilâyetle yapı
lan temastan anlaşılmıştır. 

Bölgenin kesif yem ihtiyacını karşılamak mak-
sadiyle Erzurum Yem Fabrikası fazla sanayi ye
mi istihsal ve stoku için çalışmalarına hızla devam 
etmektedir. Arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

»m<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
18. BİRLEŞİM 

14 . 12 . 1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

3. — 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 alının alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

4. — Kırşehir Milletvekili Mumdun 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) 

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

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

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

P — Sivas Milletvekili Gıyasettin Dumaıı'-
ın, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

9. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Dıı-
man'm, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

10. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Dıı-
nan'm, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 

Bütçe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

11. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı 
köylerine 1965 yılında kaç Km. köy yolu ya
pıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar köy 
yolu yapılacağına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/127) 

12. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
HI, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer»' kö
mür sahası içinde bir termik santrali kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/128) 

13. — Niğde Milletvekili Ruhi Koyeı-'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) 

14. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'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) 



15. — Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'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) 

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

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

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

19. —• İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nnı, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmseine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakamından sözlü 
sorusu (6/139) 

20. — 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 İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/140) 

21. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
, Aydm'm Germencik ilçesinin Habibler köyün

de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Balkanından sözlü soru
su (6/143) 

22. — 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 d.'iir 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/144) 
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I 23. —• Manisa Milletvekili Sami Binici-
I 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-

I karından sözlü sorusu (6/146) 

24. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar 
mücadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması 

I hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

25. —• Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ıu, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konu
sunun hangi tarihte ele alındığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

26. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nııı, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Balkanından 
sözlü sorusu (6/150) 

27. — Sakarya Milletvekili Muslilıittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiylc Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin 
gümrükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi 
konusunda bir imkân düşünülüp düşünülme
diğine dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/151) 

28. —• Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattı gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/152) 

29. — Çorum Milletvekili Masan Lâtif Sarı-
yüee'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sos
yal Sigortalar Dispanseri binasının, birinci 
katının dispanseri, diğer katların işhanı olaca
ğının doğru olup olmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/153) 

30. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Kaıvı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan-

I lanndan sözlü sorusu (6/154) 



31. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Menıan kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tespit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 
" 32. — E m m i m Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
keti dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir 
olacak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar 
meskene kavuşmaları için ne gibi tedbirler 
alındığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/157) 

33. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Kar a çoban nahiyesinde ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

34. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT 
Kurumu Genel Müdürlüğüne, Başbakan tara
fından yapılan hasm toplantısının, radyolarda 
aynen yayınlanmasını emretme yetkisinin olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/159) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
E kinci'miri, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel vee işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1.63) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'n'm, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ih
tiyaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sölzü sorusu ((J/164) 

37. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa,-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri eliyle «atılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

:>8 .—• Kayseri Milletvekili Kelimi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonu
na, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rus
ya'dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
içişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/166) 
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I 39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

sor yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

40. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

41. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan 
Rasim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
bulunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalış
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

42. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığı
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/170) 

43. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171) 

44. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nuıı, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

45. —. Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyaıı küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/173) 

46. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Bey-
likahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el 
çektirilmesini icabettiren hâdisenin ne oldu
ğun dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/174) 

47. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürümün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 



48. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emri
ne alındığına ve bu .konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak teslbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

50 . Muş. Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 
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