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den çok ucuza satmalınan ürünlerin halka 
ne suretle çok pahalıya satıldığı konusunu 
incelemek ve bu hususta alınacak tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/20) 651:668 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 668 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 668 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
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verildiğine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/306) 668 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut ka-

Sayfa 
rakol binaları ile gözetleme kulelerinin, bü
yük Milletimizin şanına yaraşır şekilde, in
şasının hangi yıl gerçekleşebileceğine; dair 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun sözlü cevabı. (6/332) 668:669 

3. —. Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi ta
rihte başlıyacağına ve hava alanı yapımının 
hangi yıl programına alnacağına dair 
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5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın in
kişafı için alınan ve alınacak olan tedbirle
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(6/343) 669:672 
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Sayfa 
6. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

halen yurdumuzda ne kadar barış gönül
lüleri olduğuna dair Millî Eğitim ve Dış
işleri Bakanlarından sözlü sorusunu yazı
lı soruya çevirdiğine dair önergesi (6/364) 672 

7. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fatsa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi. (6/629) 672 

B) Yazılı sorular ve cevapları 672 
1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Palaoğlu'nun, Sivas ilinde yatılı bölge okul
ları açılmasına dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakam tlhami Ertem'in yazılı cevabı. 
(7/458) 672:673 
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rı (7/477) 682:683 
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C. H. P. Başkanına yapılan tecavüzlere da
ir sorusu ve Başbakan Süleyman Demir
el in yazılı cevabı (7/481) 683:684 

5. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunda
ki flfreve dair sorusu ve Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/490)684:686 

6. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yay-
cıoğlu'nun, Maraş'ta kurulacak olan Kızıl-
taş Barajına dair sorusu ve Enerji ve Ta- | 
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezginin ya
zılı cevabı (7/491) 686:687i 

Sayfa 
7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl

maz in, Aydın Merkez ilçesine bağlı Başça-
yır köyü ilkokulunun boş olan bir katının 
değerlendirilmesine ve Acarlar köyünde bir 
ortaokulun açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı llhami Ertemin yazılı cevabı 
(7/507) 687:688 

8. — Ankara Milletvekili t. Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Devlet Memurları Kanununa 
dair sorusu ve Başbajkan Süleyman Demir
d i n yazılı cevabı (7/522) 688:689 

9. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün
lü'nün, Tuncelinin okul ihtiyacına dair so
rusu. ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'-
in yazılı cevabı (7/523) 689:690 

10. — Denizli Milletvekili Atıf Şoh-
oğlu'nun, Hazinenin mülkiyet veya tasar
rufu altında, tarıma elverişli ne miktar 
toprak bulunduğuna dair sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Maliye Bakanı vekili Seyfi Öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/543) 690:691 

11. — Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, Maliye Bakanlığının teşkilâta 
gönderdiği 321 sayılı tebliğin tashihinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı Vekili Sey
fi öztürk'ün yazılı cevabı (7/553) 691:693 

12. — İstanbul Milletvekili Osman 
Öâer'in, istanbul'un Beykoz ilcesine lise bi
nası, yapılması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı ilhami 
Ertemin yazılı cevabı (7/557) 693 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'-
m, Basın ilân Kurumu Genel Müdürlüğü
nün görevine ve ilân tarifelerine dair soru
su ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ya
zılı cevabı (7/568) 693:695 

14. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un Şenkaya ilçesi sağ
lık ocaklarına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/577) 696 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin, 
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Etibankın 
Keşker Çakmaktaşı Müessesesinin kapatılması
nın doğru olmadığına dair demecine, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin ce
vap verdi. 

Devlet Orman İşletmeleriyle, kereste fabri
kalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllan 
muameleleri hakkında düzenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporunun mad
deleri onaylanarak tümü açık oya sunuldu 
ve oylann tasnifi sonunda kabul olunduğu bil
dirildi. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 451, 452, 454 
S. Sayılı basmayanlarla ilgili kanun tasan-
lan ile, 

1967 genel bütçesi ödeneklerinden bir kıs
mının Ege Üniversitesi bütçesine aktanhna-

sına yetki verilmesine dair kanun tasarıları
nın maddeleri kabul olunarak tümleri açık 
oya sunuldu ise de, oyların tasnifi sonunda ge
rekli çoğunluk sağlanamadığı, oylamaların ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasansı üzerinde bir süre görüşüldü. 

20 . 12 . 1967 Çarşamba günü saat 14 te ya
pılacak T. B. M. M. Birleşik toplantısından son
ra toplanılmak üzere Birleşime saat 19 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

iSORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 

Esatoğlu'nun, Hükümet üyelerinin yaptıkları 
dış gezilere dair sözlü soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir (6/675) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun bir Bakanın eşi tarafından Mil
letlerarası telefonla, yapılan konuşmaya dair 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/676) 

3. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
istanbul Belediye İmar ve Plânlama Müdür 
Muavinine dair sözlü soru önergesi içişleri, 
imar ve iskân bakanlıklanna gönderilmiştir. 
(6/677) 

4. — Mardin Milletvekili ibrahim Ay soy'un, 
Urfa - Mardin yolunun ne zaman asfaltlana

cağınla dair sözlü soru önergesi Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/678) 

Yazılı sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Sakarya bölgesindeki pancar ekim sa-
halanna dair yazılı soru önergesi Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/593) 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Pı-
narhisar'ın Kaynarca köyünün orta okul binası 
yapımına dair yazılı soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/594) 

3. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nm, Kırşehir'de 1965 yılında yapılan öğ
retmenler Seminerinde çıkan hâdiselere dair ya
zılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/595) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin bâzı maddelerinin tadili hakkında tü
zük teklifi. (2/596) (Anayasa Komisyonuna) 

Tezkereler 
2. — Elektrik işleri Etüt İdare&lînin 1966 

malî yılına ait bilanço ve denetim kurulu ra
porlarının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi. (3/813) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

3. — Yurt ürünleri Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
1966 malî yılı bilanço ve deneıfıim kurulu rapor
larının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkere

si. (3/814) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Gelir Vergisi Kanununun' bâzı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve MaJliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/426) (Gündeme) (S. Sayısı : 457) 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Millî 
Savunma, Çalışma, Maliye ve Plân komisyon
larından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/403) (S. Sayısı : 447 ye 1 nci ek) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,25 

BAŞKAN — Bagkanveldîi Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mustafa Akalın (Afyon Karahisar), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisi toplantısını açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAEÎ 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 ncu birle
şim gündemine göre Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları meyanında yer alan: 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, meyva 
ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucuza sa-
tmalman ürünlerin halka ne suretle çok pahalıya 
satıldığı konusunu incelemek ve bu hususta alı
nacak tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi üzerinde müzakereye 
geçmek gerekir. 

Bu müzakereye geçmeden evvel yapılması ge
reken bâzı açık oylamalar mevcut. Bu açık oyla
malar. için müsaade ederseniz oy kupalarını gez
dirmek suretiyle oylama muamelesini yaptırta
cağım. 

Muvafık mı? («Muvafık», «Boşuna gayret», 
«Gelecek birleşimde yapılsın» sesleri). 

Peki, o halde bu açık oylamaları gelecek bir
leşim yapalım. 

Şimdi müzakereye geçiyoruz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 

geçen celse bir sataşma vâki oldu, sizden lütuf-
kâr bir söz istiyorum. 

Bana sataşma vardır. Ataöv arkadaşımız ağır 
bir söz söylemiştir, birkaç kelimeyle kendisine 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Ülker, mesele, Baş
kanlığın lûtf una kalmış bir mesele olarak telâkki 
edilmemelidir. Haddi zatında... 

EEŞİT ÜLKER (istanbul) — Hak olarak, lü
tufkârlık diye netice olarak söylüyorum. 
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BAŞKAN — Anladım. 
Mesele milletvekilinin hakkını verip verme

mek mevzuunda toplanmaktadır. Biz sataşmala
rı esas itibariyle o celsede cereyan eden müza
kereleri kapsar mahiyette şimdiye kadar tatbik 
etmekteyiz. Bunun haricinde geçmiş celselerde 
vücut bulan bir hâdise dolayısiyle sataşma dola-
yısiyle söz vermiyoruz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sataşma dola
yısiyle her zaman söz istenir. Bu benim hakkım
da. 

BAŞKAN — Yok efendim, şimdiye kadar 
vücut bulan tatbikatımız böyledir ve o günkü 
birleşimde zatıâliniz Say m Ataöv'ün konuşması 
sırasında söz istiyebilirdiniz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben, 95 nci 
maddeye göre usul hakkında söz rica ediyorum, 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
Şimdi müzakerelere geçiyoruz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başka

nım haksız olarak söylemiştir Sayın Ataöv. 

BAŞKAN — O ayrı mesele efendim. 
Şimdi mesele usulî yönden bir meselenin hal

lidir. 
Şimdi size ben bu konuda Başkan olarak mu

ayyen bir cevap verdim. Bu cevap tamamen usu
lüne göre teşekkül etmiştir. Şimdi yapmış oldu
ğumuz hareket, şu andaki davranışınız usulsüz
lüğün ta kendisidir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Benini e îm öl
müştür, benim evimde eşim yoktur, benim evime 
Başbakanın eşinin saçını yapan berber gelmemiş
tir. Keşke eşim sağ olsaydı... Ben de eşimin saçı
nı yaptırtabilirdim. Berberler namuslu insan
lardır, herkesin itimat ettiği insanlardır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bu reaksiyonları
nızı geçen celsede gösterebilirdiniz. Şimdi sizi 
dinlemiyorum. Yüce Meclise saygısızlık ediyor
sunuz, rica ederim bu şekilde usulsüzlük yapma
yın. Zaten yaptınız yapacağınız kadar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istedim 
vermediniz. Aynı sözleri size söyleselerdi kim bi
lir neler yapardınız? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, fevri hareket et
meyiniz, lütfen yerinize oturunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ceza verin ba
na, ben razıyım cezaya. 

BAŞKAN — Burada oturan Başkanlar her 
şeyden evvel... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ceza verin, ben 
razıyım cezama. 

BAŞKAN — Burada oturan Başkanlar her 
şeyden evvel usul kaidelerini tatbik etmekle mü
kelleftirler. Zatıâlinizin davranışı bu usulsüzlü
ğe... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Akılsız dostun 
söylediği sözün nereye gittiğini bilmiyor. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin davranışı tamamen 
usulsüz bir davranıştır. 

Şimdi yapmış olduğunuz hareket fiilî hare
kettir. Size Başkan söz vermediği halde bu şekil
deki hareketiniz Yüce Meclis tarafından kınan
mıştır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ceza veriniz 
Başkanım. 

BAŞKAN — Vücut bulan Tüzüğe itiraz vesi
lesiyle zaten söylemek istediklerinizi söylediniz. 
Bu dahi sizin yaptığınız usulsüzlüğün ortaya 
çıkmış bir şeklidir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hak arıyorum 
ben. 

BAŞKAN — Hakkınızı aramanın anahtarı iç
tüzükte yazılıdır. 

içtüzükte ne zaman ve ne şekilde milletve
killerinin zâtı hakkında taarruz vâki olduğu 
iddiasında bulunmaları gerektiği kaydedil
miştir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Ne 
bağırıp duruyorsun? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sen ne diyorsun? Bunun sonu cinayete kadar 
gider. Yok bunun ötesi. 

BAŞKAN — Sayın Uzun, Sayın Uzun rica 
ederim sükûnetinizi muhafaza ediniz. 

Bir milletvekili, zâtı hakkında taarruz vâ
ki olduğu zaman celsede bulunuyorsa o zaman 
söz istemesi lâzımdır. Usul budur. Başkanı kı
namaya hakkınız yok. Altı yıldan beri tatbikat 
bu merkezdedir. Hem haksızsınız hem de Baş
kanı kınamaya çalışıyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Haksızsınız 
Sayın Başkan, mukaddes müdafaa hakkını ba
na tanımadınız. 

Her zaman 95 nci maddeye göre söz iste
rim. 
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BAŞKAN — Hem haksız durumunuzu çok 
iyi biliyorsunuz ama reaksiyon göstermeyi po
litik bakımdan faydalı telâkki ediyorsunuz. 
fakat bu hareketi başkanın hareketine karşı 
yapmayınız. Yaptığınız hareket doğru değil
dir, rica ederim oturunuz, istirham ederim. 
Haksızsınız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugünkü 
Birleşimin gündemine devam ediyoruz. 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyva ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anâyaasnın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Bu konuda söz alanları sırâsiy-
le okuyorum. 

Saym Ali Karcı konuşmuştur. Sayın Hilmi 
İncesulu konuşmuştur. Şimdi O. H. P. Grupu 
adına sıra Sayın İsmail Çataloğlu'na gelmiştir. 

Buyurunuz efendim. (Orta sıralardan «Bir 
saat mı devam edecek? sesleri) 

BAŞKAN — Hayır efendim, bugünkü müza
keremiz daha önce Yüce Meclisin almış olduğu 
karar gereğince münhasıran sözlü sorular, Mec
lis araştırmaları, genel görüşmelere tahsis edil
miştir. Bu bakımdan murakabe fonksiyonunu 
kapsıyan Meclis araştırması ve genel görüşme
ler saat 19 a kadar devam edecektir. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL ÇATAL-
OĞLU (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda'
nın, sebze ve meyva yetiştiricilerinin ürünleri
nin ellerinden ucuza alınıp tüketici halka paha
lıya satıldığı konusunu incelemek ve buna kar
şılık alınacak tedbirleri gözden geçirmek üze
re bir Meclis araştırması yaptırılması isteğine 
uyulup uyulmaması hususunda O. H. P. nin 
görüşlerini açıklamak maksadiyle huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, meyva ve sebze mev
zuu, her Türk vatandaşını, sosyal ve ekono
mik durumu ne olursa olsun, yakından ilgilen
diren bir konudur. Türkiye'miz sanayide geri 
kalmış bir ülke olduğundan bu husus bizi da
ha çok yakından ilgilendirir. Meyva ve sebze
lerimizi mamul hale getiremediğimizden ötü
rü, bunları çürütmeden taze olarak tüketmek 
zorundayız. Tüketimin bu seyrinin takibedil-

mesi için alâkalı Tarım, Ticaret ve Sanayi Ba
kanlıklarının yerinde ve zamanında tedbirler 
alması gerekmektedir. 

Bu husus belki biraz garibinize gider, Ta
rım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığının alâkası ne
dir, diye aklınıza bâzı sorular gelebilir. Onun 
için ufacık bir açıklama yapayım şurada. Biz 
Kore'de muharebe ederken levazım Müdürü şu 
kadarcık bir paket getirdi bana; «Bu paketin 
üzerini oku da, nedir söyle», dedi. Okudum, 
diyor ki, «Birtakım için salatalık maruldur, 
küçük bir paket.» üzerinde de yazıyor; «Bu
nu büyük bir kazana koyacaksınız içerisini su 
ile durduracaksınız, bir saat bekledikten son
ra takıma salata yapacaksınız diyor. Hakika
ten büyük bir kazan içerisine koyduk, bir saat 
sonra kazanın içi tamamen marul haline gel
di, suyu, o koyduğumuz sebze çekerek bildi
ğimiz marul yaprakları haline geldi. 

Sonra bütün meyvalarm ya kokteylleri ya
pılmış, yahut suları sıkılmış yani sanayileşti-
rilmiş bir hale getirilmiş bize dağıtılıyor. Bizim 
memleketimizde bu yok. Bu olmadığı gibi Ta
rım Bakanlığının da memleketimizde her han
gi bir istatistiği yok. 

Meselâ benim seçim bölgem narenciye ye
tiştirir, muz yetiştirir, her sene ne kadar na
renciye ve muz yetiştirdiğini, ne yetiştiren
ler bilir, ne Tarım Bakanlığı bilir. Bâzan tabiat. 
bunlara güler,, bol yetiştirir, Tarım Bakanlığı
nın ve Ticaret Bakanlığının hiçbir ilgileri yok
tur bu bol yetiştirme için. Tarım Bakanlığı, 
ne gibi tedbir alacak bilmez. Ticaret Bakanlı
ğı ne tedbir alınacak bilmez. Standart bir fi
yat politikası yoktur Ticaret Bakanlığının. Me
selâ 30 ton domates yetiştiren bir sebze üreticisi 
bir senede 3 bin lira kazanır, bir sene 30 bin 
lira kazanır. Bunun için sebze üreticisinin, mey
va üreticisinin elinde standart bir fiyat olma
dığı için, memleketimizde bir aile bütçesi de 
yok. 

Diğer memleketlerde şanslı bir subay ola
rak az çok bulundum, oraları tetkik ettim; bü
tün bankacılar, bütün vekâletler çiftçi ile ya
kından alâkadar. Bir memleketin sanayileşe-
bilmesi için, çiftçinin yakından korunması lâ-
zımgeldiğine Hükümet tamamiyle inanmıştır. 
Bilhassa ki, küçük çiftçi üzerine bütün bakan
lıklar eğilim yapmışlardır, onların söyledikle-
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rini, bir dediklerini iki etmezler. Banka mü
dürleri, çiftçilerle âdeta kur yaparlar, yemek
lere davet ederler, bizden para alın, diye çiftçi
lere yalvarırlar. Bunun sebepleri üzerinde bi
raz durdum, soruşturma yaptım, Banka mü
dürleri diyor ki» «çiftçiye verilen para, banka
nın kasasında addedilir», çünkü tarlasını ipo
tek ediyoruz, bir sene mahsul olmazsa diğer 
sene mutlaka mahsul olur, borcunu çiftçi öder» 
biz de ise bunun tamamen aksine bir yol taki-
bedilmektedir. Sanıyorum, Ticaret Bakanlığı
nın emriyle laâlettâyin insanlara, geçmişi meç
hul insanlara milyonlarca lira verilir, çiftçinin 
elinde değer tarlası bulunduğu halde, çiftçiye 
maalesef, hiçbir yardım yapılmaz. 

Bir memleketin kalkınması için, mutlak su
rette koordinasyon olması lâzımdır. Sebze ve 
meyva üreticileri eğer kalkındırılmak isteni
yorsa Ticaret, Tarım ve Sanayi Bakanlıkları
nın bir koordinasyon kurup bunlar üzerine 
eğilmesi lâzımdır. Bu, zor bir iş değildir. Ta
rım Bakanlığı Devlet eliyle fabrika kursun de
miyoruz. Sanayi Bakanlığı Devlet eliyle fab
rika kursun demiyoruz, fakat sanayicileri teş
vik etsin, Tarım Bakanlığından bilgi alsın, 
Tarım Bakanlığı Sanayi Bakanlığını sıkıştır
sın, filân yerde portakal suyu fabrikası yaptı
ralım, elma suyu fabrikası yaptıralım, bamya 
konservesi fabrikası yaptıralım diye programı
na alsın. Ticaret Bakanlığı, sebze bol çıkarsa, 
meyva bol yetişirse ne gibi tedbirler alınacağı
na dair Ticaret Bakanlığı ile bir anlaşma yap
sın, aralarında ahenkli bir koordinasyon kur
sunlar. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız, tet
kik edecek olursanız bu üç Bakanlık ayrı ayrı 
kutuplardadır, birbirlerinden habersizdirler, 
birbirlerine yardımcı değildirler. 

Geçen gün bir arkadaşımız balıkların 
denize döküldüğünden bahsetti ve ideolojik bir 
mesele olarak bunu ortaya attı. «Balıklar deni
ze dökülür, pahalı satılmak için» dedi. Ticaret 
Bakanlığınca balıkların mevsimlerde ne kadar 
tutulduğu bilinmez mi, Tarım Bakanlığınca 
bilinmez mi? Elde bir istatistik yok mudur? 
Varsa niçin bir fiyat tanzimine gidilmez. 

Sonra, bizdeki balıklar mevsim ve cins cins 
tutulur. Meselâ; Uskumruyu ele alalım; us
kumru senede birkaç ay bir akan yapar. O bir 
kaç ay içinde halkımız uskumru yer. Ama se

nenin diğer on ayında uskumruyu en lüks lo
kantada arasanız bulamazsınız. Ama gidin dış 
memleketlere, her mevsimde her lokantada us
kumruyu bulursunuz. Bunun sebebi şudur; 
onların ticaret bakanlıkları yaratıcı bir mu
hayyile ile çalışırlar. «Bizim memleketimize şu 
kadar uskumru vurur» diyorlar ve tutulan us
kumruları depolıyorlar, bozmıyorlar. 

Sonra, bir arkadaşımız Brezilya'da kahve
nin denize döküldüğünden bahsetti. Kahvenin 
denize dökülmesi halkın aleyhine bir hareket 
mânasında ele alınmamalıdır. Hükümet satın-
alır, müstahsıla parayı verir, ondan sonra de
nize döker M, dış piyasada kahvenin fiyatı düş
mez. Kahve üreticisi hiçbir zaman hayat stan
dardımdan aşağı düşürülmez. 

Geçen sene benim memleketimde yağmur 
mevsimi uzadı, uzayınca sebze yetişimi geç 
kaldı, turfanda yetiştiremediler. Turfanda seb
ze yetiştiricileri sebzede kilo başına bir lira
dan fazla masraf ettiler. Sebzeyi idrâk ettik
leri zaman sebzenin kilosu 40 kuruştu. Çünkü 
Antalya, Ege bölgesi daha erken davranmış, 
sebzeyi piyasaya dökmüştü. 40 kuruşa düşen 
sebze, bütün sebze üreticisinin belini kırdı. Hü
kümet seyirci kaldı bu hususa, hiç kimse sor
madı, alâkadar olmadı bunlarla. Ama işin şa
ka tarafına gelirsek bâzı milletvekilleri ar
kadaşlarımız oralara gitmişler, partizanca -
propaganda yapmışlardır, ben de şafaidoldum 
buna. Buna karşılık, eğer sebze alıp ta büyük 
şehirler de yemek isterseniz yahut meyva al
mak isterseniz ekonomik gücünüzü aşar, karşı-
lıyamazsınız, alamazsınız cebinizdeki parayla. 
Misal olarak söyleyeyim bugün misket elma
sımın kilosu Niğde'de 40 kuruş, bir arkadaşım 
bana getirdi, 40 kuruştan parasını ödedim. t)fe-
ticinin pazarı diye taMbedilen, belediyelerce 
ve pazar yerlerinde bulunan aynı elma 250 ku
ruş Bunu Hükümet doğrudan doğruya beledi
yeye bırakmış, belediyeye bırakmak iyi bir ted
birdir belki. Ama belediyenin de Hükümet ta
rafından kontrol edilmesi lâzım. Böyle herkes 
alabildiğine halkı soymak ve öte tarafta asıl 
emek vereni, para sarf edeni müşkül duruma 
sokmak, hiçbir Hükümetin sanıyorum ki sa
lâhiyeti içinde olmıyan gerekçeleridir. 

Ben biraz Amerika'da da bulundum. Ameri
ka'da en çok sebze ve meyvayı yetiştiren böl
ge San - Fransisko'dur. San - Fransisko'ya eya-
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letlerden gelenler gümrüğe tabi olur gibi seb
ze ve meyva muayenesine tâbi olurlar. San 
Pransisko'ya Amerika'nın hiçbir yerinden bir 
tek elma dahi getiremezsiniz cebinizde, geçer
ken yoklarlar,, polisler yoklar, varsa ceza ver
mezler ama elmayı alırlar ve imha ederler. 

Yalnız kâğıtları imza etmek suretiyle ve 
ben Hükümetim demek suretiyle, icabında hak
sız yere memurları bir yerden bir yere nak
letmek suretiyle, öğretmenlere tazyik etmek 
suretiyle Hükümet yapalmaz. Hükümet bu mem
leketin her yerindedir, sorumluluğunu bilme
li, ona göre kendisini ayarlamalı, ona göre ted
birler almalı. Meselâ, her sene Niğde'de, Nev
şehir bölgesinde 300 bin tona yakın elma istih
sal ediliyor, bu sene 1 milyona çıkmıştır. Ne 
olacak bu? ekonomidir; hangi dış pazarlar ha
zırlanmıştır, nereye sevk edilecektir? Bu da 
bir derttir bizim için. Sayın Ticaret Bakanımız 
sanıyorum ki Ticaret Bakanlığına yeni gelmiş
tir, vâkıf olmuştur belki, belki de vâkıf ola
caktır; dış memleketlere bunları sevk etmek 
istiyen Türklerse boyuna müşkülâta mâruz ka
lacaklardır ve Ticaret Bakanlığından hiçbir 
zaman lisans alamıyacaklardır. Eğer ekalliyet
lere mensupsa bunlar girer girmez lisans ala
caklardır, beş dakika içerisinde. Bunu ihbar 
ediyorum size. Ekalliyete mensubolanlar her iş
leri kolaylıkla yaptıracaklardır, fakat Türkler 
yaptıramıyacaklardır. Müracaat edilmiştir,, ya
pamamışlardır, yaptıramamışlardır. Benim böl
gemde üzüm de yetiştirilir,, üzümü göndereme
mişlerdir, fakat birkaç tane ekalliyete men
sup vatandaş müracaat etmiş, onlar almış, sevk 
etmişlerdir. 

Bugün Kıbrıs için içimiz yanıyor, Batı Trak
ya için içimiz yanıyor. Gidin Batı Trakya'nın 
halini görün. Yunanlılar ekonomik durumdan 
müzayakaya sokmuşlardır, oradaki Türkleri, 
perişan etmişlerdir, hizmetçilik yapıyorlar. Bi
zim memleketimizde yalım ayak, başı kabak 
yahut dilenen ekalliyete mensup bir tane va
tandaş gördünüz mü? Gerçi onlar da vatandaş
tır, biz bir şey demiyoruz ama neden bizim 
ticaretimizin % 70 i onların eline geçmiştir? 
Sebze üreticisi ile meyva üreticileri bizim mem
leketimizde 8 milyonun üzerinde bir kütle 
teşkil ederler. Bu kütleler maalesef hiçbir kim
seden yardım görmezler. Meselâ, benim böl

gemde kışın ser denilen bir şey vardır, onlar
la yetiştirilirse her cins sebze yetiştirilebilir, 
fakat Tarım Bakanlığına müracaat edenlerin 
hepsi reföze edilmiştir. Hiçbirisine söz veril
mez. Bunlar Ziraat Bankasına müracaat ederler 
Ziraat Bankası para yardımı yapmaz. 

Ziraat Bankasının mevcudiyeti de şayanı 
teemmüldür, yani gayesi nedir,, o da bilinmez. 
Aynı Ziraat Bankası bir telefonu, bir de ma
sası olan bir adama milyonlarca lira verir. Zi
raat Bankası gerçi sebzecilere, meyvacılara pa
ra verirse % 7 - % 9 faiz alıyor, tüccara verir
se % 20 alıyor. Devlet murabahacılık mı ya
pacaktır? Acaba bu bir kazanç mıdır? Sebze
cilere verilen para millî ekonomiye ekler mi, 
onu azaltır mı? Bunlar üzerinde ne Ticaret Ba
kanlığımız, ne Ziraat Bakanlığımız, ne de Sa
nayi Bakanlığımız durmaklar Tarım Bakanının 
da işi başından aşkın, belki müşavirler bu hu
susta kendisini tenvir etmezler, bir çıkmazın 
içerisine girmiştir Türkiye, 

Bu sebzeci ve üreticiler ihtiyaç duydukla
rı muhtaçolduklan parayı faizciden alırlar. 
Faizciler üç ay için para verir ve yüzde elli
den aşağı faizle para veren yoktur. Üç ay için 
yüzde elliye faiz veren bir adam yüzde iki 
yüz kazanıyor demektir. Bunlar en çok, Ziraat 
Bankasına yüzde yirmi öderler ve bunların 
verdiği senetlerin fotokopisini aldım, aldıkları 
senetlerin. Bilâ faiz borç veriyorlar bunlar, 
bilâ faiz. Yüzde elli hesabiyle alıyor,, yüz lira 
verirse yüzelli lira vermiş gibi gösteriyor ve 
«Bilâ faiz borç verdim» diyor. Sanki anası ba
bası hacı.. Babasının hayrına para dağıtıyor. 
Aynı Ziraat Bankasından alıyor, yüzde yirmi, 
senelik faiz ödüyor, yüzde ikiyüz kazanıyor. 
Sayın Başbakana belki yanlış malûmat veril
miş, bunlar da piyasaya kredi sağlıyan serma
yedarlar tabiriyle. 

Bundan on gün kadar evvel Anamur'day
dım, bir kongrede bulundum ve birkaç kilo da 
muz aldım getirdim. Orada muzun kilosu 3,5 
lira. Geldim burada aynı muz 10 lira. Alanya 
ve Anamur bölgesi muz üretmekte, Türkiye'
mizde hakikaten yerleri olan bölgeler. Ama 
üreticinin beli kırılmış. Aynı zamanda bu böl
geler fıstık da yetiştiriyor. Fıstığın kilosu ora
da 125 kuruş, burada 10 lira. Aradaki fark ne 
oluyor? Sayın Ticaret Bakanı derse ki, bunu 
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belediyeler kontrol ediyor, o zaman karşı kar
şıya geliriz. Bunlar belediyeye bırakılmaz. Be
lediyeye bırakılacak şeyler vardır belki. Ama 
belediye başı boş bırakılmaz. Sayın Tarım Ba-
kaniyle temas ettim biraz bu hususta. Saym 
Bakanın kültürüne hakikaten diyecek yok, hay
ranım. Ama biraz da hayalperest Sayın Tarım 
Bakanı; Amerika'da, şöyleymiş, Almanya'da 
böyleymiş, İngiltere'de böyle, Fransa'da böy-
leymiş, iki bininci senede de Türkiye'de böyle 
olacakmış. Bu bir hayal. Bugünkü hali, mem
leketimizin şartlarına uydurmasını bilmiyor. Bir 
teşkilâtın bundan otuz sene sonra ne yapacağı
nı kestirmek kolay bir şey değildir ve otuz se
ne sonra Türkiye'de şu hal olacak diye ortaya 
bir iddia atılırsa buna kimse inanmaz. Bugün
kü şartları tetkik etmek, bugünkü şartların iler
lemesini nasıl sağlıyacağız, bir metot kurmak, 
bu metot üzerinde yürümek, ayni zamanda söy
lediğim gibi, diğer bakanlıklarla koordine ede
rek yürümek şartiyle evet, otuz sene sonra Tür
kiye şu hale gelecek denilebilir. Ama kâğıt üze
rinde, otuz sene Türkiye'yi düşünüyorum ben, 
bugünkü Türkiye'yi değil diye hayal peşinde 
koşmak doğru bir şey olmasa gerektir. Bizim 
hakikaten diğer memleketlerden alacak örnek
lerimiz vardır tabiî. Gayet tabiî vardır. Mese
lâ, ben Almanyatâa da biraz bulundum. Alman
ya'da biliyorsunuz, bütün Dünyaya şeker ih-
racedebilecek tesisler var. Ama bütün bu te
sisler hepsi sekiz fabrikada imal edilir. Sekiz 
tane şeker fabrikası var Almanya'nın. Ama 400 

tane şeker imalâthanesi var. Bu sekiz tane fab
rika 365 gün çalışır. Bizdeki gibi 10 günlük 
kampanya yapan fabrika yok. Meselâ, Erzu
rum fabrikası 10 gün kampanya yapar, Kayseri 
fabrikası 1 -2 ay kampanya yapar, Alpulhı âza
mi 4 ay kampanya yapar. Hâlâ şeker fabrikası 
açıyoruz biz. 10 gün kampanya yapan bir fabri
kanın personeli ne olur? Gayet tabiî bunlar tü
ketici hale gelir. Almanya'da 400 tane imalât
hane var, bu imalâthaneler pancarın suyunu 
sıkarlar, cam şişeler içinde senede 365 gün çalı
şan fabrikalara gönderirler. Bu fabrikalar de-
vamlı çakşır. Bu suretle hem şekeri daha ucu
za mal eder, hem işçi devamlı çalışır, hem de 
müreffeh yaşayacak bir para alır. 

Sayın Hilmi incesulu gayet güzel bir konuş
ma yaptı; bu konuşmasında neden Meclis araş
tırması lâzım olduğunu etraflıca izah etti. Be 
nim bu söylediklerim de bir tariz şeklinde ka
bul edilmesin. Gördüklerimi, müşahade ettikle
rimi ortaya atmış bulunuyorum. Sanıyorum ki, 
Sayın Ticaret Bakanı da burada kendisi bu hu
suslardan memnun olmuştur. 

Daha birçok bildiklerimiz var, ortaya koya
caklarımız var. Eğer Meclis araştırmasını ka
bul edecek olursanız Hükümete yardımcı olaca
ğımızı size arz ©der, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Mustafa Akalın (Afyon Karahisar), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN - - Millet Meclisinin 19 ncu Bir
leşiminin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisin almış ol
duğu karar gereğince haftanın Çarşamba gün
leri saat 14 - 17 arasında Meclis araştırması 
ve genel görüşme önergeleri görüşülecek, 17 -19 
arasında da sözlü sorular görüşülecekti. Bu ka
rar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısı yapılması münasebetiyle aynen 
uygulama yoluna girememiştir. Bu sebeple 
saat 16.30a kadar bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik toplantısı yapılmıştır, onu ta
kiben yarım saat zarfında, saat 17 ye kadar da 
Meclis araştırması konusunda müzakere yaptık. 

Şimdi ortada Meclisin almış olduğu karar 
var, bu kararın gereği dâhilinde müddetle ka
yıtlanmış bir durum ve onun yanı başında da 
Meclis araştırması için yine Meclis karariyle 
ayrılmış üç saatlik bir süre var. 

Şimdi müsaade ©derseniz ve muvafık mü
talâa ederseniz. Meclis araştırmalarının ve ge
nel görüşmelerin sözlü sorulara göre daha önem 
arzetmesi sebebiyle, daha önce almış olduğunuz 
karar dâhilinde bu müddeti saklı tutalım ve 
saat hesabına göre 16.30 da Meclis araştırma
ları başlamış olduğuna göre, iki saatlik müd
deti ilâve etmek suretiyle 18.30 a kadar Meclis 
araştırması ve genel görüşmelere devam edelim, 
18.30 dan sonra da sözlü sorulara devam ede
lim. 

Muvafık mı efendim?... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yal
nız bugün, Birleşik toplantı olması dolayısiyle 
değil mi efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, münhasır hâdiseler ve 
doğan vaziyetler dolayısiyle.. 

Saatten ziyade, Meclisin tefrik etmiş oldu
ğu müddetleri mahfuz bulundurmak istiyoruz, 
gayretimiz o. Başkanlık Divanı meseleyi bu 
şekliyle uygun mütalâa etti. 

Bu hususu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

O halde şimdi 18.30 a kadar Meclis araştır
maları ve genel görüşmelere devam ediyoruz. 

Meclis araştırma konusunda, söz sırasında 
kayıtlı Millet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 
Lâtif Sarıyüce'nindir. («Konuştu» sesleri) 

Şahıslar adına söz alanlar var; onun yanı 
başında Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ka
sım önadım söz almıştır. 

Buyurun Sayın önadım. 
A. P. GRUPU ADINA KASIM ÖNADIM 

(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Aydın bağımsız Milletvekili Sayın özarda'nın, 
yaş meyva ve sebzelerimiz için, sebzelerin de
ğerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci madde
sine istinaden vermiş olduğu önerge hakkında 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunün görüş
lerini arz edeceğim. 

Sayın Özarda'nın önergesinin şekil ve ih
tiva ettiği fikirler bakımından üç kısımda mü
talâa edilmesi gerekir. 

Bunlardan birisi; Türkiye'de taze meyva ve 
sebzenin müstahsil ve müstehlik yararına de
ğerlendirilmesi. bu, elbette önemli bir konudur. 
Ancak bu konu bugünün meselesi olmadığı gibi, 
Sayın özarda önergesinde de bu hususlarla il
gili yeni ve ciddî bir teklif veya görüş getir
memektedir. 

ikinci kısmında, sıhhatinden emin olunamı-
yacak bâzı rakamlar vermiştir. Bu suretle kâh 
müstahsil, kâh müstehlik lehine çok mübalağalı 
ifadeler kullanılmıştır. Meselâ izmit'te 50 kuru
şa satılan biberin istanbul'da 250 kuruşa satıl
dığı iddiası gibi. 

Yüce Meclisçe malûmdur M, izmit ile İs
tanbul arası iki saatlik bir mesafedir. Hiçbir 
surette böyle fahiş bir fiyat farkının meydana 
gelmesine de imkân yoktur, önergede bir ta
raftan müstahsil bölgelerden çok ucuz fiyatla 
sebze ve meyva alındığı, diğer taraftan da müs-
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tenlik bölgelerde, yani büyük şehirlerde 10 ku
ruşa alman bir malın 350 kuruşa satıldığı iddia 
edilmektedir. 

Diğer bir taraftan ise; 350 kuruştan satıldığı 
iddia edilen meyva ve sebzelerin tonlarcasının 
denize döküldüğü de ayrıca ifade edilmektedir. 
Müstahsilimizin büyük emeklerle meydana ge
tirdiği mahsulünün değerlendirilmesi, müsteh
likin büyük fiyat farkları ödemeden bu malları 
satınalabilmesi gibi ciddî bir mevzuda bir biri
ni tutmıyan biraz da iyi bir tetkike istinadet-
miyen görüş ve iddialar vardır. 

önergenin üçüncü kısmında; Sayın özarda, 
bâzı suçlamalar, ithamlar ve son günlerde bâzı 
siyasilerce sık sık ortaya atılan düzen değiştir
me modasına uygun fikirler ortaya koymaya ça
lışmakta, fakat Türkiyemizde taze meyva ve 
sebzelerimizin değerlendirilmesi için kendisi ne 
gibi bir tedbir ve düzene ihtiyacolduğunu da 
söylememektedir. 

Muhterem milletvekilleri; önergenin, biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, ihtiva ettiği hususla
rın - biraz sonra izah edeceğim - Yüce Mecliste 
bu mevzuun konuşulması sırasında parti grup 
sözcülerinin konuşmalarına da kısmen değinmek 
istiyorum. 

Bizim anladığımıza göre, bizim anladığımız 
mânada, Anayasanın 88 nci maddesine göre bel
li bir konuda bilgi edinilmek için verilen araş
tırma önergesi, Yüce Meclisçe bilinmiyen, öğ
renilmesinde fayda olan bir konunun tetkik 
edilmesi ve bir raporla Yüce Meclise bildiril
mesinden ibarettir. 

Bu kürsüden yapılan konuşmalarda, Güven 
Partisinin muhterem sözcüsü hariç, şu ana ka
dar konuşmuş olan arkadaşlar, önergenin getir
diği mevzuu bir tarafa bırakarak, daha ziyade 
iktidarı kötülemek, tedbir teklif edecekleri yer
de, biraz evvel de işaret ettiğim gibi, çıkarcılar
dan, vurgunculardan bahsetmek, bilhassa öner
ge sahibi, hükümetlerin bu mevzuda hiçbir şey 
yapmadıklarını, yapamıyacaklarını ifade ile 
mevzua çare bulmak, mevzuu Türk vatandaşı
nın, Türkiye'nin lehine halletmek için faydalı 
fikirler yerine, bol bol istismar, bol bol dema
goji yapmış oldukları kanaatindeyim. 

Meselâ, önerge sahibi arkadaşımızın, zabıt
lardan aldığım konuşmalarında şu ifadeler yer 
almaktadır: «Türkiye'de birtakım müesseseler 

kurulur, bakanlıklar kurulur, teşkilâtlar kuru
lur, teşkilâtlandırmaya gidilir, bunların hiç bi
risi maalesef müsbet bir çalışma yoluna kona
maz.» Sayın Ticaret Bakanının, soğuk hava de
posu yapılması mevzuundaki sözlerini ele ala
rak; «Soğuk hava deposu yapılacağı vaadinde 
bulunuldu. Ama bunların hiç biri için tedbiri ev
velden alınıp gerçekleştirilemez. Yapılan tesis
ler göz boyamaktan ibarettir», gibi sözleri. 

Şayanı teessüf olan bâzı ifalelerde de bulun
muştur, bunları önerge sahibi konuşmasında bir 
taraftan kooperatifçiliği tedbir olarak göster
miş, diğer taraftan da kooperatifçiliği kötüle-
miştir. Meselâ bir tarihte kurulan bir koopera
tifler birliğinden bahsederek, bunun şimdi tas
fiyeye tabi olduğunu, bu gibi kooperatiflerle 
esasen bu meselelerin halledilemiyeceğini, ku
rulmuş bulunan bu kooperatiflere Bakanlıklar
da bâzı memurların dalavereler yaptıklarını, 
onun için infisah ettiğini burada ifade etmiş
lerdir. 

Muhterem milletvekilleri; Güven Partisi söz
cüsünün bu mevzuda, mevzuun içinde kalarak 
yaptığı konuşma dışında, esasen Yüce Heyeti
nizce malûm olan, bir küçük siyasi partinin 
de malûm olan fikirlerine adeta bu mevzuda 
önerge sahibi, C. H. P. sözcüsü de kısmen iştirak 
etmiştir. T. t. P. sözcüsüyle birleşerek, sanki 
yaş meyva ve sebze mevzuu 1966 Türkiyesinde 
ortaya çıkmış bir meseleymiş gibi bunun nasıl 
halledilmesi ve nasıl halledilebilmesi lâzımgeldiği 
ne gibi tedbirlere ihtiyaç var olduğu, şeklinde 
mütalâa etmeyip, ötedenberi tütün mevzuunda 
verilen Önergede de olduğu gibi, bâzı hâdiseler, 
bâzı meseleler ortaya atılmak suretiyle, kanaa
timce bol bol sermaye düşmanlığı, müteşebbis 
düşmanlığı ve iş adamı düşmanlığı yapılmıştır. 

Bunlardan T. 1. P. sözcüsü Ali Karcı en 
nihayet bu kürsüden bu bozuk işlerin sosyalist 
düzenle düzelebileceğini burada açıkça ifade et
miş bulunmaktadır. Bu mevzua kısaca temas et
tikten sonra Adalet Partisi Millet Meclisi gru-
pu olarak düzenden şikâyet edenlerin fikir-" 
lerine iştirak etmediğimizi, demokratik düzen 
içerisinde aksak görülen her hususun tedbir
lerinin alınabileceğini, hele sosyalist düzeni 
merak edenlerin, özliyenlerin, özlemi içinde olan
ların bunu Türkiye'de görmelerine imkân olma
dığını, çünkü Yüce Türk Milletinin bu kabîl 
fikirlere, bu kabîl, düzenlere karşı bulunduğunu 



M. Meclisi B : 19 20 . 12 . 1967 O : 2 

açıkça ifade eder, önergede dermeyan edilen hu
suslara geçmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bize 
göre yaş sebze mevzuu ne yalnız yetiştiren me
selesidir, ne yalnız istihsali artırma meselesi
dir, ne de yalnız müstahlik meselesidir. Bun
ların üçünü birden ele almak, istihsali artırıcı 
tedbirleri getirmek, müstahsilin emeğini değer
lendirecek tedbirleri getirmek ve nihayet müs
tehlikin büyük fiyatlar ödemeden sebze ve mey-
va yemesini temin edecek tedbirleri getirmek
ten ibarettir. Yani bu üç tedbiri bir arada mü
talâa etmek lâzımdır. 

0. H. P. sözcüsü arkadaşımız kendilerinin 
narenciye bölgesi milletvekili olduklarını, Tür
kiye'de ne kadar narenciye yetiştiğini, ne kadar 
sebze yetiştiğini Tarım Bakanının ve Ticaret 
Bakanının dahi bilmediğini burada biraz evvel 
ifade etti. Bizim tesbit ettiğimiz, bize verilen 
rakamlara göre Türkiye'de halen 14 milyon 414 
bin ton çekirdekli muhtelif meyva yetişmekte
dir. 7 795 000 ton muhtelif sebze yetişmektedir. 
4 558 000 ton da narenciye yetişmektedir. Yani 
Türkiye'de yaş sebze ve meyva mevzuunu ele 
alırsak 1966 sonu itibariyle millî istihsalimiz 
26 767 000 tondur. Bunun değerlendirilmesi için, 
biraz evvel de arz ettiğim gibi, muhtelif ted
birler vardır. Diğer ürünlerde olduğu gibi taze 
meyva ve sebze mevzuu ele alınırken iç istihlâk 
ile ihracat mevzuunu da ayrıca düşünmek lâ
zımdır. Memleketimizde taze meyve ve sebze pa
zarlamasının normal bir şekilde yapılamadığı, 
satışlardan müstahsilin eline tatminkâr bedelin 
geçmediği veyahut da müstahsil satışlarının ma
lın maliyetinin altında tecelli ettiği hususlar ve 
iddiaları, iç pazarlarda ve ihracat pazarlama 
noksanlıklariyle ilgilidir, önergede, sözümün 
başında ifade ettiğim gibi, taze meyva ve sebze
lerin tonlarcasmın denize döküldüğü, Halice dö
küldüğü iddiası vardır. Bize göre taze meyva 
ve sebzelerin bâzılarının hallerde imha edilmesi 
meselesi şu şekilde özetlenebilir. 

1. Piyasaya fazla mal gelmesi halinde tale
bin arza uymamasından taze meyva ve sebzenin 
bozulmaya başlaması, 

2. Bugün bir kg. meyvenin Marmara bölge
sinden istanbul hâline gönderilmesi için müs
tahsilin kilo başına 10 - 15 kuruş masraf yap
ması icabetmektedir. Bu masrafa mal bedeli, 
komüsyon ve Belediye Rüsumu gibi külfetler dâ

hil değildir. Şayet mal toptan 20 kuruşa satıla-
bilirse müstahsil ancak masraflarını karşılaya
bilmektedir. Bu fiyatın üstünde vukubulacak 
satışlarda fiyat farkı mal bedii olarak müstah
silin eline geçmektedir. 

3. Fiyatlar masrafları karşılayamaz bir du
ruma gelince müstahsil ayrıca haldeki komüs-
yoncuya bir komüsyon ödemek mecburiyetinde 
kalmaktadır. Bilindiği gibi taze meyva ve seb
zeler yüzde 60 sulu ve çabuk bozulabilen mad
delerdir. Bu yüzden gerek memleketimizde ve 
gerekse bütün dünyada kâr payları da yüksek
tir. Batı Almanya ve Avusturya'da meyva ve 
sebze ithalâtçıları teamülen % 8 ilâ % 10 kâr 
almakla beraber çürük ve fire paylarını da he-
sabederler. Bundan ayrı olarak toptancı tacir
ler de aynı nisbette ve esasa göre kâr almakta
dırlar. Bütün bunlara mukabil parakendeciler 
fire ve ambalaj haricolmak üzere malın net 
ağırlığı üzerinden % 35 ilâ % 50 ye kadar kâr 
alıp ambalaj ve fire masraflarını da satış fi
yatına ilâve ederler. Böylece müstehlike para-
kende satış fiyatı yüzde yüzden fazla olarak 
intikal eder. 

Muhterem milletvekilleri; müstahsilin istih
sal ettiği meyva ve sebzeler memleketimize ge
lince müstahsilin istihsal ettiği meyva ve seb
zeler standart ve muayyen tiplere göre tefrik 
edilmemiştir. Büyük nisbette çürük, bozuk, kali
teli ve kalitesiz mal bir arada tacire verilmekte, 
ambalaj, istif, muhafaza ve nakliye usulleri de 
yabancı ülkelere nazaran oldukça geridir. Bu 
yüzden zayiat ve fire nisbetleri yüksek olmak
tadır. 

Görülüyor ki, taze meyva ve sebze problemi
nin halledilebilmesi için bağ ve bahçeden gerek 
iç pazardaki ve gerekse dış pazardaki müsteh
like kadar işin bütün safhalarının organize edil
mesi zaruridir. Bu maksatla bir taraftan mev
zuat bakımından gerekli tedbirler alınırken di
ğer taraftan da tatbikat sahasında teşkilâtlan
mayı teşvik ve bu mevzuda eğitime önem veril
mesi zaruridir. 

Muhterem milletvekilleri; şirketleşmek ve 
kooperatifleşmeyi gereği gibi ele almak ciddî 
bir teşkilâtlanma işinin bu mevzuda ehemmiyeti 
büyüktür. Yüce Meclisin gündeminde bulunan 
Müstakil Kooperatifler Kanunu tasarısının bi
ran evvel kanunlaşması bu meselede tedbirler-
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den biri olarak düşünülmüştür. Bu Şaşarı ka
nunlaştığında müstahsilin teşkilâtlanarak ma
lını müstehlik pazarlara aktarması kolaylaşa
cağı gibi bâzı şartlar tahtında müstehlikin de 
kooperatifler kurmak suretiyle fahiş fiyat öde
mesinin önüne geçilebileceğine kaaniiz. Türki-
yemizde halen taze meyva ve sebze ihracatı 
mevzuunda - muhterem milletvekilleri, ihracat 
mevzuuna da biraz evvel temas etmiştim - 92 
şirket ve kooperatif bulunmaktadır. İhracat 
konusuna temas ettiğim vakit bu kuruluşlara 
da ayrıca yer vereceğim. 

Muhterem milletvekilleri; iç pazarlama ile 
ilgili olarak konservecilik de ehemmiyetli bir 
konudur. Halen İstanbul, Bursa, Çanakkale, 
Balıkesir, Zonguldak ve sair illerde büyüklü 
küçüklü elliye yakın konserve fabrikası vardır. 
Bunların bir kısmı salça ve konsantre yapma
ya mahsus tesis ve kazanlara da sahiptirler. 
Adıgeçen konserve kuruluşlarının bir kısmı 
iptidai usullerle çalıştığı için rantabl olmadığı 
gibi, maliyetler de çok yüksek olmaktadır. Ka
naatimizce bu kuruluşların adedi çoğaltılmalı 
ve bu fabrikalar teknik imkânlara kavuşturul
malıdır. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, ser
mayesinin bir kısmı müstahsil tarafından öden
mek üzere en büyük müstahsil bölgelerinden 
biri olan Bursa'da yirmi milyon lira sermayeli 
taze meyva ve sebze' üzerine çalışacak bir şirket 
kurulmasına teşebbüs edilmiştir. Hükümetin bil
hassa müstahsıllar tarafından kurulmuş ve ku
rulacak bu teşekküllere kredi ve teknik yönden 
süratle yardımcı olmasını da gerekli görmekte
yiz. 

Bunlardan ayrı olarak taze meyva ve sebze
nin muhafazası bilinen tedbirlerin mühimlerin
den biridir. Halen belediyelerin, Et ve Balık Ku
rumunun ve 4 adedi de özel sektörün olmak 
üzere 64 aded soğuk hava deposu mevcuttur. 
Müstahsil bölge belediyelerinin soğuk hava de
posu yapmaları, müstahsil ve müstehlik lehine 
girişilen bu teşebbüslerde katgıda bulunma
ları, temennilerimiz arasındadır. 

Muhterem milletvekilleri; 1580 sayılı Bele
diyeler Kanununun 15 nci maddesinin 150 sayılı 
Kanunla değiştirilen 43 ncü fıkrasına göre; 
«Taze meyva ve sebzelere doğrudan doğruya 
toptan ve parekende âzami satış fiyatları veya 
kâr hadleri tesbit etmek ve belirli bir kâr had

di dâhilinde sattırmak, tanzim satışı mağaza
ları kurmak ve hayatı ucuzlatıcı tedbirler al
makla» belediyeler görevli kılınmıştır. 

Sırası gelmişken ifade edelim ki, en büyük 
istihlâk merkezimiz olan istanbul hal binası ki
fayetsiz olduğundan Zeytinburnu limanına yeni 
bir hal binası yapılmasını da zaruri görmekte
yiz. 1967 yık istanbul Belediyesinin gerek hal 
binası yetersizliği dolayısiyle ve gerekse beledi
ye idaresinin tutum ve davranışından müstahsil 
bölgeler daima şikâyetçi olmuştur. 

Kanuni tedbirler; muhterem milletvekilleri, 
yukarıda söz konusu olan 150 sayılı Kanunun 
üçüncü fıkrasının tadili için Millet Meclisine 
sunulan ve Meclis Tarım Komisyonunda kabul 
edilen tasarıda ise: 

a) Zaruret görülen hallerde et, taze meyva 
ve sebze Tarım Bakanlığı yoliyle Tarım ve Ti
caret Bakanlıklarının birlikte uygun görüşünü 
alacak olan mahallî idare kurullarının tasdi
kiyle, 

b) Kati lüzum halinde diğer gıda ve zaruri 
ihtiyaç maddelerine mahallî idare kurullarınca 
tasdik edilmek şartiyle kâr hadleri veya toptan 
ve parakende âzami satış fiyatları tesbit edi
lir, 

c) Bu maddeleri belirli bir kâr halinde sat
tırmak, tanzim satışları yapmak, fahiş fiyatları 
önlemek ve sair tedbirleri almak yetkisi bele
diyelere verilmektedir. 

Bunlar meyanmda halde toptan satışlar 
öncelik sırasına göre kooperatif, kooperatifler 
birlikleri, müstahsıllar ve komisyoncular tara
fından yapılabilir. 

Üzerinde çalışan ilgili bakanlıkların müta
lâasına sunulmuş Toptancı Haller Kanunu tasa
rısına göre: 

a) Hallerin, ücreti ve tüketici menfaatle
rini bağdaştıracak şekilde kurulması, 

b) Fiyatların hal nizamı dâhilinde serbest
çe teşekkül etmesi, ancak zaruret görülen ah
valde hal komüsyoncusunun düşüncesi de alın
dıktan sonra yürürlükte bulunan mevzuat hü
kümleri dairesinde belediyelerce fiyat ve kâr 
haddi tesbit olunması, satış şekli ve usullerinin 
Ticaret Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar 
dâhilinde hal yönetmeliklerinde gösterilmesi 
halden toptan satışların öncelik sırasına göre 
Müstahsil Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, 
münhasıran müstahsil tarafından kurulacak şir-
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ketler, komüsyoncular ve toptancılar tarafın
dan yapılması. Tasarıda yer alan müstahsil ve 
birlikleri yalnız kendi mallarını, Müstahsil Sa
tış Kooperatifleri ve müstahsil tarafından ku
rulan şirketler de kendi ortaklarının mallarını 
satabilirler. Müstahsil için halde satış yeri ay
rılır, müstahsıllar burada geçici olarak satış 
yapabilirler. Hâllerde kendilerine yer tahsis edi
len bu gibi kimseler birbirlerinden mal alıp sa
tamazlar. Komüsyoncular toptancı, toptancılar 
da komüsyoncu sıfatiyle hareket edemezler, hü
kümlerini getirmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; taze meyve ve 
sebze konusundaki çalışmalarımızın tetkikin
de, memleketimize benziyen diğer müstahsil ül
kelerin mahsûllerinin değerlendirilmesine Dev
letin geniş ölçüde yardımcı olduğu bir hakikat
tir. Türkiye'mizde diğer zirai maddelerin pa-
zarlanmasında yeni bir politika takibedildiği 
halde taze meyve ve sebzelerimiz için yeni*fced-
birler alınmaktadır. Son yıllarda ihracatı ge
liştirme etüt merkezinin meyve ve sebze ihra
cı konusunda faaliyetleri görülmekle beraber 
bu teşkilât Kuruluş Kanununun kendisine ver
diği yetkileri yetersiz gördüğümüzden söz ko
nusu kanun tadili yoluna gidildiğini de öğren
miş bulunmaktayız. Hükümetimiz bu yola git
miştir. Yukardan beri arz ve izahına çalıştığım 
meyve ve sebzelerimizin iç ve dış pazarlarda de
ğerlendirilmesi hususu bütün ayrmtılariyle in
celenmiştir. Kanuni tedbirleri ve diğer tedbir
leri gösterilmiştir. Bugüne kadar alınan her 
türlü tedbir ile alınması lüzumlu tedbirlerle be
raber modern piyasa nizamı sağlanırsa, şirket
lerin büyük ölçüde azalacağı kanaatindeyiz. 

ihracat konumuzun; muhterem milletvekil
leri, meyve ve sebzelerimizin değerlendirilmesi 
hususunda ihracat konumuza temas etmek isti
yorum. Halen ihracatı teşvik için alman tedbir
leri şöyle özetliyebiliriz: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nez-
dinde mevcut ayda % 4,5 faizli taze meyve ve 
sebze ihracatçılarına ikraz fonu, ihracatçıları
mız tarafından kolaylıkla kullanılabilecek şe
kilde geliştirilmiş, ancak 20 milyon Türk lira
sı yetersiz bulunduğundan bunun otuz milyona 
çıkarılması teşebbüsüne geçilmiştir. Konsinyas-
yon suretiyle yapılacak meyve ve sebze ihra
catında meydana gelebilecek zararların karşı
lanması için ilgili bakanlığın 1967 bütçesine 

taze meyve ve sebze giderleri karşılığı ola
rak bir buçuk milyon lira konmuştur, ihracatı 
Geliştirme Etüt Merkezinin : 

a) ihracat fonlarının kullanılmasında, 
b) Malzeme izharı ve mal bağlantıların

da, 
c) Nakil vasıtası tedarikinde ve nakil va

sıtası mukavelelerinin tanziminde, 
d) ihracat için malın hasat, tasnif ve am

balaj işleminde, 
e) Dış satışların kontrol edilip satış hası

latının en az masrafla ve süratle transferlerin
de, ihracatçılarımıza teknik yardımlar sağlan
mıştır. 

Bu yardımlar 1967 yılı için Bursa, İzmir, 
Bodrum ve Mersin bölgelerinden yapılacak 
meyve ve sebze ihracatı için plânlanmış ve 
tatbik edilmiştir. Dövizi beraberinde getirerek 
gümrükte beklemeden veyahut yurt dışından 
Türkiye'ye transfer edilen alıcıların bu döviz
ler karşılığında ithalâtları kolaylaştırılmıştır. 
Bu yollardan ihracatı Geliştirme Etüt Merke
zince edinilen taze meyve ve sebze piyasaları
na ait bilgiler ihracatçı firmalara günü gününe 
duyurulmuştur. Gıda maddeleriyle ilgili fuar
lara meyve ve sebzelerimiz gönderilerek dış 
piyasalarda dağıtılmasına çalışılmıştır. Dış pa
zarların arzuladıkları taze meyve ve sebze ihra
cını teminen bu malların standardize edilmesi 
gerektiği cihetle narenciye, elma, üzüm, armut, 
çilek, şeftali standartları tesbit olunmuş ve uy
gulamaya geçilmiştir. 

Avrupa piyasalariyle ihracatçılarımızın di
rekt temaslarını sağlamak amaciyle beynelmi
lel teleks sistemine gidilmiştir. Taze meyve ve 
nebzelerin ihracatı konusunda nakliyesi mühim 
bir yer tuttuğundan merkezi isviçre'de Bali 
nehrinde olan İııterfrigo Şirketine yol olmuştur. 
Meyva ve sebzeîarin büyük kısmı istanbul Lima
nından ihraç edildiği göz önüne alınarak Sirke
mde interfrigo vagonları için bir park bulun-
lurulması, ihracat mevsiminde adı geçen şirke
tin bu soğuk hava tertibatlı on vagonluk bir eki
binin keza istanbul'da bulundurulması da ayrı
ca temin edilmiştir. Taze meyva ve sebzenin na
kil işindeki hususlar göz önünde tutularak Ulaş
tırma Bakanlığınca frigorifik gemi ve kamyon 
tröstü kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 
Ulaştırma Bakanlığınca dış ülkelere nakliye ya
pan vasıtalarla alâkalı olarak ihracatçı firmala-
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ra ve müstahsil bölgelere bu işlerle alâkalı bildi
rici ve öğretici broşürler hazırlanmış ve kendi
lerine de gönderilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, vaktinizi fazla al
mamak maksadiyle sizlere şimdi de 1965 - 1966 
yılı meyva ve sebze ihracatından bahsedeceğim. 

Geçen bu iki yıl içinde muhtelif çeşit ve mik
tarda olmak üzere dış ülkelere 96 634 533 kg. lık 
ihracat yapılmıştır. Mukabilinde 101 408 240 Tl. 
sı da yurda girmiştir. Hükümetçe alman yeni 
tedbirlerle bu miktar 1967 yılında daha da art
mış 1967 yılı içinde yalnız 1 750 000 kilo şefta
li ihracedilmiştir. Diğer konularda olduğu gibi 
taze meyva ve sebze konusunda Orta - Şarkla 
yapılan ticari anlaşmalarımızda önümüzdeki yıl
larda ihracatımızın çok daha artacağına kuvvet
le inanmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Heyetinize 
şimdi de bu konu ile Adalet Partisinin seçim 
beyannamesinde, Hükümet programında ve ni
hayet İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan görüşle
rinden kısaca bahsedeceğim. 

Adalet Partisinin seçim beyannamesinde; 
«Taze meyva ve sebze ihracatiyle konservecili
ğin teşviki için istihsal ve imalâttan başhyarak 
sevkiyat ve pazarlamaya kadar ihracat faaliyet
lerinin her safhasında Devlet yardımcı olacak
tır. Bu hususta vergi ve maliyet politikası, para 
ve kredi politikası bâzı temel tesis ve vasıtaların 
ihracatçıya düşük maliyetten temin edilmesi gi
bi gereken bütün tedbirler alınacaktır.» denmek
tedir. 

Hükümet programında; «iktidar olarak zirai 
istihsallerin Hükümet politikası bakımından hür 
Batı memleketlerinde olduğu gibi çiftçilerimizin 
gelirinde istikrar sağlamak, fiyat dalgalanmak 
rina mâni olarak üretimi artırmak için müstahsı-
la asgari bir fiyat garantisi sağlamaya çalışaca
ğız. Tarımla uğraşan vatandaşların mahsulünün 
değer fiyatiyle satılması, ihracatının artırılması, 
müstahsil ve müstehlik arasındaki ilişkilerin ve 
menfaatlerin âdil bir hale getirilmesi için koope
ratiflerin takviye edilmesi ve geliştirilmesi pren
sibimizdir. Bu arada satış ve kredi kooperatif
leri geliştrilerek Türk köylüsünün teşkilâtlandı
rılmasına çalışacağız. Çünkü köyde fışkırmayan 
ve nimetlerini köye götürmiyen bir kalkınmanın 
mümkün olacağını inanmıyoruz. Köy ve köylü 
meselesini bir-beşeriyet ve medeniyet dâvası te
lâkki ediyoruz.» denmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalknıma Plânı bakımın
dan; «Tarımda fiyat politikası iktihsali artırı
cı bir araç olarak kullanılacaktır. Üretimde 
verimliliği artırmak için kullanılan araç ve ge
reçlerin fiyatlarının yükselmesni önleme gayesi 
güdülecektir. Tarımsal üretimin mevsimlik özel
liği yıllık dalgalanmalar ve diğer sebeplerle 
doğan fiyat temevvüçlerinin önlenmesi esas ola
caktır.» hükmü de yer almıştır. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıdan beri ar
za çalıştığım hususlar göstermektedir ki, taze 
meyva ve sebze konusu yani istihsalin artması, 
müstahsil ve müstehlik menfaatleri telif edilerek 
iç pazarlarda değerlendirilmesi, ihracat yolu ile 
kıymet bulması Adalet Partisinin seçim beyan
namesinde, Hükümet programında ve nihayet 
ikinci Beş Yıllık Plânda yerini bulmuştur. Esa
sen önerge tümü ile teknik bir konunun bir siya
si heyet tarafından takibini istemektedir. Bu 
usul hiçbir zaman faydalı bir usul olmadığı gi
bi faydalı olacağı da samimî olarak iddia edile
mez. Bu sebeple araştrıma önergeleri Anayasa
nın 88 nci maddesine göre ve belli bir konuda 
bilgi edinmek için verilir. Halbuki Türkiye'nin 
taze meyva ve sebze konusu, gerek istihsal, ge
rek iç istihlâk ve gerekse ihracat olarak meydan
dadır. Bu durumda bu mevzu ile alâkalı bilgi 
edinmek önergesi değil bu iş için tedbirler ne
ler olmalıdır görüşü kuvvet kazandığından 
ikinci Beş Yıllık Plânda her alanda olduğu gi
bi, bu konuya da önem verilmiştir. Kanuni ve 
idari tedbirlerin her zaman teklif edilmesi ve 
plânın günlük programlannda, bütçe kanunu 
müzakerelerinde her türlü görüşün ortaya atıla
bilmesi mümkündür. Ayrıca bir Meclis araştır
ması yapmaya lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 

Anayasanın 88 nci maddesine göre verilen 
Meclis araştırması önergesine, yukarıda izah et
tiğimiz hususları dikkate alarak katılmadığımızı 
beyan eder, Meclisimizin muhterem milletvekille
rine saygılar sunarım. (A. P. şıralarından, alkış
lar) 
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hasan 

Lâtif Sarıyüce. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA 

RIYÜOE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; yetiştiricilerin ucuza sattığı sebze 
ve meyvaların müstehliklere neden pahalıya sa
tıldığı 'hususunun araştırılmasını istiyen öner-
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geyi Millet Partisi Grupu olarak benimsiyoruz 
ve böyle bir araştırmanın faydalı sonuçlar doğu
racağına inanıyoruz. Ancak bize göre mesele 
yalnız sebze ve meyvalann ucuza alınıp pahalı 
satılması meselesid eğildir. Bu meselenin için
de Türkiye'nin toptan tarım politikası, iç tü
ketim durumu, halkımızın beslenme alışkanlık
ları ve sosyal yapısı, ihracat imkânları vardır. 

Memleketimiz bulunduğu coğrafî durum iti
bariyle meyva ve sebze yönünden zengin imkân
lara sahiptir, ilk turfanda bakımından Kuzey 
memleketlerin, son turfanda bakımından da 
Güney memleketlerin isteklerine göre çeşitlen
dirilecek bir meyva ve sebze yetiştiriciliği için 
son derece müsait iklime sahip bulunuyoruz. 
Buna rağmen Tanrının bu lûtfundan akıllı, işbi-
lir insanlar gibi faydalanamıyoruz. Bu acı ger
çeklerimizden biridir. Bu kadar elverişli tarım 
şartlarını bir araya getiren bir ülke, üzerinde 
dışarıya satarak para kazanmak için meyva ve 
sebze yetiştirmek şöyle dursun, halkımızın ih
tiyaçlarını bile karşılamaktan uzağız. Et ve 
etli besin maddeleri yeme bakımından Dünya
nın en sonuncu ülkelerinden birisi de ne yazık 
ki Türkiye'dir. Sebze ve meyva bakımından da 
bunun böyle olduğunu, halkımızın pek az meyva 
ve sebze yiyebildiğini açık yürekle burada ifa
de etmek lâzım. Kökü asırlara dayanan ve hâ
lâ da sürüp giden ihmaller zincirinin sonunda 
Türk halkı et ve sebze yerine un ve unlu mad
delerle beslenen bir topluluk haline gelmiştir 
35 Avrupalının bir yılda tükettiği unu bizim bir 
kişimiz br yılda rahat rahat tüketebilmektedir. 
Kendi iç ihtiyacımıza yetecek bollukta meyva 
ve sebze yetiştiremiyoruz. Sulama ve iklim im
kânları halkımızın, görgü, bilgi ve tarımsal alış
kanlıkları sebepleriyle birçok köy ve kasaba
mızda meyva ve sebze tarımı yapılmamaktadır. 
Sebze ve meyva tarımı belli bölgelere inhisar et
mekte, bu belli bölgelerden de istihlâk bölgele
rine nakil işi, şimdiye kadar Devletçe üzerinde 
hiçbir tedbir düşünülmediğinden, gayet düzen
siz bir şekilde yürütülmektedir. Aracılar elin
de halkımız hakikaten zarara uğratılmaktadır. 
Hele şehirlerdeki semt pazarları bir faciadır. 
Buralarda basit ticari ahlâk kaidelerine uymak 
şöyle dursun, doğru dürüst ölçü âletleri dahi 
kullanılmıyor, terazilerde ve tartılarda hile ya
pılıyor. Memleketin içinde bulunduğu duru
mu anlayabilmek için semt pazarlarına bir kere 

uğramak ve bu pazarların halini görmek kâfi
dir zannediyorum. Bu pazarlarda yüzlerce,, bin
lerce genç adam sırtında küfeyle iş aramakta, 
öbür taraftan birtakım satıcılar çürük ve kok
muş malları eksik de tartmak suretiyle halkı al
datmanın yoluna gitmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, sebze ve meyva 
meselesinde en önde gelen husus bu aracıların 
yarattığı vurgun ve ihtikâr meselesi değildir. 
Vurgun ve ihtikâr meselesi, meselenin tabiatın
dan doğmaktadır. Mesele kökünden halledildi
ği zaman vurgun da, ihtikâr da, karaborsa da 
ortadan kalkacaktır. Bizce mesele önce «hal
kımıza yetecek bollukta sebze ve meyvayı na
sıl yetiştirebiliriz, bunun için nasıl tedbirler 
almalıyız» meselesidir. Bir daha tekrarlıyalım, 
Bugün Türkiye 1de halkımıza yetecek bollukta 
sebze ve meyva yetiştirilmiyor. Birçok köy ve 
kasabalarımızda halkımız en önemli meyva ve 
sebzenin yüzünü dahi görmüyor. Bâzı köyleri
mizde portakal hastalara ilâçmış gibi yediril
mektedir. Bu hususu realist olarak tesbit et
mek ve tedbirlerini düşünmek en büyük vatan
perverliktir. 

Bu Mecliste bu yıl elma mahsulünün bollu
ğumdan, bu sebeple de fiyatların çok düşük ol
duğundan bahsedilmişti. Elma mahsulünün bu 
yıl çok bol olduğu doğrudur. Ancak bu bolluk 
Türkiye'nin ihtiyacından fazladır mânasına alın
mamalıdır. Elma, armut yetiştiren üç beş böl
gede bir bolluk vardır. Yoksa memleket ihti
yacının üstüne bir taşmıslığı yoktur. Biz elma
nın bol yetiştiği bölgelerden elmayı alarak mem
leket yüzeyine yayamadlğımız, dağıtamadığımız 
için stoklar kalmakta ve yetiştiricileri müşkül 
duruma sokmaktadır. 1963 tarım sayımı ista
tistiklerinde ki, Devlet istatistik Enstitüsünün 
bir araştırmasıdır, bir yılda ortalama olarak 
Türkiye'de 80 bin ton ile 102 bin ton arasında 
alt - üst sınır bu olmak üzere- elma yetiştiril
diği kayıtlıdır. Yani Türkiye ide ortalama bir 
sene içinde yüz bin ton elma yetiştirilmekte
dir. Burada milyonun üzerinde elma yetiştiril
diğinden bahsedildi. 1963 istatistiği bu rakamı 
vermektedir. 3 - 4 sene içinde ben bunun 10 
misli artabileceğini tahmin etmiyorum. 1963 is
tatistiklerine göre halkımıza bir yıl içinde üç-
buçuk kilo elma düşüyor. Bir yıl içerisinde 
memlekette yetişen elma miktarı fert başına üç-
buçuk kilo düşmektedir ki, bir de ihracattan bah-
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gediyoruz. Evvelâ bu memleketin çilesini çe
ken, uğruna kanını akıtan sevgili halkımıza 
meyva ve sebze yedirmenin yollarını aramalı
yız, ihraçtan önce, bizim kanaatimize göre. Kırk 
bin köy içinde ak saçlı nice kadınlarımız bir 
hastalık anında oğullarına yedirebilmek için 
sandıklarında elma saklarlar ve hâlâ da bu du
rum devam edip gitmektedir. Elverişli şartlar 
içindeki bu fuzulî sıkıntıyı, bu çileyi artık geri
de bırakmanın devri gelmiştir. Tedbirler ala
cağız, halkımıza devamlı meyva ve sebze yetiş
tirmenin imkânlarını araştıracağız. Bu zor bir 
iş değildir. Biraz akıllıca davranmak, ilmin, 
tekniğin kolaylıklarından faydalanmak suretiy
le en kısa zamanda neticeye varabiliriz. Plânlı 
kalkınma döneminde bulunmamıza rağmen bu. 
konuda, hattâ geniş mânasiyle tarım alanında 
plânlı bir kalkınmaya girebilmiş değiliz. Gerçi 
kredi hacminde ve suni gübrelemede, kabul 
etmek lâzım, bir miktar ilerleme olmuştur. 
Ama bu, tarımımızın hummalı bir kalkınma dö
neminde olduğu mânasına gelmez. Yine eski 
tas, eski hamam, köylü atadan gördüğü gibi 
tarlasını ekip biçmeye devam etmektedir. 

Meyva ve sebze konusunda temel tedbirler 
alınırken organizasyon işinde de Devletin bâzı 
teşebbüslere girişmesi yerinde olur. Ancak bu
nu, Devlet meyva ve sebzeyi de tekeline almalı, 
Devlet satıp, Devlet dağıtmalıdır anlamında 
söylemiyorum. Devlet bu işleri ihtikâr ve vur
guna meydan vermiyecek şekilde düzenleme
lidir diyoruz. Devlet organizasyonlarından ha
yırlı neticeler çıkmadığını bilmekteyiz. İşte 
GİMA. Ucuzluk yaratsın, piyasada düzenleyici 
rol oynasın diye kurulan bu müessese, ki büyük 
sermayesi Devletindir, bugün^pahahlığı teşvik 
eden en canlı sembol haline gelmiştir. En ka 
litesiz giyim eşyaları, mobilyalar en yüksek fi
yata GİMA da satılmaktadır. Makarna, peynir 
gibi bir iki madde hariç her şey GİMA da daha 
pahalıdır. 

Memleketimizde imâl edilen meyva ve sebze 
konserverlerine de bir nebze dokunmak isti
yoruz. Konserverlerimiz kalite yönünden hem 
düşük, hem de pahalıdır. İki k'şiye yetecek 
bir taze fasulye konservesini 4 - 5 liraya bu 
halka yediremezsiniz. Kalite düşüklüğü ve pa
halılığı yüzünden de konservelerimiz dışarıda 
da rağbet görmemefktedir. Yaş meyva ve seb-
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zede olduğu gibi konservecilikte de ilk hedef 
iç pazar olmalıdır. İç pazarda alıcı bulamıyan 
bir maddeyi dışarıya satamazsınız. Elverişli 
olsa dahi satamazsınız; çünkü dış pazar iç 
pazara göre daha rizikolu bir tabiata sahiptir, 
daha dalgalıdır. Gerek Devlet iştirakiyle, ge
rekse özel ellerce imal edilen konservecilikte 
hedef memleketin içi olmalıdır. Onun için 
de fiyatlar daha ucuz ve daha seviyeli tutul
malıdır. 

Konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi, 
bu memlekette her türlü imkân vardır; kısa 
zamanda neticeli teşebbüslere girişmek müm
kündür. Memleket içinde yeterli sebze ve mey
va ürettikten başka dışarıya da bol bol ihra-
cetmek imkânına sahibolabiriz. Almanya ve Çe
koslovakya'da hem de Mayıs içerisinde Bulgar 
domatesi satıldığını gördük. Domatesler yu
murta büyüklüğünde kırmızı renkte, hepsi bir 
boy ve çekirdeksizdi, yani standart haline ge
tirilmiş, fakat yenemiyecek derecede lezzetsiz
di. Böyle olduğu halde Prag şehrinde halk 
kuyruğa girmiş, 16 Krona - bizim paramızla 
aşağı - yukarı 20 küsur liradır - domates al
makta idi. Bulgaristan bize göre daha Ku
zeyde, daha soğuk topraklara sahip, ama seb
zecilikte Avrupa pazaralrını tutmanın yolla
rını keşfetmişler. Meyva ve sebze ihracında her 
şeyden önce standardizasyona gitmek lâzım
dır hemde standardizasyon pazar yerinde değil 
istihsal yerinde başlamalıdır. Bizim lezzetli 
fakat yolculuğa dayanmıyan, her biri bir baş
ka şekildeki domateslerimizi dışarıya satmak 
imkânı yoktur. Bu basit ilkelere uyulmaması 
yüzünden düne kadar yumurta ve yağ ihracet-
tiğimiz ülkeleri bile elimizden çıkarmışızdır. 
Zeytinyağı, kuru incir ürünlerimiz için de teh
like çanları çalıp duruyor. Dünkü Devlet İs
rail ve deniz aşın Birleşik Amerika Devletleri 
ilim ve tekniğin imkânlarından yaralanmak su
retiyle komşu pazarlara hâkim olmuşlardır. Bu 
konuda basit bir misal verelim; îzmirdeki NATO 
Merkezinin tavuk ve yumurta ihtiyacını İsrail'
in karşıladığı söleniyor ki, bu ziraat kongresin
de açıklanmıştır. Ayda 15 ton tavukla 120 000 
tane günlük yumurta istihlâk ediliyormuş, Tür
kiye'de bu ihtiyacı karşılıyacak organizasyon 
olmadığından İsrail'den getirilmek mecburiye
ti hâsıl oluyormuş. Halbuki Türkiye'nin imkân-
lan, değil böyle küçük ihtiyaçlan, daha büyük 
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ihtiyaçları karşılamaya elverişlidir. Un vardır 
şeker vardır, helva yapıp karacak el yoktur. 

Â. P. sözcüsü arkadaşım burada meselenin 
çok geniş oMuğımu ye Hükümetin de bu mesele 
üzer'no eğilmiş bulunduğunu beyanla, bu konu 
üzerinde bir Meclis araştırması, yapılmasına, lü
zum olmadığını belirtti. Mesele hakikaten ge
niştir, tek veçheli değildir, çeşitli, yönleri var
dır ve bu tabiatı itibar'vlede meselenin Millet 
meclisi tarafından ele alınarak geniş bir şekilde 
araştırılın alınacak tedbirlerin Hükümete ile
tilmesinde büyük fa/vdalar vardır. Meclis arat
tırması, Hükümeti sigaya çekme değikİT, Hü
kümete yardımcı olma hareketidir, yardımcı 
olma vasıtalıdır. Bunun için bu konuda bi** Mee-
lin Araştırmam anılmasına ben sahran İktidar 
Particinin taraftar olacakını bekliyordum, Pe 
yaıık M taraftar olmadılar. B'z Millet Partim 
olacak, beyle bir arattırmanın yanılmasına, ta
raftarız ve reylerimizi müspet olarak kullana
cağız, 

Her»'uizi hürmetle- selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyu

run. 
TÎCARET BAKANI AHMET TÜRKET-

(Bursa) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Auaya^amm. 8f> nci maddesine göre Mec
lis arattırması konusunu meyva ve sebze saha
sında değerlendirmek üzere konuyu Meclise 
getiren değerli arkadaşımız Reşat özarda'ya ve 
değerli konuşmacı arkadaşlarıma teşekkürle söz
lerime başlamak istiyorum Büphesiz, bu konu
nun Yüce Mecliste görüşülmesinde, hiç olmazsa, 
mevzuun öno^rnin Yüce Meclisçe benimsenme
sinin tezahürünü tesbitle memnunluk hislerimi 
ifade e+^ıek isterim. 

Muhtelif sözcü arkadaşlarımızın ifadelerine 
değinmeden, samimî olarak, benden evvel ko
nuşmuş parti sözcüsü arkadaşımın da kısmen 
temas ettiği meseleleri, başka yönleriyle de de
ğerlendirerek, konuya girmeyi ve görüşlerimizi 
Hükümet olarak belirtmeyi faydalı görüyorum. 

Şüphesiz, yaş meyva ve sebze konusu Türk 
ekonomisinin ve Türk kamu oyunun muhtelif 
şekillerde değerlendirdiği ve üreticiyi olduğu 
kadar tüketiciyi de alâkadar eden önemli bir 
konudur. Bu konu, eski bir konudur. Bu konu, 
hakikaten, boşlukları olan bir konudur Bu ko-
leri sinesinde bulunduran bir konudur ve bu 
nu işlenmesi, doldurulması lâzımgelen hizmet-
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konu bugün Hükümetimin de bilhassa 1868 prog
ramında geniş şekilde yer vererek eğildiği, önem 
verdiği bir konudur. Bu sebeple arkadaşlarımın 
meseleyi getirmelerinde ileriye ait hizmetleri
mizin bugünden değerlendirilmesin de fayda 
mütalâa ediyorum. Bu konuyu değerlendirirken 
evvelce yapılmış bâzı araştırma hizmetlerinden 
kısaca bahsetmek istiyorum : 

1966 yılının Mayıs aynının 11 nci gününde 
başlıyan ve 3 gün devam eden «Yaş meyva ve 
sebze pazarlama araştırması semineri» diye imar 
ve İskân Bakanlığının alt katındaki salonda ya
pılan seminerle meseleye girmek isterim. Se
minerin zabıtları metin halindedir. Arkadaşla
rıma, bu konudaki incelemeyi, her sektörden 
gelip bu seminerde toplantıya katılmış değerle
rin fikirlerinin oradaki ifadelerini okumalarını 
tavsiye ederim. Burada ilim adamları konuş
muş, burada ihracatçı firmalar konuşmuştur, 
burada üretici temsilcileri konuşmuştur ve bizzat 
üreticiler konuşmuştur. 

Bunu takiben 27 ilâ 29 Haziran 1966 tarihin
de «Tarımsal ürünlerin piyasalarının düzenlen
mesi ve fiyat istikrarının sağlanması» konulu 
bir toplantı yapılmış ve bir rapor düzenlenmiş
tir. Bu mevzuları anlatışınım sebebi, meseleye 
yalnız şimdi değil, daha evvelden de girilmiş, 
enine boyuna incelenmesinde zaruret görülerek 
incelenmiş olduğunu ifade içindir. 

Birde ayrıca Bakanlık olarak 29 . 6 . 1967 ta
rihinde bilhassa istihsalin ağırlık teşkil ettiği 
bir bölgeden, Mersin bölgesinden valiliğe yazdı
ğımız bir yazı ile özel bir rapor istemişizdir. 
Telnıik Ziraa/t Müdürlüğünden alman bu rapor
da, bilhassa şu hususların belirtilmesini sözle
rimin başında ifade ile ilerde görüşmelerimizin 
ışığı altında bu noktalara değinilmesi bakımın
dan, bu rapordan bahsetmek istiyorum. : 

«içel vilâyeti ve köylerinde domates istihsa
linin her yıl artmakta olduğu, 1964 yılında 
119 bin ton olan rekoltenin 1965 te 151 bin tona, 
1966 da 167 bin tona ve 1967 de 175 bin tona 
yükseldiği, 

2. Mahsûlün bu artışına mukabil memleke
timize istihsal için il dışından domates satma
l ın» asının ancak belli - başlı mahdut birkaç 
vilâyete inhisar ettiği ve bu sebeple satış tüke
timinin mahdut kaldığı, 
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3. Son aylarda turfandacı olarak Antalya, 
Adana ve Hatay illerinin de Türkiye müstehlik 
piyasalarına rakip olarak yaptıkları domates 
sevkiyatı dolayısiyle İçel müstahsıllarının pazar 
imkânlarının daraldığı, 

4. tç piyasanın istihlâk gücünden fazla is
tihsal edilen domatese ihraç imkânları sağlan
ması gerektiği. 

5. Anormal sıcaklıklar dolayısiyle hep bir
den olgunlaşan domatesi çürütmemek üzere sü
ratle pazara sevk eden, yani hallere gönderip 
ne pahasına olursa olun üiden çıkarmak mecbu
riyetinde kalan müstahsil bu duruma düştüğü, 

6. 1966 yılı Haziran ayının 17 si ile 23 ü 
arasında Mersin Toptancı Haline glinde 200 -
300 ton domates gelirken, 1967 Hazliran ayının 
20 - 27 si arasında günde 400 - 500 ıton domates 
geldiği, bu müvaredatm Haziran sonuna kadar 
devam edeceği ve alıcı bulamamak yüzünden 
mühim miktarda domatesin tarlada terk ediıle-
ceği söylendiği» bu raporla ifade edilmekte
dir. 

Bu raporda arz ettiğim bu karışık noktaü 
nazar meselenin burada tekrarlanmamış olan 
bâzı gerçeklerini ortaya koymaktadır. Bilhassa 
konuşmacı arkadaşlarımızın haklı olarak temas 
ettikleri, münakale imkânlarındaki eksikler, 
depolama ve pazarlama, bilhassa hallerdeki 
eksikler bakımından olan boşluğa, fazla ve bil
hassa muayyen zamanlarda, burada raporda te
mas edildiği üzere, mahsulün birden oluşu 
anında süratle hep birden pazarlama, pazara 
arz gibi bâzı dengesizlikler yüzünden bu ko
nuda muvazenesizliğin olduğunu burada ifade
de mahzur mütalâa etmiyorum. Çünkü riyazi 
konuşacağız. Bunu önlemek için pazarlama dü
zeninin ıslahı, bilhassa hallerin, büyük müs
tehlik bölgelerdeki hallerin ıslahı zarureti biz
ce de benimsenen husustur. 

Münakale mevzularının ıslahı, üzerinde ça
lıştığımız ve halen iki bakanlık arasında bir 
noktaya geldiğimiz yaş meyve ve sebze nak
lini kolaylaştırıcı frigorifik kamyon, mevzuu 
bizim hassas bulunduğumuz noktalardır. Bü
tün bunların yanında müstahsilin bu teşkilât
lanmaya paralel dayanma ve değerlendirme 
imkânlarını sağlayıcı, kredi çalışmaları ikti
darımızın, Hükümetimizin icraath olarak tat
min edici rakamlara erişememiş olmamıza rağ

men, hayli hizmet ettiğimizi burada ifade et
mekte bir mahzur mütalâa etmiyorum, fayda 
görüyorum. Bu rakamları Sayın Türkiye işçi 
Partisi Sözcüsü Ali Karcı'nın bahsettiği kredi 
dengesizlikleri konusunda bâzı açıklamalar ya
parak bu konulara da cevap teşkil elecek mahi
yette değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim 1963 yılında 
Ziraat Bankası yolu ile tarım sektörüne verdi
ğimiz kredinin tutarı 3 172 000 000 dur. 1934 
te 2 775 000 000 liradır. 1965 te, 3 287 000 000 
liradır. 1966 da 3 992 000 000 liradır. 1967 de 
5 161 000 000 liradır. Bu suretle, Umumi 
plasmanlar içinde tarım sektörünün nisbeti şöy
le ifade edilir: 1964 te tanm sektörünün aldığı 
pay, krediler içinde % 1,3 tür. 1965 te % 63,6 
dır, 1966 da % 65,5 dir. 19Ö7 de % 67,4 dür. 
Buna mukabil arkaraşlarımızın hassasiyetle 
üzerinde durduğu ticari kredilerin artma payı, 
arkadaşımızın kriter olarak baz olarak aldığı 
1954 - 1963 rakamları bizim münakaşa konu
muz olamaz. Çünkü, bu eski, bize aidolmıyan 
bir devre aittir, yani A. P. iktidarının dışında
ki bir devri kapsıyor. Bu sebeple 1963 e ka
dar intikal eden kısma ben değinmiyeceğim, 
ama 1964 ten sonraki rakamların değişik şekil
de cevaplandırılması gerekir. Buradaki nisbet 
şöyledir: Ticari kredilerin 1965 te yeri yüzde 
34,4; 1966 da yüzde 32,3; 1967 de yüzde 17,7 
dir. Rakam daima eksilici istikamette ve hele 
1967 de yüzde 17,7 dir. Bu nisbet rakamla ifa
de edildiğinde 1966 dan 1967 ye zirai krediler
deki ı sıçrayış 1 milyar 200 milyon liradır. Bu
na mukabil ticari kredilerdeki artış 200 mil
yon liradır. Şu halde artış oranı zirai kredi
lerde nisbet ve miktar olarak fazladır. Ticari 
krediler buna göre eksilmiştir. Kredi dağıtımı 
zirai sektöre ağırlık teşkil edecek şekilde yö
nelmiştir. Şu halde arkadaşımızın 1954 - 1963 
devresini, o devreye ait rakamları ele almadan, 
plânlı dönemden itibaren meseleyi ele alırsak, 
bu devre içindeki istikametin plân hedeflerine 
uygun şekilde seyrettiğini huzurunuzda tesbit 
ve tescil etmek için bu rakamları ifade etmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai sektörün teş
kilâtlanması konusunda Bakanlığımızın muhte
lif devirlerde hizmetleri olmuştur; fakat şüp
hesiz ağırlık yalnız Bakanlık hizmetleri olarak 
değerlendirilmemeli, ağırlık müstahsil yönün-
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den yapılacak hizmetler, diğer bakan
lıklara atfedilecek hizmetler yönünden de 
değerlendirilmelidir. Bu maksatla Tarım 
Bakanlığının bâzı hizmetlerinden de Hükü
metimizin hizmetleri olarak bu konuda bâzı ör
nekler vermek istiyorum. Tarım Bakanlığı 1966 
yılında müstahsıla 3 888 000 aded bağ çubuğu, 
3 100 000 aded çeşitli meyva fidanı, 230 ton çe
şitli tohumu çiftçiye intikal ettirmiş, sulama iş
lerine öncelik verilmiş, meyvalık tesis kredileri
ne öncelik verilmiş, kooperatifleri teşvik ve 
pazarlama tesislerinin kurulması, meyva ve seb
zelerin işlenerek değerlendirilmesi ve bunun ih
racı hususunda muhtelif tedbirlere girilmiştir. 

Geçen yıl 1967 bütçesinde yaş meyva ve seb
ze ihraç teşvik fonu olarak 1 500 000 lira büt
çeye ithal edilmiş, yine Ziraat Bankasında, Sa
yın T. i. P. sözcüsünün temas ettiği AID kre
disi ile 20 milyonluk fonun 30 milyona iblâğı 
istikametinde çalışmalar yapılmıştır. AID kre
dilerinin ucuz şekilde özel sektöre verilmesinin, 
arkadaşımız tarafından ifadesini burada cevap
landırmakta da fayda görüyorum, bir daha bu 
konuya temas etmiyeceğim cihetle. Bu kredi 
AID Anlaşması içinde bu maksada, ihracat hiz
metlerinin geliştirilmesi maksadına matuf ve
rilmiş bir kredidir, bu maksatla Ziraat Banka
sının emrine alınmış bir kredidir. Yine yüzde 
4,5 ile ihracatçıya verilirken de bu maksatla 
kullanılması öngörülmüştür. Bu tarz verilmiş 
kredilerin vâdesi 9 aydır. Bu 9 aylık vâdede 
kredinin değerlendirilmesi ancak müstahsil ma
lının dış pazarlarda satılması yolunda yine 
müstahsilin hizmetinde olarak ifade edilmesi 
gerekir. Çünkü müstahsil malına talebin art
ması istikametinde istihsalin o nisbette kıymet
lendirilmesi hizmeti ortaya getirilmiş olacaktır. 

Arkadaşımızın temas ettiği bu krediler, 
müstahsıla tarla donatım kredileri olarak ve
rilirken aynı kolaylık gösterilmiyor tarzındaki 
çelişmeye, bu tarz yatırım kredilerinin de Zi
raat Bankası kredi sektörü içinde gittikçe ar
tan istikamette bir inkişaf seyri tesbit ettiği
mizi burada ifade etmek isterim. 

Sayın Reşat özarda'nm temas etmiş olduğu 
pazarlama kooperatifleri kurmak suretiyle di
ğer memleketlerdeki üreticilerin yüzde olarak 
aldıkları payın bizim memleketimizde bu nis
bette olmadığı yolundaki iddiaları, zirai ista
tistiklerin sıhhati ile şüpheli karşıladığım için 
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bu noktada bir tartışmaya girmek istemiyo
rum. Şüphesiz pazarlama düzenlerinin İslahı 
nisbetinde bu değerlendirme müstahsıla o nis
bette hizmet edici olacaktır. Fakat 1967 yılı 
içinde bilhassa geçen bir konuşmam sırasında 
temas ettiğim, Sayın Ruhi Soyer'in elma konu
suna burada tekrar değinerek bu mevzudaki 
hizmetimizin nereye gittiğini burada belirtmek 
isterim. 

Elma konusunda 1965 yılına kadar hiçbir 
kredi verilmediği halde 1966 yılında elma müs-
tahsüma 1 000 000 civarında bir kredi dağı
tılmıştır, 1967 yılında o bölgede, Sayın Ruhi 
Soyer Beyin seçim bölgesinde muhtelif koope
ratiflere verilmiş kredilerin yekûnu 2 680 000 
liradır. Demek ki, bu konuda hizmetlerimizi 
arkadaşlarımızın burada ifade ettiği şekilde 
büsbütün yapılmamış hizmetler mânasına tav
sifte hata vardır. Bu konularda hizmetimizin 
bir sınırı var. O sınır da gerek depolama düze
nimizin eksik oluşundan, gerek pazarlama dü
zenimizin eksik oluşundan dolayı hizmette bir 
sınır vardır. 

Muhterem, arkadaşlarım, bir inceleme yap
tırdım, bilhassa elma müstahsili bölge olarak 
vasıflandırılan Lübnan'da bu bölgede 71 tane 
depo var ve 200 000 ton civarındaki istihsalle
rinin tamamını depolıyacak güce sahip. Türki
ye'de 69 depo var ve bu bizim istihsalimiz tah
minen 1967 rakamı 400 000 ton civarındadır. 
Zirai istatistiklerde muhtelif tehalüf vardır, 
plân hedefleri öyledir tetkik ederseniz, ben 
buna dayanarak bu rakamı söylüyorum. 
400 000 ton civarındadır. Bunları kapsıyacak 
bir depolama gücümüz yok. Bunların pazar-
lanması, bilhassa dış pazarlarda değerlendiril
mesi istikametinde kesif bir çalışmada bulunu-
yorus. Bizim muhatabolduğumuz sual daima 
şudur: Biz şimdi bunu alamayız, çünkü elimiz
de halen ihtiyacımızı karşılıyacak mal vardır, 
ancak bize 1968 in ikinci ve üçüncü ayında ve
rirseniz alacağız, derler. Bununla bir noktaya 
gelmek istiyorum. Eğer Türkiye bu istikamet
te yatırım dengesini kurabilirse Türkiye pekâ
lâ bir yaş meyva ve sebze ihracatçısı durumu
na geçebilir. Bu bakımdan 1968 yılı içindeki, 
bilhassa elma bölgesinin muhafaza tesislerini, 
narenciye bölgesi muhafaza tesislerini süratle 
yapma kararını almışızdır. O zaman da ifade 
ettiğim gibi, bu mevzuda komitelerimiz kurul-



M. Meclisi B : 19 20 . 12 . 1967 O : 2 

muş ve çalışmalara devam etmektedir, plânla
ma çalışmaları. Ancak meseleye böyle girile
cektir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu meseleyi araştırma 
konusu yapabilirler, buna hürmet ederim. Fa
kat Hükümetimizin bu istikamette yapmış ol
duğu muhtelif teşebbüsleri böylece sıralamış 

- oldum. Kısaca bir de Ortak Pazar çalışmala
rında bu konuda yapılmış çalışmalardan da 
bahsetmek isterim. 

ihracatımızda son yıllarda Doğu - Avrupa 
memleketlerine vâki satışların büyük bir geliş
me kaydetmiş olduğu, Ortak Pazarla başlıca 
pay, son yıların ortalamasına göre 12 000 ton 
civarında portakal ihracatımızın 6 000 tona 
yakın kısmı, 3 300 ton raddesindeki mandali
na ihracatımızın üçte biri, 8 000 ton seviye
sindeki limon ihracatımızın da üçte ikisini aş
kın bir kısmı topluluğa yönelmiştir. Topluluk
taki başlıca alıcımız Federal Almanya'dır. 
Topluluk bu sektörde ihtiyaçlarını karşılamak
tan ziyade, ziyadesiyle uzak ve binnetice üçün
cü memleketlere büyük ölçüde bağlı bulunma
sına rağmen italyan menfaatlerini gözetmek 
amaciyle topluluk dışında vâki ithalâta karşı 
pek müessir bir himaye tesis etmiştir. Ankara 
Andlaşmasma müncer olmuş 1959 - 1962 müza
kereleri sırasında topluluktan taviz talebetmiş 
olduğumuz maddeler arasında portakal, manda
lina ve limon da yer almaktadır. Ancak Anlaş
manın üç safhalı bir ortaklığa dayandırılması 
ve hazırlık döneminde Türkiye'nin topluluğa 
karşı her hangi bir mukabil taviz sağlamaması 
sebebiyle bu taleplerimiz kuvveden fiile çıkama
mıştır. Bununla beraber Anlaşmaya bağlı geçi
ci protokolün 6 ncı maddesi ile topluluğun 
üçüncü uygulama yılında bir diğer deyimle 
Aralık 1967 tarihinden itibaren tütün, kuru 
üzüm, kuru incir ve fındık dışındaki diğer bir 
kısım ihraç maddelerimize de sürüm kolaylık
ları sağlanması öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, saat 
18,30 dan itibaren sözlü sorulara geçileceği 
hakkında Meclis bir karar aldı, ona göre ya 
18,30 a kadar sözünüzü bitirin veyahut 18,30 
da sözünüzü kesip, gelecek birleşime bırakmak 
mecburiyetinde kalacağım. Ona göre lütfen. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Sayın Başkan, konuyu değerli 
konuşmacı arkadaşlarım kâfi şekilde eleştirdi

ler. Ben konuyu izin verirseniz 5 - 10 dakika 
içinde toparlıyabilirim. 

Narenciye çalışmaları yanında bilhassa Tar
sus üzümü üzerine tesis edilmiş olan müşterek 
Pazardaki imkânı bu yıl verilmiş yaş meyva 
ve sebze ihracatımızda kazanılmış bir imkân 
olarak ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarımız ihracat yönünden konula
ra değindiler. Burada muhtelif arkadaşların 
temas ettiği şekilde değil, mukayeseli rakamla
rı burada ifade etmek faydalıdır, fakat zaman 
az, sadece şunu söylemek istiyorum: 1963 yılın
da Türkiye ihracatında 3 422 000 dolar döviz 
sağlanmıştır, 1964 te 2 273 000 dolar, 1965 te 
4 727 000 dolar. 1966 da bu rakam 5,5 milyon 
dolar civarındadır. Bir gelişme seyri istikame
tinde yaş meyva ve sebze ihracat gelirlerimiz 
gelişmektedir. Bununla beraber bu nisbetin di
ğer ihracatçı memleketlere nazaran iyi olduğu 
iddiasında değilim. Fakat konuya önemle eğil
diğimizi, konuyu geliştirmek için bize düşen 
bütün hizmetlerin derece derece yapılmış oldu
ğunu ifade etmek isterim. Buna ilâveten 1968 
yılında, bilhassa Uygulama Kanununun ışığı 
altında son çıkan bir kararname ile tesis edil
miş fonlar içinde yaş meyva ve sebze sahasın
da 30 milyon liralık bir kredinin de, bu imkâ
nın da ayrıca özel sektör için hazırlanmış bir 
imkân olduğunu ifade etmek isterim. Bu imkân 
kamu yatırımlarının dışında olan bir imkândır. 
Bunun yanında Bakanlığımız, tarım kredi koo
peratiflerinin elindeki imkânlardan 20 milyon
luk bir imkânı yine teşkilâtlanma istikametinde 
bu sahaya teksif etmiş olacaktır. 

Arkadaşlarımızın temas ettiği bir noktaya, 
mahallinde giderek yaptığım tetkik sonunda 
burada değinmek isterim. Bu da istanbul ha
linin bilhassa Halic'in dolması istikametinde
ki konudur. Bu mesele halde yaptığım tetkik
le daha da güçlükler arz ediyor, bilhassa tah
mil - tahliye meseleleri. Oradaki 40 kadar ara
banın işlememesi hali ve aşağı - yukarı üç gün 
sürecek bir tahmil - tahliye güçlüğü içinde yaş 
meyvanın o sıcaklara dayanamayıp denize dö
külme durumunu burada ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde hassasiyet
le durduğumuz bu konu Yüce Meclisin takdi
rine bırakılmıştır. Araştırma açılıp açılmama
sı hususunu takdirlerinize terk ederek, sizi 
saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı
na Sayın Nuri Kodamanoğlu'na gelmiştir. Sa
at 18,30 a girmiş olduğu cihetle müzakereyi 
burada kesmeye mecburuz. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

taşma için söz istemiştim. 
BAŞKAN — Zatıâliniz sataşma iddiasiyle 

söz istemiş olduğunuz sebebe, zaten normal ve 
serbest konuşma hakkını haiz olduğunuz için, 
temas edebilirsiniz, gelecek toplantıda, o ba
kımdan söz sırası sizin. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, bendenizin 95 nci maddeye göre 
olan söz istirhamımı şimdi is'af buyurmanızı 

1. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Dışişleri Bakanı? Yoklar. Soru gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük milleti
mizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü ce
vabı (6/332) 

BAŞKAN — Sayın Şamiloğlu? Burada. Sa
yın Millî Savunma Bakanı? Buradalar. Sözlü 
soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Muzaffer Şamiloğlu 

Türk Milletinin şeref ve haysiyeti ile kabili 
telif olmıyan, bilhassa komünist bir ülke ile 

istirham edeceğim; çünkü bu celsede vâki olan 
bu konuşmayı bu celsede düzelttirmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Anladım, saat 18.30 a geldi, 
sözlü sorulara geçmemiz gerekir. O bakımdan, 
söz sırası sizde olduğuna göre, zaten her za
man için, bu mevzuda işaret etmiş olduğunuza 
göre, söz hakkını haizsiniz, gelecek birleşimde 
konuşabilirsiniz. Kaldı ki, zabıtları dahi incele
mek imkânını bulamadım. Şimdi zabıtları ge
tirtiyorum, acaba böyle birşey söyledi mi, söy
lemedi mi diye... Onu dahi şimdi zaptetmek 
mümkün değil. O bakımdan sözlü sorulara ge
çiyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Te
şekkür ederim. 

hudut olması bakımından itibanmızı zedeleyici 
evsafta bulunan Türk - Rus sınırındaki; hu
dut karakol binaları ile gözetleme kulelerinin 
büyük milletimizin şanına yaraşır şekilde inşa-

| sı muhakkak ki düşünülmektedir. 

O halde bu düşünce hangi yıl gerçekleşebi
lecektir? 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Muzaffer Şamiloğlu arkadaşı
mın hudut karakolları hakkındaki hassasiyeti
ne bilhassa teşekkür ederim. Kars'ın iki hudut 
kazasında kaymakamlık yapmış bir arkadaşı
nız olarak bu karakolların durumu ile yaki-
nen ilgilenmekteyim. Hakikaten durumları çok 
iyi olmıyan bu karakolların ıslahı için iki yıl
dan beri kesif bir çalışma yapılmış ve iki yıl 
içerisinde, yani 1966 - 1967 yıllarında 12 tane 
erat pavyonu, 9 karakol ve 10 yeni yaptırma
ya başladığımız çelik gözetleme kuleleri yapıl
mıştır. 1970 yılına kadar da bütün huduttaki 
karakol erat pavyonlarının karakolların ve gö
zetleme kulelerinin yapılması plânlanmıştır. 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şamiloğlu, buyurunuz. 
I MUZAFFER ŞAMİLOĞLU (Kars) — Sözlü 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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sorum cevaplandırılmıştır, teşekkür ederim, 
Sayın Bakana. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi yıl 
programına alınacağına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Şamiloğlu? Buradalar. 
Sayın Ulaştırma Bakanı? Yoklar. Bakan bu
lunmadığı cihetle soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu Karade
niz bölgesinde, bu mey anda Trabzon ilinde hay
vancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve alı
nacak tedbirlerin neler olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yoklar. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alınan ve alınacak olan tedbirlerin neler 'oldu
ğuna dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
keVin sözlü cevabı. (6/343) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Ticaret Bakanı buradalar, soruyu okutuyorum. 

12 . 5 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Kalkınma plânımız, su ürünlerimizin top
lanması, gerekli tesis ve araçlarla donatma ko
nularını öngörerek belirli hedefler göstermiş
tir. Bu maksatlarla su ürünlerinin üretimi, 
toplanması ve dağıtımı bakımından bellibaşlı 
balıkçılık merkezleri olan yerlerin gerekli te
mel tesis ve araçlarla donatılması hususunda 
yıllık icra plânlarına konulacak ödenekler tes-
bit olunmuştur. 

Tarihinde olduğu gibi bugün de Doğu Ka-
radenizin ve özellikle Trabzon'un memleketi

miz balıkçılığmdaki yeri ve önemi malûmdur. 
Ancak plân uygulanmasında bu bölgede balık
çılığın inkişafı için alman tedbirlerin kâfi öl
çüde olmadığını üzüntüsüyle müşahede eyle
miş bulunmaktayız. Bütün memleket ekonomi
sine geniş çapta güc katan Trabzon balıkçılı
ğının plâna uygun inkişafı için: 

1. — Tabiî liman karakteri arz eden, balık
çı teknelerinin büyük ölçüde barınağı olan, sa
hil yolunun inşası ile çekek yerleri kalmıyan 
Akçaabat, İskefiye, Araklı, Sürmene ve Of böl
gelerinde barınak ve çekek yerleri ne zaman 
tamamlanacaktır ? 

2. — Av tekneleri ve gereçlerinde verimli
liği sağlamak için alman tedbirler nelerdir? 
Halen mevcut tesislerin modernize edilmesi 
düşünülmekte midir? 

3. — Geçimini balıkçılıktan sağlıyan ve ha
len birçok maddi ve mânevi güçlükler içinde 
hayat mücadelesi yapan vatandaşlarımızın re
fahını sağlıyacak kooperatifleşme, kredi ve sa
ir yönlerden teşkilâtlanmaları ve teçhiz edil
meleri için alınan ve alınacak tedbirler neler
dir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ticaret Ba« 
kanı. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rı
za Uzuner'in sözlü sorusuna cevabımı arz edi
yorum. 

Doğu Karadeniz bölgemizin, özellikle Trab
zon ilimizin memleketimiz balıkçılığı yönünden 
önemi bakanlığımızca da takdir edilmektedir. 
Bilindiği üzere, halen Türkiye'nin Et ve Balık 
Kurumuna ait balık unu ve yağı fabrikası Trab
zon'da bulunmaktadır. Sevk edilmiş bulunan 
su ürünlerine ilişkin tasarıların kanunlaşması 
ile elde edilecek yetki ve imkânlarla bu bölge 
balıkçılığının takviyesi yoluna gidilecektir. 

1. — Sahil yolunun inşası sonucu olarak 
çekek yerleri kalmıyan ilçelerin çekek yerleri 
ihtiyaçlarının karşılanması, sağlanması Bayın
dırlık Bakanlığına taallûk eden bir mevzudur. 

Kalkınma plânında yer alan balıkçılık barı
nakları tesisi konusunda Bayındırlık ve Ulaştır
ma Bakanlıkları ile yapılan müşterek çalışma 
sonunda malî imkânlar da nazara alınarak tes-
bit edilip Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal 
ettirilen balıkçılık barınağı yerleri listesinde 
Trabzon'un Araklı ilçesi ile Beşikdüzü buca-
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ğmda birer balıkçı barınağı tesisi öngörül
müştür. 

2. Sevk edilen tasarılarda av teknelerinin 
günün ihtiyaçlarına uygun şekilde ıslah ve teç
hizine, balıkçıların kooperatifleşme faaliyetleri
nin geliştirilmesine, kredi ve sair ihtiyaçla
rının gereği gibi karşılanmasına matuf tedbir
lere mütaallik hükümler de yer almıştır. 

Son olarak; Karadeniz'de bulunan balıkçı 
kooperatiflerini birleştirerek Karadeniz Balık
çılık Kooperatifleri Birliğini tahakkuk ettirmek 
üzere gitmiş olan bir heyet halen bu bölgede bu
lunmaktadır. Bu birliği sağladığımız takdirde 
balıkçıların kooperatif organizasyonlarının ıs
lah ve onlara yatırım imkânları yaratılacağını, 
hattâ o bölgede gerektiği takdirde değerlendir
me imkânlarını geliştirmek istikametinde bâzı 
yatırımlarına da gidileceğini bilgi olarak arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uzuner. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başlkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Ticaret 
Bakanımızın sözlü sorum vesilesiyle lütfettikleri 
izahata teşekkür ederim. 

Su ürünleri maalesef sahipsiz kalmış bir du
rumdadır. Üzüntü ile arz edeyim jki, Birinci Beş 
Yıllık Plânda olduğu gibi İkinci Beş Yıllık 
Plânda da su ürünleri konusuna gerekli önem 
verileceği, bâzı tedbirler, ilkeler belirtilmiş ol
masına rağmen, problemi çözecek radikal ted
birlere bir türlü girilememiştir. Meselâ bu sözlü 
sorum vesilesiyle birbirini tamamlıyan barınak 
ve avlanma gibi konuların ayrı ayrı Bakanlık
lar tarafından yürütülmesi, esasen birçok teşek
külleri ve bakanlıkları ilgilendiren bu konuda 
koordinasyonun mevcut bulunmayışı ve mer'i 
olan mevzuatın aksaklıkları bugünkü acıklı du
rumu ortaya koymuştur. Memleketimizin gıda 
maddelerine olan ihtiyacı ortada ve bunları da
ha ucuza yemek gayretleri içinde bulunuyoruz. 
Genel görüşmeler yapılıyor, bütçe müzakerele
rinde bu konular uzun uzun tartışılıyor. Bu gı
da maddeleri arasında, özellikle protein madde
sini her zaman dile getiririz, ama asıl kaynak 
olan balıkçılığın inkişafı bakımından bütçele
rimize gerekli ödenek koymayız ve bu işin ciddî 
bir plânlamasına gidemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, her iki beş yıllık plân-
dada konuya değinilmiş, problemler ortaya kon

muş, hedefler tesbit edilmiş. Meselâ proteinli be
sin maddesine olan ihtiyaç tebarüz ettirilmiş, 
sistemli ve modern araçlarla balıkçılığın yürü
tülmesi öngörülmüş, müstahsıla her şekilde mü
zahir olarak gerekli yardım ve kredinin sağlan
ması hedef olarak gösterilmiş. Burada çekek 
yeri ve kooperatifleşme konusunda da gerekli 
ilkeler tesbit edilmiş, fakat bütün bunlar tatbi
katta gerekli ölçüde ele alınmamış. Yalnız Ti-

| caret Bakanlığına bağlı su ürünleriyle meşgul 
olan bir müdürlük vardır, muhakkak ki gay
retle çalışıyor; ama kâfi derecede tesirli bir faa
liyet yaptığını iddia etmek müminin değildir. 

Bu sözlü sorum vesilesiyle, ki belirttiğim bir 
maddedir burada sözlü soruda, Sayın Bakanı
mız çekek yerlerinin Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından yürütüleceğini beyan buyurdular. Söz
lü sorumda işaret ettiğim Trabzon'un Alkçaabat, 
îskefiye, Araklı, Sürmene ve Of bölgeleri be
nim nevama kâğıt üzerine intikal ettirdiğim 
yerler değildir. Tarih boyunca Trabzon'un sahil 
mmtakasmda yer alan bu kasabalarımızın hal
kının önemli ölçüde bir kısmı münhasıran balık
çılıkla geçinmektedir. Sahil yolunun geçirilme
si esnasında birçoğu kumsal mmtakaları, koy
ları içine alan geçiş dolayısiyle bu bölgeler tah-
ribedilmiş, artık balıkçı teknelerinin, takaların 
çekileceği sahalar kalmamıştır. Şahsi görüşüm 
odur ki, bu konuda mücadele gücü çok zayıf 
olan bu fakir, yardıma muhtaç vatandaşlarımı
za çekek yeri temin etmeden yolun geçirilmesi 
hukuk anlayışımıza sığmıyan bir gerçektir. Za
vallıdır, lebideryada bir yer bulmuştur, çekmiş
tir orada kayığını bir kumsala. Fakat Karayol
ları gelmiş geçmiştir, tapunu göster, mülkiyet 
beğen, varsa karşılığında istimlâk bedelini alır
sın... Ama bu vatandaşlarımız tâ atalarından 
kalma bir sanatı ifa ederken yerlerinden yurt
larından olmuşlardır, sıkıntılı bir durum içine 
düşmüşlerdir. Bu, münhasıran bunların geçim 
kaynağını kurutmak değil, bu bölge halkının 
çok bol ve çeşitli olan balık ürünlerinden gerek
li ölçüde faydalanmasını da engellemiş bulun
maktadır. Bu bakımdan Plânlama Teşkilâtının 
hangi esastan hareket ederek Trabzon'un yalnız 
Araklı ve Beşikdüzü mmtakasmda çekek yeri 
yapılmasını öngördüğünü anlamak mümkün de
ğildir. Elbette bu bölgelerde çelkek yerine ihti
yaç vardır. Ama bu arada belirttiğimiz Sürme
ne, îskefiye ve Of bölgelerinde de bunu yapmak 
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lâzımdır. Özellikle Iskefiye bucağında bir barı
nağın yapılacağı burada daha önce yetkili şahıs
lar tarafından dile getirilmiş, vâki sorularımız 
üzerine plânlan tamamlanmıştır, bu barınak ya
pılacaktır denmiştir. Sayın Bakanlarımız, ilgili 
bakanlarımız buradadır, kendilerine bu konuda 
birçok heyetlerin geldiğini ve bölgedeki ziyaret
lerinde kendilerine bu derdin vatandaşlarımız 
tarafından dile getirildiğini ve kendilerinin de 
vaitte bulunduklarını telkrar hatırlatmayı bir 
vazife sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, balıkçılık konusunda 
problemler istikrarlı ve devamlı istihsal yap
mak, yetecek tesis kurmak, müstahsili teşkilât
landırma ve çok rizikolu bir iş olan himaye, teş
vik ve gelişme tedbirlerini zamanında almak ve 
sahil balıkçılığına özellikle gerekli ağırlığı ver
mek suretiyle problemleri çözmek mümkün ola
bilecektir. 

Bir de bu vatandaşlarımız sosyal güvenlik 
haklarından yoksun bulunduğu cihetle, çok teh
likeli bir geçim şekli olan balıkçılıkla iştigal 
eden vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerini 
teminata bağlıyacak esasların da getirilecek ka
nun tasarısında veya Çalışma Bakanlığının işti
gal sahasında garantiye bağlanması kaçınılmaz 
bir zarurettir. 

İstatistikleri tetkik edersek acıklı durumu
muzu görürüz. Bir defa nüfus başına, istihlâk 
bakımından Türkiye iki üç kilo gram arasında 
yılda, balık istihlâk etmektedir. Diğer memle
ketler ise meselâ İzlanda'da 90, Batı Almanya'
da 18, Danimarka'da 10 dur. Amerika Birleşik 
Devletlerinde bizim iki1 mislimiz, onlarda bir
çok buna benzer proteinli maddeler mevcudol-
duğu için bu rakam yükselk değildir. Buna kar
şılık yıllık istihsal çok düşük bir durumdadır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu konuda Sayın 
Bakanımızın lütfettikleri izahatta Karadeniz 
Balıkçılık Kooperatifleri Birliğinin kurulmak 
üzere bulunduğunu duymaktan dolayı büyük 
bir memnuniyet içinde olduğumu bilhassa arz 
ederken kendilerine tekrar teşekkür ederim. 
Yalnız kooperatiflere girme gücünde olmıyan, 
bir teknesi bulunan, organize olmamış balıkçıla
rın da bu kooperatiflerden faydalanması için 
karşılarına mevzuatı bir engel olarak çıkarma
dan kooperatifin gerek kuruluş, gerekse koope
ratife iştirak bakımından çok toleranslı hareket 
etmek mecburiyetine bilhassa işaret etmejk iste

rim. Çünkü yurdumuzun birçok bölgelerinde ol
duğu gibi Karadenizde de muayyen şahıslar an
cak pek güçlü olmasa bile bu kooperatiflere iş
tirak edebilecek seviyededir. Diğerleri aidat 
yatıracak durumda değildir, günlük maişetini 
denize açtığı teknesindeki gayretine borçludur, 
hava şartları iyi giderse bunu yapabiliyor. Her 
mevsim balık avlanmıyor, muayyen cinsler mu
ayyen zamanda avlanıyor. Bu bakımdan balıkçı
lıkla iştigal edenlerin kısmı küllisi çok fakir
dir, kooperatiflere iştirak edecek güçten de 
yoksundur. Bu bakımdan Sayın Bakana ihzari 
çalışmalarının yapıldığı kooperatif tüzüklerinin, 
nizamnamelerinin tesbitinde bütün balıkçı nü
fusu, daha doğrusu aktif olarak balıkçılık ya
pan müstahsili kapsıyacak şekilde bir düzenle 
bu kuruluşu yapmalarının faydalı olacağını, 
aksi takdirde muayyen olan, güçlü olan balıkçı
ların, teşkilâtlan az - çok gelişmiş olan balıkçı-
lann elinde bir monopol olarak bu kooperatif
lerin kalacağını ve fakir olan, dar gelirli olan 
balıkçılann bundan faydalanamıyacağını ve bu
nun neticesi olarak balıkçılığımızın yaygın bir 
şekilde inkişafı yerine birçok yeni problemlerle 
karşılaşacağımız hususundaki endişelerimizi de 
belirtme^ istiyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, Yüksek Mecliste bu
lunan Su ürünleri kanun tasansının, M, Anaya
samızın 130 ncu maddesinin de bir gereği ola
rak hazırlanmaktadır, biran evvel kanunlaşması 
hususunda Yüksek Meclisin alâkasını bilhassa 
istirham ederken, kanunlanmızm komisyonlar
dan Yüksek Meclislere gelmesi için sayın bakan
larımızın, kısa olsa dahi tecrübemize istinaden 
arz ediyoruz, yakinen (konulan takibetmesinde 
zaruret bulunduğunu bu vesileyle yine tekrar 
etmek istiyorum. 

Bu arada balıkçılık konusunda yapılmış bir
çok araştırmalar var. Yabancı mütehassıslar gi
dip gelmişlerdir, raporlar vermişlerdir, bunlan 
bir araya getiseniz birçok ciltle meydana gelir. 
Ancak, bütün bu tavsiyelere rağmen Zabıta-i 
Saydiye Nizamnamesinin 29 ncu maddesi, ma
hut madde, daima çalışmaları, daha doğrusu ra
porlarda ileri sürülen ve ilgili Devlet teşkilâtı
nın az da olsa gayret kattığı faaliyetlerin başa
rılı bir şekilde sonuçlanmasını engellemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, sözlü sorularda 
konuşma müddeti onbeş dakikadır. 
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ALt RIZA UZUNER (Devamla) — Bitiriyo
rum Saym Başkan, sözlerimi bağlıyayım. 

Bu konuda bütün milletvekili arkadaşlarımı
za balıkçılıkla iştigal eden çeşitli kuruluşlar, bu 
arada amatör bâzı şahıslar mektuplarla, hattâ 
herkese teksir ederek gönderdikleri mektuplar
la da müracaat etmektedirler. Meselenin halli 
şahsi görüşüme göre; plânda çeşitli bakanlıkla
ra vazife verilmiştir, problem vaz'edilmekle, he
defler yalnız gösterilmekle değil, ilgili bakanlık
ların, özellikle koordinasyonu sağlıyacak ciddî 
etütleri ve araştırmaları biran önce yapması ile 
halledilecek bir mahiyet taşımaktadır. Bu arada 
bilhassa araştırma mevzuu büyük bir önem taşı
maktadır. Hidrobiyolojik araştırmalara lâyıkı 
veçhile önem verilmediği de bir realitedir. 

Değerli arkadaşlarım, balıkçı teknelerinin 
durumu da ıslah edilmeye muhtaçtır. Artık mo
dern bir çağda bundan bir asır, ijki asır evvel 
mevcut balıkçı tekneleriyle arzu edilen bir ba
lıkçılık endüstrisinin kurulması mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın Uzu-
ner. 

ALI RIZA UZUNER (Devamla) — Müsa
mahanıza sığınarak bir cümle arz edeyim. 

-Meselâ Trabzon'da Sürmene'de, sayın ba
kanlarımızın mutlaka gördüklerine emin oldu
ğum, Sargona diye bir mevki vardır, orada tek
neler yapılmaktadır. Ancak, elinde bir keser 
vardır, bir de iri ağaçlar vardır, bunları meyda
na getirmek suretiyle kayık ve hattâ büyük ta-

1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas ilinde yatılı bölge okulları 
açılmasına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhamı Ertem'in yazılı cevabı. (7/4.58) 

7 . 8 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

kalar yapmak gücünü göstermişlerdir. Yalnız 
bunların dayanma müddeti kısadır, mukavemet
leri fazla değildir, Plânlama Teşkilâtına veril
miş mütehassıs raporlarından bir tanesi elime 
geçti. Teknik Üniversite profesörlerinden, adını 
şu anda hatırlıyamadığım bir zatın etüdüdür; 
özellikle Sürmene'de büyük istidat gördüğü için 
bu bölgede daha modern balıkçılık teknelerinin 
inşaası hususunda bâzı teklifler yapmış bulun
maktadır. Bu konuya da önem verilmesini ilgili
lerden istirham ederim. Vaktinizi suiistimal et
tiğim için özür dilerim, beni dinleme^ lûtfunda 
bulunduğunuz için teşekkür ederim, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Kars 
Milletvekili Âdil Kurtel, gündemin 9 ncu sıra
sında yeralan; Türkiye'deki barış gönüllüleriy
le ilgili sözlü sorusunu yazılı soruya çevirme ta
lebinde bulunmuştur. Talebi gereğince sözlü so
ru yazılı soruya çevrilecektir. 

Ordu Milletvekili Sayın Ferda Güley, gün
demin sorular kısmında, 142 nci sırada bulunan 
sözlü sorusunu; soru muhtevası olan husus Millî 
Eğitim Bakanlığınca halledilmiş olduğu cihetle 
geri aldığını beyan etmiştir. Beyanı muvacehe
sinde sorusu gündemden çıkarılacaktır. 

Meclisçe kararlaştırılmış olan saat gelmiş 
bulunmaktadır. Bu sebeple birleşimi 22 Aralık 
1967 Cuma g'ımvL saat 14,00 te toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

Soru : 
Sivas ili 1 279 köy muhtarlığı sayısiyle yur

dumuzda köy sayısı bakımından birinci sırayı 
işgal etmektedir. Bu çok büyük ilin ilköğre
tim sorunu henüz hiç de parlak bir seviyede 
değildir, tlin köylerinin birçoğunda ilkokul bu
lunmamaktadır. öğretme sayısı hususu da buna 
paralel olarak hiç de iç açığı değildir. Bütün 
bu yoksunluklar dolayısiyle Sivas ili sınırları 
içinde ilkokul çağındaki yavrularımızın büyük 
bir kısmı ilköğretimden yoksun kalmaktadır. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Bütün bu sebeplerle, Sivas ilinde ilköğretim so- I 
rununu yoksul ve imkânsız köy çocukları le
hine geniş ölçüde çözecek olan yatılı bölge okul
ları açılması zaruri görünmektedir. Bu, bakan
lığınızca da birkaç yıl öncesinden beri ele alın
mış bir konudur. 

Bu konuda Bakanlığınızca Sivas ili çevre
sinde yaptırıldığını bildiğim incelemeler ne so
nuç vermiştir?. I 

Sivas ili içinde kaç aded yatık bölge okulu 
kurulması düşünülmektedir? Bunların yerleri 
tesbit edilmiş midir ve inşalarına ne zaman baş
lanacaktır? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 15 . 12 . 1967 

Parlâmento irtibat 
Müdürlüğü 
Sayı : 687 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün ve 7/458 - 4988, 29495 

sayılı yazınıza. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
^tarafından verilen yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevap notumuzun ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

İlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Pa
laoğlu'nun vermiş olduğu yazılı soru önergesi
nin cevabıdır: 

Sivas ilinin geniş sınırlan içinde 1 300 e ya
kın köyü olduğu ve buna muvazi olarak ilköğ
retimin yüzde yüz halli için ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı dönemi sonuna kadar üç yatılı 
bölge okulu yapılması programlaştırılmıştır. 

Bu yatılı okullardan birincisi 1966 yılında 
bakanlıklararası bir kurulun mahallinde yap
tığı bir tetkik sonucu adı geçen ilin imranlı il
çesinde yapılmak üzere okul yerini tesbip et
miştir. 1968 malî yılında gerekli ödenek sağlan
dığı takdirde ayni yıl seçilen yerde yatılı bölge 
okulunun yapımına başlanacaktır. Diğer iki 
yatık bölge okulunun yeri henüz tesbit edile
memiştir. 

Bu yatılı bölge okullarının tesbit işi Tarım, 
Bayındırlık, imar ve iskân, Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıkları ile Millî Eğitim Bakan- | 

I lığından seçilecek kurul tarafından en kısa za
manda yapılacaktır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaVvn, 
âmmenin malı olan sahillerimizin halkın istifa
desine açık tutulmasına dair sorusu ve Başbakan 
Süleyman D emir el ile Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Nihad Kür.şad'ın yazılı cevapları (7/464) 

21 . 8 . 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ile 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Türkiye'mizde kolay yoldan zengin olma dü
şüncesi bugün sahillerimize de el atmış bulunu
yor. 

Görünen gerçek odur ki tüm halkın • «Âm
menin» malı olması gereken sahillerimiz bugün 
yağma edilmektedir. Şahıslar, kurumlar, şir
ket ve dernekler ve başka kuruluşlar deniz kıyı
larımızın büyük bir kısmını işgal etmiş bulun
maktadırlar. Eğer tedbir alınmazsa çok yalan 
bir zamanda bütün deniz kıyılarımız tüm halka 
kapalı bir duruma getirilecektir. 

Bîr yandan sahillerde kurulan motel ve te
sislere bol krediler vermek suretiyle Devlet eliy
le sahilleri halka kapamaya ve böylece sahillerde 
halkın giremiyeceği, denizden istifade edemi-
yeceği, ancak varlıklı insanların, bol paralıların 
kısaca zenginlerin yararlanacağı, yurttaşı istis
mar eden özelci bir sahiller tekelciliğine dayanan 
Turizm politikası izlenirken diğer yandan da 
bu politikayla fırsatçılara, açıkgözlere durum
dan yararlanmak, kolayca sahilleri kapamak, 
denize kadar inen toprakları ele geçirmek im
kânları verilmiş oluyor. 

Bugün Pendik'ten - Tekirdağ'a kadar sahil 
şeridi başta olmak üzere Marmara'nın denize 

-girmeye müsait diğer sahil şeritlerinin büyük 
bir kısmı tamamen halka kapanmış bir durum
dadır. Bu kıyılarda kurulan tesisler moteller, 
kamplar ve özel kişilere ait plajlar bir tekel 
niteliğinde halkın denizden istifadesini önliyecek 

| birer kazanç yeri haline gelmiştir. 
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Ege sahil şeridinde de durum aynıdır. Yakın 
zamanda gerekli kanuni tedbirler getirilmediği 
ve belediyelere birtakım imkânlar tanınmadığı 
takdirde bütün kıyılarımızın şahıslar ve çeşitli 
kuruluşlar tarafından zaptedileceği ve halka 
açık olmıyan yerler haline geleceği bir gerçek
tir. 

Sahillerimizi yağmacıların ve istismarcıların 
elinden kurtarabilmek ve gerçekten halkın malı 
yapabilmek için acele olarak bâzı tedbirler alın
mak zorunluğu vardır. 

Bu sebeple : 
1. Hükümet, sahillerimizden kolay zengin 

olma yollarını ortadan kaldıracak, sahil yağma
cını önliyecek, sahillerimizi âmmenin malı ya
pacak halkın istifadesine sunabilecek bir düşün
ce ve eylem içinde midir? 

2. Deniz kıyılarımızın halkın istifadesine 
sunulması için 1963 yılında tnönü Hükümeti za
manında hazırlanan Turizm tasarısının şimdiye 
kadar kanunlaşmamasmm sebebi nedir? Hükü
met bu kanun tasarısının kanunlaşması için şim
diye kadar neden gayret göstermemiştir? önü
müzdeki yıl bu tasarının kanunlaştırılması için 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

3. Bu tasarıda sahillerimizin korunması ve 
âmmenin malı sayılması için önemli hükümler 
bulunmaktadır. Tasarının bugüne kadar kanun-
laşmaması yüzünden bu durumu fırsat bilen bâ
zı açıkgözler birçok yerlerde sahilleri ele giçir-
mişlerdir. Büyük paralar kazanılmıştır. Hak
sız kazançlar elde edilmiştir. Kıyılar halka 
kapatılmıştır. Belediyeler zor durumda kalmış
tır. Belediyelerin mülkiyetine bedelsiz olarak 
geçmesi gereken sahalar imar plânları dışında 
olduğundan kişiler tarafından yağma edilmiştir. 
Bir araştırma ile bu yağmanın nerelere kadar 
vardığı ve ne gibi çıkarlar sağlandığı açık ola
rak öğrenilebilir. 

Hükümet kıyıların kamunun malı olduğunu, 
şahıslara devredilemiyeceğini, satılamıyacağmı, 
sahilleri birtakım oyunlarla yağma edenlerden 
bu kıyıları âmme malı olduğu için bedelsiz geri 
alacağını, âmmenin ve belediyenin malı yapa
cağını ifade etmek suretiyle şimdiden bu işgali 
önleyici bir tedbir düşünüyor mu? 

4. Bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi Hü
kümet, denizden örneğin, en az 10 metre karaya 
doğru derinliği olan bir sahil şeridinin âmme

nin malı olması konusunda bir kanuni müeyyide 
getirmeyi düşünüyor mu? 

5. Kıyılarda yapılacak turistik tesislere ve 
meydana getirilen diğer kuruluşlara ancak sa
hilleri kapatmamak ve belli ölçüdeki kıyı şeri
dinin dışında yerleşmek kaydiyle kredi verilmesi 
doğru olmaz mı? 

6. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı sahillerde 
bulunan, özel kişilere, kurumlara, şirketlere ve 
derneklere ait motel ve diğer tesislere 1965, 
1966, 1967 bütçe yıllan içerisinde ayrı ayrı ne 
kadar kredi vermiş bulunuyor. Verilen bu kre
diler ayrı ayrı hangi şahıslara, kuruluşlara, şir
ketlere ve derneklere olmuştur, yerleri neresi
dir? 

T. O. 
Turizm ve Tanıtma 23 . 11 . 1967 

Bakanlığı 
Bakanlık Sözcülüğü 
Sayı : 64 - 17954 

Millet Mealisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü, 7/464, 5017/2978a 
sayılı yazılan, 

Ammenin malı olan sahillerimizin haJlkın is
tifadesine açık tutulmasına dair Sakarya Mil
letvekili Sayın Hayrettin Uysal tarafından ve
rilen yazıilı soru önergesinin cevabı ilişikte tak
dim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Nihad Kürşad 

1. Evvelemirde şunu belirtmek isteriz ki, 
sahillerimizde devlete ait gayrimenkullerin 
yağma edıiılmesi diye birşey yoktur. Hukuk 
devletinde böyle bir halin düşünülmesine de 
hukukan imkân tasavvur edilemez. Zira; dev
lete ait gayrimenkuller ya özel mülkiyetinde 
ya da hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Devletin özel mülkiyetinde olan gayrimen
kuller Hazine adına tapuda tescillidir. Tapuda 
Hazine adına tescilli gayrimenkuller de 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu 
hükümden* uyarınca satılarak tapu memuru hu
zurunda ferağı verilmedikçe hiçbir kimsenin 
mülkiyetine geçemez. Bu itâbarla da ileri sü
rüldüğü gibi bu gibi malların yağma edilmesi 
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bahis konusu olamaz. Ancak devletin tapulu ve 
tapusuz maillarmın fuzulen işgal edilmesi söz 
konusu olabilir. Devlete ait bilumum malların 
sevk ve idaresi de 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunun hükümlerine göre Maliye Ba
kanlığına verilmiş bir yetkidir. Şayet Hazine
nin bu gibi gayrimenkullerinden fuzulen işgal 
edilenlerini birliyorlarsa, nerede, ne miktarı ve 
hangi şahıslar ve kurumlar, kuruluşlar, der
nekler tarafından işgal edildiği hususunun alâ
kalı Maliye Bakanlığına veya Mahalli Maliye
sine bildirildiği takdirde ya 5917 sayılı idare-
ten Men'e dair Kanun hükümlerine göre veya 
gerektiğinde Adalet Mahkemelerine müracaatla 
müdahalelerinin men'i yoluna gidilmesi müm
kündür. 

Hazinenin özel mülkiyetinde olan bir kısırn 
gayrimenkullere, umumi muvazeneye dâhil dai
relerin ihtiyacı bulunduğu takdirde Malliye Ba
kanlığınca 1050 sayılı Kanuna göre o daireye 
tahsisi yapılır ve defteri mahsusuna kaydor 
lunur. O daire lâğvedilir veya başkaca bir se
beple intifaı kaldırılırsa tahsis kaydı iptal 
olunarak bu ve diğer Hazine adına müseccel 
gayrimenkuller gibi 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde satılması icabedilemler satılarak 
tasfiye olunur, veya 2510, 4753, 6188 (775 sa
yılı Gecekondu Kanunuyla kaldırılmıştır.) sa
yılı İskân, Muhtaç Çiftçiyi Topraklandırma, 
Gecekondu ve sair kanunlar uyarınca tevzi ve 
intikal suretiyle Hazine elinden çıkartılır. Ha
zinenin diğer yani Medenî Kanunumuzun 641 
nci maddesinde zikrolunan hüküm ve tasar
rufu altındaki ve Hazine adına müseccel olma
yan gayrimenkulleri (Medenî Kanunun 641 nci 
maddesi aynen «sahipsiz şeyler ile menfaaü 
umuma ait olan mallar devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. Hilafı sabit olmadıkça men
faati umuma ait mallar ile ziraata elverişli ol-
mıyan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar ve on
lardan çıkan kaynaklar kimsenin mülkü de
ğildir. Sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali, yollar 
ve meydanlar, akarsular ile yatakları gibi men
faati umuma ait malların işletilmesinde kulla
nılması hakkında ahkâmı mahsusa vaz'olunur.» 
hükmü ve bu meyanda kumsalları) fuzulen iş
gal edenler ve zilyedliğe müsteniden hak iddia
sında bulunanlar olabilir. Bu kabîl işgal ve 
hak iddialarında da gerekli müdahalelerin 
men'i dâvalarını açmakta ve takipte muhatap 

ve yetkili Bakanlık Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı değil Maliye Bakanlığıdır. 

Devlet hüküm ve tasarrufunda bulunan gay-
rimenkullerden Marmara ve Ege Bölgelerinde 
muhtelif özel ve tüzel kişilerce fuzulen işgal 
olunan yerleri Sayın Hayrettim Uysal biliyor
larsa, nerelerde ve kimlerin işgalinde bulundu
ğunu mal sahibi durumunda bulunan Maliye 
Bakanlığına veya Mahallî Maliyesine bildirdi
ğinde o makamlarca müdahalelerin men'i cihe
tine gidilmesi tabiîdir. Bu bakımdan Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı olarak yağma ve fuzuli iş
gal diye bir mevzuyila ilgimiz bulunmamaktadır. 

Hükümet ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
sahillerimizdeki arsa ve arazi spekülâsyonuna 
ve gelişigüzel yapılara meydan vermemek, tu
ristik ihtiyaçları karşılıyacak tesislerin kurul
masını düzenlemek, teşvik etmek ve denetle
mek gibi tedbirleri kapsıyan ve inönü Hüküme
ti zamanında hazırlanan ve revizyondan geçiri
len kanun tasarısı (turistik bölgeler kanun ta
sarısı) Türkiye Büyük Millet Meclisine evvelce 
sunulmuş ise de görüşme imkânı bulunamıya-
rak kadük olmuştur. Bu sebeple geri alınmış bu
lunan tasarının 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı hedeflerine göre incelenmesine başlanmış ve 
neticede ve gerektiğinde Büyük Millet Mecli
sine sunulacaktır. 

Türkiye'de 7 100 Km. uzunluğunda deniz 
ve 1 781 Km. uzunluğunda göl ve 1 682 Km. 
uzunluğunda da nehir kenarları bulunmakta
dır. (Karadeniz 1 550 Km., Akdeniz 1 700 Km., 
Ege Denizi 2 250 Krn., Marmara Denizi 1 100 
Km. «Boğazlar dahil» adalar 500 Km.) 

Bütün bu kıyılarda kumsal olan sahillerin 
hepsinin Medeni Kanunumuzun 641 nci mad
desi hükmü şümulünde devletin hüküm ve ta
sarrufu altında ve menfaati umuma ait yerler
den ad ve kabulüne imkân olmadığı izahtan 
varestedir. Sahillerimizdeki kumsalların bir 
kısmının şahısların tapulu malları veya zilyed-
liklerinde olduğu da bir gerçektir. Zira bâzı 
tapularda hudut kumsal, bâzılarında lebiderya 
görülmekte ve bâzı tapularda da dalyan bir kı
sım denizi dahi ihtiva etmektedir. Bu hale gö
re bütün kumsalların devletin hüküm ve tasar
rufu altında ve ammeye ait mal ad ve kabulü
ne hukukan imkân yoktur. Ne zaman ki bütün 
kıyılarımıza kadar memleketin kadastrosu ya
pılır o zaman devletin ve şahısların malları 
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ayrılmış ve tesbit edilmiş olur. Bu suretle ka
dastrosu yapılacak kıyılarımızda devlete (Ha
zineye) aidiyeti tesbit edilen arazi ve kum
sallardan hangi bölge ve mahaldekilerden ne 
miktarının umuma açık bulunması ve ne mikta
rının turistik tesis kuracaklara, (6086 sayılı 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümle
ri dairesinde) satılabileceği veya sair suret
lerle sevk ve idare olunacağı belli olabilir. 

Bugünkü duruma nazaran denizden plaj 
olarak faydaüanmak üzere umuma açık bulun
ması (lâzımgelen kumsalların kadim bir yolla 
bağlantısı bulunması ve halkın oradan kadim
den beri faydalanagelrniş bulunması Danıştay 
kararları iktizasından olmakla bu kabil yer
lerin tesbiti ve şevki idaresi esasları da bu gün 
için düzenlenmiş değildir. Bu sebeple halkın 
denizler ve kumsallardan faydalanması, mev
cut mevzuat ve gelenekler dairesinde arzula
nan bir seviyede bulunmamaktadır. Bu ba
kımdan Turizm ve Tanıtma Bakanflığmm tu
ristik fiziksel plân çalışmaları ve 7116 sayılı 
Kuruluş Kanununa göre İmar ve İskân Bakan
lığınca yapılan fizikî plânlamalarla amaca 
ulaşma çabası içinde bulunulmaktadır. 

2. Birinci madde de belirtildiği üzere 
1963 yılında inönü Hükümeti zamanından ha
zırlanmış ve kadük olmuş bulunan Turistik 
Bölgeler kanun tasarısı, 28 . 7 . 1967 tarihli ve 
933 sayılı Kalkınma Plânının uygulanması esas
larına dair Yetki Kanunu hükümleri de nazara 
alınarak revizyondan geçirilmeye ve bu mak
satla Devlet Plânlama Müsteşarlığında bir ko
misyon olarak çalışmaya başlanmıştır. Birinci 
Beş Yıllık Plânda gerçekleştirilemiyen işler, 
ikinci Beş Yıllık Plânda gerçekleşmesi için 
uzun ve kısa vadeli diye ikiye ayrılmıştır. Kı
sa vadeli ve öncelik arz eden mahallerin tesbiti 
çalışmaları mezkûr komitece yapılmaktadır. 
1968 yılında turistik fiziksel plânlama görevi 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verilmiş bulun
ması hasebiyle 1968 yılında bu görevin gerçek
leşmesini temin amaciyle eleman ve yabancı uz
man yönünden takviye ve teşebbüs edilmiştir. 
Bu meyanda 1968 yılı bütçesine 2 milyon lira
lık ödenek de konmuş bulunmaktadır. Bu öde
nekten turistik fiziksel plânlama için gerekti
ğinde kamulaştırma da yapılabilecektir. 

3. Belediye sınırları dışında kalan ve mül
kiyet durumları yukarıda belirtilen kumsalla

rın, şahıslar eline geçtiğini kabul etmeye hu-
kukan imkân görülmemektedir. Bu ssbeplerdir ki 
şahıslar mülkiyetinde veya zilyedliğinde bulu
nan gayrimenkullerin bedelsiz olarak geri alın
maları bahis konusu olamaz. Ancak şartları ve 
sebepleri mevcut ise kamulaştırılabilir veya 
bundan evvel belediyelere Hazinece bedelsiz 
olarak kanunu mahsusu ile terk edilen gayri-
menkulden halen âmme hizmetine tahsis edil-
miyen yahut başka sebeplerle elden çıkarılmı-
yan gayrimenkullerin yine bir kanunla geri 
alınması mümkün olabilir. Şahısların mülkiyet 
hakkına doktmulamıyacağı Anayasa hükümleri 
iktizasındandır. 

Hazinenin belediye sınırları içinde özel mül
kiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan gayrimenkuller 20 . 7 . 1966 ve 775 sayılı 
Gecekondu ve daha önceki kanunlarla mahallî 
belediyelere terk olunmuş ise de ziraate elveriş
li kültür topraklan meyanmda bulunmıyan ve 
belediye sınırları dışında kalan kumsalların be
lediyelere devri hakkında kanunu mahsusu, mev
cut değildir. Bu kabîl kumsallar hangi, il, ilçe, 
bucak ve köy idari sınırları içinde ve öncelik 
arz eden turistik bölgelerde bulunuyorsa işbir
liği sağlanarak bir kısım kumsalların umumun 
faydalanmasına bırakılması ve diğer kısımların
da da gerekli turistik tesislerin özel ve resmî 
sektörce kurulması esaslarının ve tahakkuku 
imkânlarının incelenmesine girişilmiştir. 

4. Kıyılarımızdan 10 metre derinliğe kadar 
olan bir şeridin kumsal ve âmmenin malı olma
sını ad ve kabul etme realiteye uymıyan bir 
düşüncesidir. Zira bütün kıyılarımızda 10 met
re derinliğe kadar kumsallar yoktur, Bâzı sa
hillerimizde hiç kumsal bulunmamakla beraber 
tabiat bir metre bile faydalanmaya imkân ver-
miyecek kadar yalçın kayalıklardan ibarettir. 
Bâzı sahillerimizde de kilometrelerce derinliğe 
kadar çöl gibi kumsalar vardır. Bu itibarla 
uzunluklarını yukarıda işaret ettiğimiz kıyıla
rımızı mahallî özellikler ve bölgelere göre mü
talâa etmek gerekir, ikinci Beş Yıllık Plânda 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verilmiş bulu
nan turistik fiziksel plânlamanın ikmalinde 
kumsal kıyılarımız ve bu meyanda umumun 
faydasına açık bulunacak yerlerin tesbit ve 
tefriki mümkün olabilecektir. 

5. Halen sahillerimizde, 6086 sayılı Tu
rizm Endüstrisi ni Teşvik Kanununun hüküm-
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lerine müsteniden Bakanlar Kurulu kararı ile 
tasdik edilmiş ve uygulanmakta bulunan ve 
vasıflara uygun projeyle müracaat eden turis
tik tesis yapacak müteşebbislere turizm mües
sesesi belgesi ve kredi verilegelmektedir. Bu 
itibarla takrir sahibinin beyanı gibi halkın fay
dalanmasını önliyecek mahiyette gelişigüzel bol 
bol kredi verilmemektedir. Kanunun âmir hük
müne göre öncelik listesindeki mahallere belge 
ve kredi tercihan verilmektedir. Gerek turizm 
müessesesi belgesi ve gerekse kredi verilmesi 
talepleri tesisin kurulacağı mahal il komitesin
de incelendikten sonra merkezde 11 kişiden mü
rekkep merkez turizm komitesinde görüşülüp 
münakaşası yapıldıktan sonra olumlu mütalâa
ya müsteniden bakanlıkça verilmektedir. Bol bol 
dağıtıldığı hakkındaki takrir sahibi beyanı bu 
itibarla realiteyle kabili telif değildir. Kanun 

çerçevesi dahilindeki haklı talepler karşılanmak
tadır. 

6. 1965, 1966 ve 1967 bütçe yıllarında ge
rek 6086 sayılı Kanunla sağlanan iller Banka
sındaki turizm fonundan ve gerekse AiD'den te
min olunan yardımlarla Vakıflar Bankasından 
(halen Turizm Bankasında) açılan fondan tu
ristik tesis kurmak amaciyle hangi sahillerimiz
de ve hangi şahıslara ne miktar kredi yardımı 
yapıldığını gösterir liste de rapten sunulmuş
tur. 

Derneklere turizm kredisi verilmemektedir. 
Ancak, turizm derneklerine kredi değil, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesine konulan (be
lediyelere, özel idarelere ve turizm derneklerine 
yardım) bölüm ve maddesinden turizm hizmet
leri ile ilgili ve olumlu çalışmaları görülen der
neklere yardım yapılmaktadır. 

1966 yılında (AİD) Turizm İkraz Fonundan yapılan kredi tahsisleri 

Adı ve soyadı 

Emrullah Nutku ve Ort. Koim. Şti. 
Ahmet Tekelioğlu 
Kemal Akça 
Oudi Nazelli - S. Şan'başoğlu 
Ali Rıza Özhaş 
Halil Özbaş 
İsmet Öge 
Mustafa Gül ve Oğul. Koli Şti. 
Mustafa Gül ve Oğul. Koli. Şti. 
Mobrure Alevok 
İbrahim Akçay 
Nimet Özyiğit 
Hikmet Erkal 
Bahattin Yae-cı 
Hüsnü Ayvalıklı 
İhsan Şenkartal 
C. [Baykal - H. Tütüncü 
Fahri Erdim 
Nurettin Yüksek 
AYTAŞ Ayvalık Tur. San. A. Ş. 
Kenan Solu 
Muhsin Kök 
Hilmi Bayındır 

Yeri 

Alanya 
Antalya 
Alanya 
Alanya 
Kuşadası 
Kuşadası 
Akçay 
Erdek 
Erdek 
Erdek 
Akçay 
Erdek 
Ören 
Ören 
Akçay 
Çanakkale - Kepez 
İçel - Kızkalesi 
İstanbul - Kartal 
Ören 
Ayvalık 
İstanbul - Silivri 
Yalova 
Üsküdar 

Cinsi 

Motel 
Otel 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 
Otel 
Motel 
Motel 
Motel 
Otel 
Motel 
Motel 
Motel 
Kamp 
Otel, Motel, 
Mıotel 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 
Otel 

Tahsis edilen 
krddi Tl. 

275 000 
280 000 
'575 000 

1 075 000 
630 000 
220 000 
50 000 

415 000 
180 000 
950 000 
520 000 
630 000 
323 000 
340' 000 
300 000 
166 000 

Kamp 1 425 000 
900 000 
790 000 
750 000 
457 000 
225 000 
100' 000 
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Adı ve Boyadı 

Vahit Anafarta 
Fuat Divitçioğlu 
Sıtkı ve Yılmaz Teoman 
Malhmıut Baler 
Nezalhat Gülgeç ve Ort. 
Balhattin - F. Sabahattin Hoşgör 
Celâlettin Derviş Bükey 
ATAER Turizm İşi. Ltd. Şti. 
Nazım Kalkavan 
MOTES Turizm Tes. Koli. Şti. 
TURS - TES Tur. Tes. ve Tic. 
A. Ş. 
Ziya Nebioğlu 
İzmir Palas Tur. ve Tic. A. Ş.a 
Cennet Tur. San. A. Ş. 
Enternasyoncl Tur. Tic. A. S. 
Necim ettin Bay raim oğlu 
Bekir Altınıok 
Ali Acar 
Akdeniz Tur. ve Tic. Koli. Şti. 
Mustafa Bayazıt 
Huriye - M. Aydın Kutluay 
Hüıseyin Alp 
Ömer Faruk Tanyeri 
M i l özbaş 
Nurettin Yüksek 
AYTAŞ Ayvalık Tur. San. A. Ş. 
Kenan Solu 
Muhsin Kök 
Sıtkı - Yılmaz Teoman 
Mahmut Baler 
Balhattin - F. 'Sabahattin Hoşgör 
Celâlettin Derviş Biiîkey 
ATAER Tur. İşi. Ltd. Şti. 
TUR - TES Tur. Tos. ve T. A. Ş. 
Enternasyonal Tur. Tic. A. Ş. 
Akdeniz Tur. ve Tic. Koli. Ş. 
Mustafa Bayazıt 

Yeri 

İstanbul - Kumburgaz 
İstanbul - Pendik 
İstanbul - Sirkeci 
İstanbul - AmJbarlı 
İstanbul - Pendik 
Yalova 
İstanbul - Kartal 
İstanbul - Çatalca 
İstanlbul - Beylerbeyi 
İzmir - Çeşme 

İzmir - Çeşme 
İzmir - Urla 
İzmir 
İzmir - Güımüldür 
İzmir - Gümül'dür 
Kocaeli - Gebze 
Kocaeli - Gclbze 
Muğla - Biodrum 
Muğla - Marmaris 
Sakarya - Karasu 
Tekirdağ - Çorlu 
Tekirldağ - Çorlu 
Zonguldak - Ereğli 
Kuşadası 
Ören 
Ayvalık 
istanbul - Silivri 
İstanbul - Yalova 
İstanbul - Sirkeci 
İstanbul - Ambarlı 
Yalova 
İstanbul - Kartal 
İstanbul - Çatalca 
İzmir - Çeşme 
İzmir - Güm'üldür 
Muğla - Marmaris 
Sakarya - Karaısu 

Cinsi 

Otel 
Motel 
Otel 
Motel 
Pansiyon 
Pansiyon 
Motel 
Motel 
Gazino 
Motel 

Motel 
Motel 
Otel 
Motel 
Motel 
Otel 
Motel 
Pansiyon 
Motel 
Motel 
Otel 
Motel 
Otel 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 
Otel 
Motel 
Pansiyon 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 
Motel 

Tahsisi edilen 
krddi Tl. 

430 000 
665 000 
850 000 

1 900 000 
290 000 
300 000 
720 000 

1 840 000 
780 000 

55 000 

2 000 000 
1 350 000 
2 000 000 
2 150 000 
2 n o ooo 
1 500 000 

650 000 
158 000 
400 000 
565 000 
500 000 
200 000 
380 000 
2150 000 
105 000 
300 000 
230 000 

30 000 
75 000 

100 000 
70 000 

'280 000 
500 000 
200 000 
200 000 
300 000 
290 000 

Nût : 1965 yılında Turizm İkraz Fonundan kredi tahsisi yapılmamıştır. 
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6086 sayılı Turizm endüstrisi teşvik Kanununa göre teşekkül eden fondan sahillerimizide kredi 
alan ımüteşeibbisler 

m 
Bursa (Mudanya) 
îstanbul (Kurburgaz) 
istanbul 
îstanbul 
Sakarya (Karasu) 
Balıkesir (ören) 

Balıkesir (Akçay) 
Antalya 
îstanbul (Pendik) 
Antalya 
Giresun (BuKancak) 
îstanbul (Kartal) 
Balıkesir 
istanbul 
îzmir (Çeşme) 
Balıkesir 
Hatay 
Kocaeli 
Bursa (Gemilik) 
Antalya 

Balıkesir 
îstanbul (Beylerbeyi) 

Bursa (Gemlik) 

Ordu 
îzmir (Selçuk) 

îstanbul (K. Bebek) 
Balıkesir (ören) 
îzmir 
îzmir 
Balıkesir (Edremit) 
îstanbul 
îstaınlbul 
Antalya 
Sinop 
Antalya (Alanya) . 
Kocaeli (Gölcük) 
Antalya (Alanya) 

(1965 : 

Adı 

Sabahattin Koksal 
Vaihit Anafarta 
Hilmi Bayındır 
Behice Demirseren 
Mustafa Beyazıt 
Melâhat Altın 

izzet Ege 
Ahmet TeMioğlu 
Hasan Ulusoy 
Nadide Bfefim 
Bulancak Belediyesi 
Fahri Erd'im 
Hüsnü Tümer 
Kemalettin Budak 
Mehmet Üster 
GemliJk Belediyesi 
Reyhanlı Belediyesi 
özel idare 
Recep Yazıcıgil 
Zekai Aral 

öztan Turizm 
Münevver Ayajşlı 

Gemlik Belediyesi 

Ünye Belediyesi 
Selçuk Belediyesi 

Niyazi Hacıoğftu 
ö r tü r Anonim Şirketi 
Maızhar Zorlu 
Oavit Reyhan 
Altınoluk Belediyesi 
Mustafa Şişman 
Turistik Tesisler işletmesi 
Ercan Evren 
Raşit öztürk 
Saclide Sipahioğlu 
Değirmendere Belediyesi 
Lâtif Fahrettin Gül (m 

1967) 

1965 

350 000 
199 000 

1 400 000 
240 000 
150 000 
76 500 
1'3 500 

350 000 
173 000 
100 000 
117 000 
318 069 
400 000 
165 000 
150 000 
150 000 

1 244 508 
39'3 000 

1966 

155 000 
52 650 
•62 250 
47 750 

66 500 

490 000 
75 000 
18 000 
15 000 
50 000 
60 000 
50 000 

137 000 
230 000 
430 000 

88 338 
699 454 
50 000 

300 000 
200 000 
150 000 
374 000 
50 000 

190 000 
50 000 

35 
'71 

1967 

10 000 

50 000 
60 000 

58 000 

" 

70 000 
77 500 

165 000 
100 000 
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m 
istanbul (Kumburgaz) 
Tekirdağ (Çorlu) 
İstanbul 
istanbul (Kartal) 
Balikesir (Akçay) 
Sakarya (Karasu) 
Balıkesir (Marmara) 
Balıkesir (Ayvalık) 
Sakarya (Kumburgaz) 
Çanakkale 
Balıkesir (Ayvalık) 
izmir (Dikili) 
izmir (Dikili) 
istanbul (Yalova) 
izmir (Çandarlı) 
izmir (Karaburun) 
Zonguldak (Bartın) 
Muğla (Bodrum) 
izmir (Çeşme) 
Antalya 
Balıkesir (Ayvalık) 
Çanakkale 
istanbul (Pendik) 

M. Meclisi B : 19 

Adı 

Turlo Turizm 
Mehmet Aydın Kutluay 
Bosfor Turizm 
Salâhattin Boras 
Turizm Bankası 
Salim Uysal 
Suat Aytuğ 
Nazlı Gerçek 
Nuri Aoar 
özel idare 
Hafi Araç 
Mustafa G-öngör 
Feriha Beşorak 
Noşide Gör 
Muharrem Songül er 
Çatailca Köyü Muhtarlığı 
Cahit Karakaş 
Ülker Çerçi 
Filiz Üstündağ 
Talât Tuğ • 
Sabahat Varol 
ihsan Şenkaırtal 
Fuat Divitcioğlu 

20 . 12 . 1967 

1965 

0 : 2 

1966 

68 723 65 
62 723 65 

1967 

1 000 000 
110 000 
•500 000 
250 000 

1 500 000 
55 000 
46 000 

100 000 
300 000 
160 000 
100 000 
40 000 

200 000 
61 000 
60 000 
90 000 
38 500 

180 000 
40 000 

190 000 
150 000 
15 000 

T. C. 
Başbakanlık 1612.1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77 - 39/8141 

Konu: Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'm yasılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 . 11 . 1967 günlü ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/464 - 5017/29786 sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 
yukarıda gün ve sayısı belirtilen yazınızla ce
vaplandırılmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş 
bulunan ««Âmmenin malı olan sahillerimizin 
halkın istifadesine açık tutulmasına» dair soru 

önergesi incelenmiş ve cevabımız eklice sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm «Âmme
nin malı olan sahillerimizin halkın istifadesine 
açık tutulmasına» dair 21 . 8 . 1967 tarihli yazılı 

soru önergesinin cevabıdır 
1. Her şeyden önce şu hususu belirtmek is

terim. ki, sahillerimizin yağma edilmesi diye bir 
hal bahis konusu değildir. 

Aynı konuda Turizm ve Tanıtma Bakanı ta
rafından verilmiş olan cevapta da belirtildiği 
gibi, Devlete ait gayrmenkuller tapuda Hazine 
adına tescilli olduğundan yürürlükteki kanun
lar hükümlerine göre devir ve ferağı yapılmadık-

— 680 — 
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ça hiç kimsenin mülkiyetine geçemez. Fuzulen 
işgal halinde ise, her zaman Maliye Bakanlığı 
idari ve kazai yollara başvurarak müdahalenin 
men'i yoluna gidebilir. Bu sebeple, şu veya bu 
kimsenin Devletin müllriyetinde veya Medeni 
Kanunun 641 nci maddesi gereğince hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan sahillerimizi şahsi 
çıkarları için kullanma teşebbüsleri her zaman 
kolaylıkla önlenebilecek bir mahiyet taşımakta
dır. 

Ancak, bu gibi hallerde, Hazine adına yetkili 
mercilere müracaat görevi Maliye Bakanlığına 
verilmiş bulunduğundan, soru sahibinin, kanun
lara aykırı olarak sahillerimizi kullandığını bil
diği kimseler varsa, bunları adı geçen Bakanlığa 
bildirmesi ve böylece şikâyet konusu yaptığı bir 
durumun önlenmesine yardım etmesi yerinde 
olur. 

Öte yandan, bütün kıyılarımızda kumsal olan, 
yerlerin hepsinin Medeni Kanunun 641 nci mad
desi gereğince Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında ve menfaati umuma ait yerlerden ad ve 
kabulüne hukukan imkân olmadığı izahtan va
restedir. Zira, sahillerimizdeki kumsalların bir 
kısmı şahısların tapulu mallan veya zilyedliği 
altında bulunmaktadır. Bugün için, daha mem
leketin bütün kıyılarının kadastrosu yapılmadan 
ve şahısların tapularında sınırlarının kumsal, 
lebiderya ve hattâ dalyan şeklinde gösterildiği 
müddetçe, sahillerimidzen hangi bölge ve yerler-
dekilerin ve ne miktarının umuma açık bulundu
rulacağı ve ne miktarının turistik tesislere ayrı
labileceği hususunda kesin bir karar vermek 
mümkün değildir. 

Bununla beraber, halknı denizler ve kumsal
lardan faydalanmasının mevcut mevzuat ve ge
lenekler dairesinde arzulanan bir seviyede bulun
madığı göz önünde tutularak bir yandan Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı turistik, fizikî plân çalış
maları yaparken, öbür yandan İmar ve iskân 
Bakanlığı 7116 sayılı Kuruluş Kanununa göre 
genel fizikî plânlamalar yapmakta, böylece hal
kımızın kumsal sahillerimidzen daha kolay ve 
fazla faydalanabilmesinin şartlarının hazırlan
ması. çabası içinde bulunulmaktadır. 

2. 1963 yılında inönü Hükümeti zamanında 
hazırlanmış olan Turistik Bölgeler kanunu tasa
rısının İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Mec
lisçe onaylanmasından önce kanunlaşması müm
kün olamamıştır. Bu sebeple tasarı geri alın

mış ve 28 . 7 . 1967 tarihli 933 sayılı Yetki Ka
nunu ile İkinci Beş Yıllık Plân hükümleri de 
dikkate alınarak gerekli değişikliklerin yapıla
bilmesi amaciyle Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığında kurulan bir Komisyon bu işle görev
lendirilmiştir. 

Sözü geçen Komisyonun çalışmaları tamamla
nınca, tasan Bakanlar Kurulunda incelenecek ve 
sonra Millet Meclisine sunulacaktır. 

3. Devletin mülkiyetinde veya Medeni Ka
nunun 641 nci maddesi gereğince hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan kumsalların her hangi 
bir şekilde şahısların eline geçmesi bahis konu
su olamıyacağı gibi, şahısların mülkiyetinde ve
ya zilyedliğinde bulunan gayrimenkullerin de 
bedelsiz olarak geri alınması düşünülemez. Ana
yasa hükümleri mülkiyet hakkının özüne doku-
ııulamıyacağını açık bir şekilde belirtmiştir. 

Mevzuatta gösterilen sebep ve şartlar altında 
kamulaştırmaya gidilmesi veya daha önce bele
diyelere Hazine tarafından özel kanun hükümle
rine göre bedelsiz olarak terk edilmiş gayrimen-
kullerden halen kamu hizmetlerine tahsis edil
memiş ve başka sebeplerle elden çıkarılmamış 
bulunanların yeni bir kanunla geri alınması 
mümkün ise de, bu gibi yollara gidilmeden ev
vel konunun iyice etüdedilmesine zaruret var
dır. 

Diğer taraftan, Hazinenin belediye sınırları 
ılışmda kalan kumsalları belediyelere devredilo-
)ilmelerine imkân sağlıyan bir kanuni hüküm de 
yoktur. Bu gibi kumsal yerlerin, halkın faydalan
masına bırakılması, şüphesiz, uygundur. Nite
kim, Hükümetimizce de il, ilce, bucak ve köy 
•sınırlan içindeki kumsalların umumun istifade
line tahsisi ve özel turistik önem taşıyan kısım
larının da özel ve resmî sektör tarafından ku
rulacak turistik tesislere ayrılması esaslarının 
tesbiti hususunda incelemelere başlanmıştır. 

4. Kıyılarımızdan 10 mete derinliğine kadar 
olan bir şeridin kumsal ve âmme malı olduğunu 
düşünmek gerçeklere uymamaktadır. Zira, bü
tün kıyılarımızda bu genişlikte kumsal yoktur. 
Bu sebeple, kıyılarımızı mahalli özellikleri ve 
bölgelere göre mütalâa etmek gerekir, ikinci Beş 
Yıllık Plân gereğince Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca hazırlanacak turistik fizikî plânın 
bitirilmesi sonunda, kumsal kıyılarımız ve bu 
arada halkın faydalanmasına açık bulunacak 
yerlerin tesbiti ve tefriki mümkün olabilecektir. 
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5. Halen turizm kredileri 6086 sayılı Tu
rizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri ge
reğince, Bakanlar uKrulunun 15 . 2 . 1965 tarih
li ve 6/4355 sayılı Kararnamesiyle konulan esas
lara göre verilmektedir. 

Bu Kararnamede, hangi teşebbüslere, ne gibi 
şartlar altında belge ve kredi verilebileceği çeşit
li faktörler göz önüne alınarak tesbit edilmiştir 
ve şimdilik bu hükümlerde bir değişiklik yapıl
ması düşünülmemektedir. 

6. 1965, 1966 ve 1967 bütçe yıllarında İller 
Bankasındaki Turizm Fonundan ve AID yardım
ları ile Vakıflar Bankasından (hâlen Turizm 
Bankasından) verilen krediler hakkında Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca hazrılanarak, Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuş olan listeler mak
sadı karşıladığından, bu hususa ilâve edilecek 
bir cihet yoktur. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JJysaV-
m, kömür isçileri için, T. K. 1. Genel Müdürü ta
rafından Başbakana verilen gizli rapora dair 
sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı 
cevaplan (7/477) 

4.9.1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan, Sa 

ym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

«3 Eylül 1967 günü Milliyet Gazetesinde kö
mür işçileri için Demirel'e gizli rapor» adlı bir 
haber çıkmıştır. 

Bu haberde T. K. t. Genel Müdürü Behzat 
Firuz'un Başbakana «Çok gizli ve zata mahsus» 
kaydiyle bir muhtıra verdiği belirtilmiş ve muh
tıradan bâzı kısımlar, bâzı pasajlar yayınlanmış
tır. 

Yazıdan anlaşıldığına göre bir Genel Müdür 
yani yüksek dereceli bir devlet memuru, iktidar 
partisinin düpedüz siyaset yapan bir militanı ol
maktadır. Adeta faşist yönetimlerdeki demok
rasi tanımıyan bir parti komiseri davranışı içe
risinde görülmektedir. 

Bu. durum karşısında; 
1. Türkiye Kömür işletmeleri Genel Müdü-

ü Behzat Firuz, zatıûlinize böyle bir muhtıra 
/ermiş midir? 

2. Bu muhtırayı nasıl karşılıyorsunuz? 
3. Genel Müdürün bu çeşit bir muhtıra ver-

lek, Anayasa teminatı altında bulunan partiler
le ilgili siyasi görüşler ileriye sürmek hakkı ve 
yetkisi var mıdır? 

4. T. K. i. Genel Müdürü Hükümet partisi
nin siyasi bir murakıbı mıdır? Yoksa Devletin 
^ir memuru mudur? Durumunu nasıl niteliyor-
Timız? 

5. Devletin bir memuru ise bu muhtıradaki 
ellikle anamulıalefet partisine sübjektif bir 
•alayışla ve Anayasaya tamamen aykırı bir po-
h rejimi arzusu içinde tedbirler istemesini nasıl 
arşıhyorsunuz? 

6. Eğer bu muhtıra doğru ise T. K. i. 
e1. Müdürünüze demorkasıyı, Anayasadaki siya-
i. sosyal ve ekonomik hakların ne olduğunu an

sıtacak ve bu Genel Müdüre haddini bildirecek 
ir ders vermek lâzım değil midir? 

Bu nedenle bu zat hakkında şimdiye dek ne 
'yibi bir işlem yapılmıştır. 

7. işçiye şımarmış diyen, Anayasa hakkı, 
endika ve grev konusunda tedbir tavsiye eden, 
ir polis devletinde ancak görülebilecek bir jur-
\ıl yapan bu Genel Müdürün, yazılanlar doğru 
o gücü nereden gelmektedir? 

Bu Genel Müdürün derhal görevinden uzak-
v; tırıldı ğmı kamu oyuna açıklıyacak mısınız? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/4841 22 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 1 . 11 . 1967 gün, Kanunlar Mü-

lürlüğü 7/477 - 5063/30159 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar tet

kik dairesi 9 . 11 . 1967 gün, 77-39/7116 sayılı 
yazısı. 

ilgi (a)daki yazı ile Bakanlığımıza gönderi
len Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
kömür işçileri için, Türkiye Kömür işletmele

ri Kurumu Genel Müdürü tarafından Başbaka
na verilen gizli rapora» dair 4 . 9 . 1967 günlü 
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soru önergesinin Başbakanlıkça cevaplandırıla
cağı ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanım ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 39/8142 
16 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 1 . 11 . 1967 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/477-5063/30159 sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
«Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürü Behzat Firuz tarafından Başbakana ve
rilen gizli rapor» hakkında Millet Meclisi Baş
kanlığına tevdi ve Başbakanlığa tevcih edilmiş 
olan 4 . 9 . 1967 tarihli yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve hazırlanan cevap ilişikte takdim 
kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın «kömür 
işçileri için, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
Genel Müdürü tarafından Başbakana verilen 
gizli rapora» dair 4 . 9 . 1967 günlü yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 
1. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Ge

nel Müdürü Behzat Firuz tarafından, böyle bir 
muhtıra bana verilmemiştir. 

2. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci sorular : 
Böyle bir muhtıra verilmediğine göre bu so

ruların cevaplandırılması mevzuubahis değildir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurumun Horasan İlçesi C. H. P. 
Başkanına yapılan tecavüzlere dair sorusu ve 
Başbakan Süleyman D emir eV in yazılı cevabı 
(7/481) 

6 . 9 .1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını saygılarımla rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Soru : 7 . 8 . 1967 günü Horasan C. H. P. 
ilçe Başkanı Avukat Aytekin Bayraktar, Mah
kemedeki bir duruşmasından çıkarken aynı yer 
A. P. ilçe İkinci Başkanının oğlu ve 15 kişilik 
tayfasiyle güpegündüz yol ortasında ve herke
sin gözü önünde daha önceden hazırladıkları 
darb ve cerh aletleriyle yol kesmek ve yara
lamak suçlarını işlemişlerdir. 

Zabıta ve idare işlenen bu müessif suça kar
şı şikâyetlere rağmen ilgisiz kalmıştır. Failleri 
zamanında yakalanmamışlardır. 

Bütün bunlara rağmen, ilçe başkanı Avukat 
Aytekin Bayraktarın evine ve köyüne giden 
yollar üzerinde aynı şekilde aynı şahıslar tara
fından yol kesmeler ve tecavüzler halen devam 
etmektedir. Zabıta ve idare şikâyetlere karşı 
ilgilenmemektedir. Bu vaziyete göre : 

Bir hukuk Devleti düzeninde A. P. ilçe Baş
kanının partilileriyîe birlikte güpegündüz şehir 
içinde ve halkın gözleri Önünde kendilerine kar
şı bir vekâletin kanuni icabı bulunan Avukat
lık görevini ifa eden Avukat karşı bu şekil 
daimi yol kesmeler ve tecavüz olaylarını tasvi-
bediyor musunuz? Etmiyorsanız, ikinci defa ola
rak cereyan eden Horasan olaylarında A. P. 
ilçe ikinci Başkanının muhalefete mensup kişi
ler hakkındaki bu kabîl taarruz ve tecavüzle
rinin sebep ve saiki nedir? Gaye iktidar parti
sinin Devlet nüfusundan istifade ederek muha
lefeti sindirmek midir? Şayet gaye ve maksat 
bu değilse, A. P. ilçe ikinci başkanının ikinci 
defa olarak aynı taarruz ve tecavüzleri C. H. P. 
ilçe Başkanına karşı tekraren yapmasının se
bebi nedir? Zabıta ve idare bütün bu şikâyetlere 
rağmen hangi sebeple suçlular hakkında mua
mele ifasından çekiniyor, görevini yapmıyorlar, 
mâruz sebepler muvacehesinde mutlak surette 
tasvibetmiyeceğinize kaani bulunduğum mezkûr 
olayların failleri hakkında her hangi bir mu
amele ifasına geçilmiş midir? Geeilmişse, hâ
dise ve olaylar hangi safhadadır? 

Saniyen bu kabîl olayların yani Adalet Par
tisine mensup Başkan, ve etraflarının güpe
gündüz çarşı içinde vazifeli veya vazifesiz dile
diği kişilere ve hele muhalefet mensuplarına 
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ve o yerde bulunan muhalefetin temsilcilerine 
karşı bu kabil yol kesme, yaralama, taarruz, te
cavüz ve her türlü müessif suçların badema te
kerrür etmemesi ve bunların idare ve zabıtadan 
kuvvet bulmamaları, Devlet otoritesinin kendi 
arkalarında bir kalkan vazifesi görmemeleri 
kanuna, mevzuata, idareye, kendisi gibi düşün-
miyen vatandaşlara ve muhalefete karşı bu ka
bil müessif hâdiselerin meydana gelmemesi ve 
suçların işlenmemesi için alınmış her hangi bir 
tedbirleriniz var mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 12 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-160/8143 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 1 . 11 . 1967 ta

rih ve 7/481-5070/30204 sayılı yazınız. 
Erzurum'un Horasan ilçesi O. H. P. Başka

nına yapılan tecavüzlere dair Erzurum Millet
vekili Gıyasettin Karaca tarafından Başbakan
lığa yöneltilip Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilmiş olan yazılı soru önergesinde yer alan 
hususlar incelenmiş ve bu konuda hazırlanan ce
vap eklice takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 
Erzurum'un Horasan ilçesi C. H. P. Başkanına 
yapılan tecavüzle ilgili 6 . 9 . 1967 tarihli vazıh 
soru önergesi cevabıdır. '> 

Bir arazi men'i müdahale dâvasında tarafları 
temsil eden Rıza Şimşek ile Avukat Aytekin 
Bayraktar'ın babası Rıza Bayraktar arasında 
7 . 8 . 1967 günü münakaşa çıktığı ve bu iki şah
sın evlerine giderken Rıza Şimşek ve akrabalar? 
tarafından dövüldükleri iddiasiyle karakola mü
racaat ettikleri doğrudur. 

Ancak, zabıta ve yetkili idari merciler olaya 
ilgisiz kalmamışlar ve gerekli kanuni işlemi ya
parak hâdisenin 9 sanığını adalete teslim etmiş
lerdir. 

öte yandan, geniş iki aile arasında öteden 
beri devam edegelen bu anlaşmazlığı yakından 
izliyen idare, gerekli her türlü güvenlik tedbir
lerini zamanında almıştır. Avukat Aytekin 

I Bayraktar'ın evine ve köyüne giderken yolunun 
kesildiğine ve tecavüzlerin devam ettiğine dair 
ilgili makamlara bugüne kadar bir müracaat 
vâki olmadığı gibi, kendisine her hangi bir te
cavüz de vukubulmamıştır. 

Ayrıca, kamu güvenliğinin sağlanması ama-
ciyle sözü geçen dâva kanuni usuller dairesinde 
Denizli Asliye Ceza Mahkemesine nakledilmiş
tir. 

Görülüyor ki, idare, kamu güvenliğinin sağ
lanmasında ve kanunların uygulanmasında va
tandaşlar arasında her hangi bir ayırım yapma
dan görevini objektif esaslara uygun olarak ifa 
etmiştir. 

Yurtdaşlarımıza eşit muamele yapılması has
sasiyetle takibettiğimiz bir prensiptir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

5. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumundaki greve 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'-
in yazılı cevabı (7/490) 

19 . 9 . 1967 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Çalışma 
Bakanınca cevaplandırılması hususunda aracılı
ğınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Kemal Nebioğlu 

Tekirdağ Milletvekili 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunda 3 . 8 . 1967 
günü başlıyan grev dolayışiyle Sosyal Sigorta
lar Kurumunun bugüne kadar zararı olmuş mu
dur? Olmuşsa ne kadardır? 

2. Sendikayı greve sürükliyen işverence ka
bul edilmiyen taleplerin maddi blânçosu ne ol
muştur? 

3. Konunun çözüme vardınlması Bakanlığı
nızca arzu edilmiş midir? Edilmişse, bu konu
daki çabalarınız ne olmuştur? 

4. Grev dolayışiyle, Kurumun yönetiminde 
söz sahibi olmıyan sigortalı işçilere götürülen 
hizmetler aksamıştır. Bu durumda, Kurumdan 
hizmet bekliyen sigortalı işçilerin grev sonucun
da mağdur olacakları hususu, sendika greve 
itilirken göz önüne alınmış midir? Alınmışsa, 
bunlar için ne tedbir alınmıştır? Bu konuda 
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bir uygulama varsa, bunlar neler olmuştur? 
Göz önüne alınmamışsa neden? 

5. Grevin devamı süresince, aksıyan hizmet
lerin telâfisi hususunda ne düşünülmektedir? 
Bu hususta alınmış tedbirler var mıdır? Varsa 
nelerdir? 

T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 18 . 12 . 1967 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1014 - 7/19759 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 tarih ve 7/490, 30635 sa

yılı emirleri. 
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 

yazısı sorusu ile ilgili hususlar incelenmiş ve 
aşağıda aynı sıra ile cevaplandırılmıştır. 

1. 3 , 8 . 1967 tarihinde başlıyan ve 
25 . 9 . 1967 tarihinde son bulan Sosyal - İş Sen
dikasının görevi sebebiyle kurumun doğrudan 
doğruya maddî bir zararı bahis konusu değil
dir. Ancak greve iştirak eden personel tarafın
dan görülen işlerin konunen başkalarına gör
dürülmesi mümkün bulunmadığından ortaya 
bir işgücü kaybı çıkmıştır. Grevin sona erme
siyle birikmiş işlerin derhal normal hale geti
rilmesi için kurumca fazla mesai uygulanması 
yoluna gidilmiştir. Fazla mesaiden dolayı per
sonele ödenen para ile greve iştirak eden per
sonele grev süresince ödenmiyen para tutarı
nın karşılaştırılması halinde kurumun maddî 
bakımdan her hangi bir zarara uğramadığı 
anlaşılmaktadır. 

2. Kanunen kabulüne imkân olmıyaıı ta
leplerin maddî bilançosu takriben 400 milyon 
Türk lirasıdır. 

3. Anılan sendikanın grevi başlamadan ve 
başladıktan sonra konu üzerinde ciddiyetle du
rulmuş ve sendika yetkililerine taleplerinin il
gili mevzuat muvacehesinde yerine getirilmesi
nin mümkün olmadığı sarahaten izah edil
miş - ise de sendika direnmelerinde İsrarla de
vam etmiş ve nihayet yerine getirilmesinin yü
rürlükte olan mevzuat muvacehesinde mümkün 
olmadığını anlamış, yapılan bir protokolle 
grevlerine 25 . 9 . 1967 tarihinde son vermiş
lerdir. 

4. Kurumun yönetiminde söz sahibi olnr-
yan sigortalı işçilere götürülen hizmetler ak

samış, ancak işçilerin grev süresince mağduri
yetlerinin önlenmesi için kanuni imkân oranın
da gayret gösterilmiş ve 506 sayılı Kanunun 
89 ncu maddesi uyarınca hastalanan işçilerin 
geçici iş göremezlik sebebiyle tahsisatlarının 
işverenlerce ödenmesinin, temin edilmesi ne
vinden tedbirler alınmıştır. 

5. Görevin devamı süresince 4 ncü madde
de açıklandığı üzere işçilerin iş görmezlik öde
neklerinin işverenlerce verilmesi temin olunmuş 
ve birinci madde de açıklandığı üzere grev se
bebiyle birikmiş işlerin telâfi edilmesi için ku
rumca fazla mesai uygulanması yoluna gidil
miştir. 

6. Anılan sendikanın taleplerinin mahiyeti 
ve bu taleplerinin yerine getirilmesine mâni ka
nunlar ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Arz ederim. 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

Sosyal - tş Sendikasının talepleri: 
1. Aylık, ücretlere % 20 zam yapılması ve 

bu yüzdelerin pahalılık endeksine göre artırıl
ması, 

2. Hafta ve genel tatil günlerinde çalıştırı
lan personelin günlük ücretlerinin % 150 sam
lı olarak ödenmesi, 

3. Kurumun, masraflarından artırdığı pa
rsının her yıl % 25 ini teşvik yardımı, % 15 ini 
mesken kredisi fonu olarak ayırması, 

4. İmza yetkisi olanlara ve malî mesuliyet-
ı3ri icabettiren evrakı paraf edenlere aylık üc
retlerinin % 10 u kadar aylık tazminat veril
mesi, 

5. Kasa tazminatı, ve vekâlet ücretleriyle 
ilgili hükümlerin sınırlandırılmaması, kasa per
soneli, mal muhafızı ve sorumlusu olan perso
nele kasa tazminatı verilmesi, 

6. Kurum personeline birtakım kışlık, bir
takım yazlık kumaş, iki gömlek, bir çift ayak
kabı ve üç senede bir polta verilmesi, 

7. Kurum personeline lojman ve ayrıca 
150 lira mesken yardımı yapması, 

Bu istekler, 7244 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi ve Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesinin 
13 . 3 . 1967 gün ve 6345/5783 sayılı karan mu
vacehesinde yerine getirilememiştir. 

Diğer taraftan: 
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8. Şube müfettişlerine görevleri derecesin
de devamlı yevmiye, ayrıca bunlara şehir içi 
masraflarını karşılamaları için ayda 100 lira ve
rilmesi, 

9. Personelin ve aile efradının hastalan
masında tedavilerinin yapılması için ilâç, pro
tez, araç ve gereçleri ile sıhhi malzemesinin 
kurumca karşılanması ve yenilenmesi, 

10. Personele her çocuğu için 25 lira, ço
cuk zammı, tahsildeki çocuklarına da okul de
recelerine göre 25 ilâ 50 lira tahsil yardımı ya
pılması, 

11. Nakil vasıtası sıkıntısı çekilen yerler
de oturanlara günde 250 kuruş vasıta ücreti 
ödenmesi; tren; vapur pasolarının ücretsiz te
min edilmesi bu durumdan o personelin aile 
efradının da istifade ettirilmesi, 

12. Kurumun personeline % 90 nisbetinde, 
% 4 faiz ve 20 yıl vadeli mesken kredisi ver
mesi, 

Şeklindeki isteklerinin ise 6245 sayılı Kanu
nun 28 ve 33 ncü maddeleri, 4598 sayılı Kanu
nun 7351 sayılı Kanunla değişik 9 ncu mad
desi, 4621 ve 7244 sayılı Kanun; belediye mev
zuatı ve 4792 sayılı Teşkilât kanunlarının mâni 
hükümleri karşısında is'afi mümkün olamamış
tır. 

Aşağıda sıralanan talepleri ise: 
1. Kurumcu verilmekte olan yılda iki maaş 

ikramiyenin yılın Ocak aylarının ilk haftası 
içinde ödenmesi, bu ödemelerden sonra terfi 
edenlerin terfi farklarına isabet eden ikrami
yelerinin de ayrıca verilmesi, 

2. Fazla çalışma yapılması halinde günde 
10 lira taksi parası ödenmesi, 

3. Kurumca personeline her öğleyin üç 
kaptan az olmamak şartiyle parasız öğle yeme
ği verilmesi, 

Şeklindeki talepleri ise çok az bir farkla 
esasen kurumca yerine getirilmektedir. 

6. — Maraş Milletvekili Hüseyin Taycıoğ-
hı'nun, Maraş'ta kurulacak olan Kızıltaş Bara
jına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Refet Sezgin'in yazdı cevabı (7/491) 

21 Eylül 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarım
la arz ve rica ederim. 

Hüseyin Yaycıoğlu 
Maraş Milletvekili 

İkinci Beş Yıllık Plânda Maraş'ın Güney 
Batısına düşen ovada Kızıltaş Barajının kuru
lacağı yüksek malûmlarıdır. 

Kurulacak barajın gayesi Adana ovalarını 
muhtemel bir sel baskınımdan korumak ve Ma
raş, mülakatı için 87 000 KV saat elektrik elde 
etmektir diye ifade edilmektedir. 

Halbuki Maraş'ta çeşitli çevrelerde yaptı
ğım görüşmeler, vatandaşların tesbit ettiğim 
dert ve dilekleri arasında 600 000 000 Türk li
rasına malolacak ve 1968 de ihale edileceği yük
sek Bakanlığınca kararlaştırılmış bulunan Kı
zıltaş Barajının : 

a) Plânlamada derpiş edildiği gibi 84 met
re irtifamda inşa edilecek bu baraj bugün dö
nümü 3 000 lira kıymetinde olan 90 000 dönüm 
arazinin sular altında kalacağına sebebolmak-
tadır diye Maraşlılar sızlanmaktadır. Bu 
husustaki görüşleriniz nelerdir? 

b) 70 000 e yaklaşan nüfusu ile Maraş il 
merkezi için en verimli hinterlant ve çeşitli 
ürünleriyle yegâne istihsal bölgesi olan bu ova
nın sular altında kalması ile Maraş iktisadi
yatı ölmekte ve senede en az yüz milyon lira
lık bir kayıp olmakta ve binlerce zirai sektörde 
işçi işsiz kalacaktır. Bu husus vâridolduğuna 
göre plânlama ve yetkili teknik elemanlar yu-
kardaki gerçeği niçin göz önünde bulundurma
maktadırlar. 

c) Baraj irtifaanm 20 metre düşürülmesi 
arazinin ancak 10 000 dönümünün su altında 
kalmasına sebebolacağı iddia edilmektedir. Bu 
husus doğru mudur? 

d) Tasavvur edilen Menzilet Barajının 
yukarda saydığımız sakıncaları bertaraf ede
ceği ve istenilen gayeyi elde edeceği bir ger
çek iken bu hususun tahakkukuna mâni olan 
âmiller nelerdir. 

— 686 — 



M. Meclisi B : 19 20 . 12 . 1967 O : 2 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 18 . 12 . 1967 
Sayı : 02/8012/5302 

Millet Meclisi Başkanlığına 
flgi : 1 . 11 . 1967 gün, Kanunlar Müdür

lüğü : 7/491-5118/30665 sayılı yazınız. 
Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu'nun 

«Maraş'ta kurulacak olan Kızıltaş Barajına» 
dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Ekler : 
Ek - 1. 2 aded soru önergesi cevabı 
Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu'nun 

«Maraş'ta kurulacak olan Kızıltaş Barajına» 
dair yazalı soru önergesi cevabıdır. 

a - b - c) Bir havzanın su ve toprak kay
naklarını değerlendirmek için yapılan etüd-
lerde, muhtelif alternatifler üzerinde, gerek 
teknik ve gerekse ekonomik hesaplar yapıl
makta ve memleket ekonomisine en fazla fay
dayı sağlayacak tesisler tesbit edilmektedir. 

Bu çalışmalarda tesbit edilen her hangi bir 
imkânın rantabilitesi, istimlâk bedeli de dâhil 
yatırım bedeli hesaplanmakta ve bu projenin. 
tahakkuku halinde yıllık gider, sağlanacak 
faydalar ile mukayese edilerek hesaplanmak
tadır. 

Yukarıda belirtilen hususlar muvacehesin
de, İkinci Beş Yıllık Plân devresinde Orta 
Ceyhan projesine dâhil büyük barajlardan As-
lantaş Barajının inşası öngörülmüştür. 

d) Menzelet Barajı, Orta Ceyhan projesi 
meyanmda, havzanın su imkânlarını en iyi şe
kilde değerlendirmek amaciyle tesbit edilen 
Aslantaş - Berke - Menzelet - Kandil - Adatepe 
- Şerefli - Karakuz - Sarıkız - Savrun ve Kar-
talkaya barajları ile inşası düşünülen bir ba
raj olup, Maraş - Havur ve Amik havzasında
ki Kırıkhan - Hassa İslâhiye ovalarının sulan
masına, ayrıca Amik havzasındaki Tahtaköp-
rü barajına su temin etmesine matuftur. 

Bu barajların her biri priyoritesine ve büt
çe imkânlarına göre sırasiyle inşa edilecektir. 

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yümiaz'ın, 
Aydın Merkez ilçesine bağlı Başçayır köyü 
ilkokulunun boş olan bir katının değerlendiril
mesine ve Acarlar köyünde bir ortaokulun açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve MİM Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in ya
zılı cevabı (7/507) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

10 Ekim 1967 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru. : 
1. Aydın merkez ilçesine bağlı Köşk bu

cağının Başçayır köyünde büyük yeni bir ilko
kul binası inşa edilmiştir. Bu binanın bir katı 
halen ihtiyaç fazlası olarak boş durmaktadır. 
Plâna göre bir kat daha inşası gerekirken, ta
sarruf maksadiyle şimdilik bundan vazgeçil
miş olduğu öğrenilmiştir. Başçayır merkez nü
fusu iki bini aşan ve çevresinde birçok köy 
bulunan bir bucak niteliği arz etmektedir. Çev
redeki bir kısım, köyler birer mahalle gibi ya
kın olup buralardan Başçayır'da açılacak or
taokula gidip gelmek mümkündür. Başçayır'ın 
nüfusu çevre köyleriyle birlikte 10 bini aş
maktadır. Mevcut bulunan boş binayı değerlen
dirmek ve aynı zamanda bölgenin ortaokul ih
tiyacını karşılamak için bölgenin arz ettiği 
özel durumun dikkate alınması yerinde olacak
tır. Başçayır ve çevresinin durumunu yerinde 
inceleterek, burada bir ortaokul açılmasını ye
rinde bulurmusunuz? Bina hazır olduğuna göre, 
^ahis konusu ortaokulun 1968 - 1969 ders yı
lında açılması mümkün olamaz mı? 

2. Aydın'in incirliova bucağına bağlı 
Acarlar köyünün nüfusu 4 bini aşkındır. Ço
ğunluğunu topraksız veya az topraklı fakir 
köylülerin teşkil ettiği bu köyde halk eğitime 
*zel bir önem vermektedir. Halen maddi im
kansızlıklar yüzünden çocuklar İncirliova Or-
Hokıüuna devam edemediğinden bu köyden 
iv>, kimse orta öğrenim nimetinden istifade 
M.eTnemektediv. Nüfusun kalabalığı ve çevre 
v^yterinin ihtiyacı da hesaba katılarak Acar
lar Köyüne bir ortaokul yapılmasını plâna al
mayı mümkün görür müsünüz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Parlâmento irtibat Müdürlüğü 15 . 12 . 1967 
Sayı : 684 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün ve 7/507 - 5176/31206 

sayılı yazınıza : 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yıl
maz'm Aydın Merkez ilçesine bağlı Başçayır 
köyü ilkokulunun boş olan bir katının değer
lendirilmesine ve Acarlar köyünde bir ortaoku
lun açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesiyle ilgili cevap notu
muzun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Kemal Yılmaz'm 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak günden güne 
gelişen Eğitim ve öğretim talepleri karşısında 
yeni okullar açılmasını bir plân dâhilinde hal
ledebilmek için (Millî Eğitim Bakanlığı orta 
dereceli okulların açılma esasları hakkında yö
netmelik) düzenlenmiş ve bu yönetmeliği de 8 
Ağustos 19C7 gün ve 12668 sayılı Resmî Gazete 
ile de yayınlanmıştır. 

Adı geçen yönetmelik de ilçelerin ve köyle
rin nüfus ve büyük merkezlere yakınlığı gibi 
şartlar esaslarını teşkil ettiğinden yapılıp ve 
öğretime açılacak okullar buna göre Bakanlığı
mız plânının öngördüğü hususlar ve yapılan 
tahsisler ölçüsünde öncelik alabilen merkezlere 
de ortaokul açılacaktır. Bu meyanda yapılan 
tetkikler sonucu Aydın ilinin Acarlar köyü de 
bu ölçüler içine girdiğinden sırası geldi/inde 
elbette ki, ortaokul açılacaktır. 

Hattâ ortaokul açılma şartlarını taşıyan ve 
malî imkânlarla okul yapılması da mümkün ol-
mıyan merkezlerde okul binası yaparak öğre
time açmak Bakanlığımızın en önde gelen pren
siplerindendir. Adı geçen yönetmeliğe göre mer
kez nüfusu (2 000 ile 3 000) arasında çevre nü
fusu ise 6 000 den az olmıyan, her yıl en az 100 
ilâ 200 öğrenciyi ilk okullardan mezun eden 
merkezler de ortaokul açılmar öngörülmekte
dir. Bu nitelikleri taşıyan bütün merkezler ön
celik durumlarına göre sıraya alınmak zorunlu-
ğundadır. 

20 . 12 . 1967 O : 2 

I Yıllar olarak verilen yatırım ödenekleri da
ha önceden bilinmediği için adı geçen merkez
de ortaokul binasının hangi yılda yapılacağının 
sırasını bildirmek mümkün olmuyor. Adı geçen 
ilin Köşk bucağına bağlı Başçayır köyünde 8 
derslikli bir okul binasının yapımına 1966 yılın
da başlanmış ve 1967 programı ile ikmal edil
miştir. Mezkûr köyün 1965 sayımına göre nü
fusunun 1 552 olduğu ve bu köye 1949 yılında 
4 derslik bir okul yapılmış olup halen harap 
ve kullanılmıyacak durumdadır. Öğretmen evi 
de yoktur. 

Ancak sırası geldiğinde adı geçen merkez
de ortaokul yapılıp eğitim ve öğretime açılacak
tır. Yeni yapılan ilkokul binası bugünkü hali 
ile ancak ilkokul durumuna normal olarak kâfi 
gelmektedir. Durum bilgilerinize saygiyle arz 
olunur, 

I 3. — Ankara Milletvekili t. Sıtkı Hatipoğlu'-
I nun, Devlet Memurları Kanununa dair sorusu 
I Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı 

(7/522) 
23 . 10 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini 
saygiyle rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
t. Sıtkı Hatipoğlu 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
uygulanmasının, 1967 yılı Bütçe Kanunun 36 ncı 
maddesiyle ertelendiği malûmdur. 

Devlet Memurları Kanununuü 237, 238 nci 
maddeleri ve Bütçe Kanununun 36 ncı mad-

J desi birlikte mütalâa edildiği takdirde görü
leceği üzere; 657 sayılı Kanunun halen hiçbir 
hükmü yürürlükte bulunmamaktadır. Ve binler
ce personel; eşitsizlik ve huzursuzluğun başlıca 
nedeni, eski yetersiz mevzuatın ağırlığını üzer
lerinde hissetmek durumundadırlar. 

Genellikle 1966 malî yıl başında yürürlüğe 
girmek üzere hazırlanan ve maalesef hâlâ yü
rürlükte olmıyan bir kanun olan 657 sayılı Ka
nunun durumu bilûmum kamu hizmetlilerini 
ümitsizliğe sevk etmektedir. 

Devlet Memurları Kanunu hakkında Baş
bakanımızın görüşleri nedir? Bu kanun üzerin
le yapılan çalışmalar ne safhadadır? Ne zaman 

I tamamlanacaktır. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 16 . 12 . 1967 

Sayı : 77 - 156/8140 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 

ilgi 1 . 11 . 1967 tarih ve 7/522 - 5241/31798 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili i. Sıtkı Hatipoğlu tara
fından Devlet Memurları Kanununun uygulan-
masiyle ilgili olarak Millet Meclisi Başkanlığı
na verilmiş bulunan ve Başbakanlığa yöneltilen 
23 . 10 . 1967 tarihli yazılı soru önergesinde 
yer alan hususlar hakkında cevabımızın iki nüs
hası eklice takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ankara Milletvekili i. Sıtkı Hatipoğlu'nun Dev
let Memurları Kanununun uygulanmasiyle ilgili 
23 . 10 . 1967 tarihli yazılı soru önergesi 

cevabıdır 
I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

237, 238 ve geçici 21 nci maddelerindeki hü
kümlerle yürürlüğe konulmuş; ancak, 1966 
yılı Bütçe Kanununun 31 ve 32 nci mad
deleri ve 1967 yılı Bütçe Kanununun 36 ve 
37 nci maddeleri yalnız malî hükümlerin uy
gulanmasını geri bırakmıştır. 

Esasen, Kanunun 238 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasındaki hükme göre, bir çok hükümler Ka
nunun yürürlüğe girdiği günden itibaren uygu
lanmaktadır. 

Bu bakımdan, «657 sayılı Kanunun ha
len hiçbir hükmü yürürlükte değildir.» düşün
cesi doğru bulunmamaktadır. 

II - Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 657 
sayılı Devlet Personel Kanunu üzerinde, Ana
yasa Mahkemsinin bu konudaki kararlarını da 
dikkate alarak, sürekli bir şekilde çalışmakta
dır. 

Değişikliklerle ilgili tasarının kısa bir süre 
içinde Millet Meclisine sunulacağı ümidedil-
mektedir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

20 . 12 . 1967 O .: 2 

9. — Tancdi Milletvekili liman Ünlü'nün, 
Tunceli'nin, okul ihtiyacına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İlhanLİ Ertem" in yazılı cevabı 
(7/523) 

Millel Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonunun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından vasılı olarak cevaplandırılmasına dela
let buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru: 1. Tunceli ilinde mevcut Yapı Ensti
tüsünde elektrik bölümü bulunmadığından ma
hallinde elektrikçiye fazla ihtiyaç hâsıl olmak
tadır. Mahrumiyet yeri olan Tunceli iîi ve ilçe
lerine başka yerden elektrikçi elemanların tâyin 
ettirilmesi veya orada serbest olarak çalıştırıl
ması kolay kolay mümkün olamıyacağmdan Tun
celi Yapı Enstitüsünde elektrik bolümü açtırıla
rak bu ihtiyacın karşılanması zarureti vardır. 
Bakanlığınızca bu zaruret tesbit edilmiş midir? 
Tesbit edilmiş ise hangi yılda gerçekleştirmeyi 
düşünüyor? 

2. Pülümür Yatılı Bölge İlkokulu inşaatı 
19G7 yılında yapılması icabederken biiinnıiyen 
bir sebepten dolayı geri bırakılmıştır. Pülümürlü 
vatandaşlar tarafından arsası bedava olarak te-
- nn edilen mezkûr okul inşaatının 1968 yılında 
ole alımp almmıyacağı? 

3. Tunceli iline bağlı Mazgirt ilçesinin Ger-
uisi köyü yatılı bölge ilkokulu inşaatı 1963 yı

lından bu ana kadar gerek Bakanlığınız ve ge
rekse halk yardımı ile yapılmasına devam edili
yor. Şimdiye kadar bir milyon masraf yapıl-
nıntır. Lâkin eser halen yarıda bırakılmakta ve 
bir hayli masrafın daha yapılmasını zaruri gös
termektedir. 3n samana kadar plân dış nda yü
rütülen bu inşaatın yarıda kalmaması için plâna 
alınarak yapılması şart ve .'zaruridir. 3u sebepler
den dolayı. Bakanlığınız okul inşaatını plâna ala
rak tamamlanmasını dürjünüyor mu? Bu şekilde 
bir çare düşünmüyorsa hangi kaynaklara daya
narak inşaatı bitirmeye gayret gösterecektir? 
Ve hangi tarihte bitirilmiş olacaktır? 

4. Keza Tunceli ili Mazgirt ilcesine bağlı 
Akpazar Bucağı Ortaokulu, ilkokul binasında 
1937 yılında tedrisata başlanmıştır. Ortaokul 
binası yapılmadıkça bir hayli zorluk kendisini 
göstermektedir. Bu sebeple rahat bir tedrisatın 
yapılması ve iyi bir randıman elde edilmesi için 
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müstakil bir binanm yapılmasında zaruret var
dır. Halk yardımı ile arsası temin edilen ortao
kul binası inşaatını 1968 yılı yatırım programı 
na alınmasına Bakanlığınızca mümkün görül
mekte midir? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 15 Aralık 10G7 

Parlâmento İrtibat Müdürlüğü 
Sayı : 635 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . XI . 1967 gün ve 7/523 - 5242/3170. 

sayıb. yazınıza : 
Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün Tunceli 

ilinin okul ihtiyacına dair verdiği yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevap notumuz ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

İlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Tunceli Milletvekili Sayın Hasan Ünlü'nün 
Büyük Millet Meclisine verdiği yazılı soru öner
gesinin cevabıdır : 

1. Kalkınmamıza paralel olarak ihtiyaç du 
yulan çeşitli teknik elemanların yetiştirilmesi 
üzerinde önemle durulmakta ve bütçe imkânları 
nisbetinde Enstitümüze yeni meslek şubeleri ilâ
ve edilmektedir. Memleketimizin her köşesinin 
elektriğe kavuşturulması çabası karşısında ihti
yaç duyulan elektrikçi teknik elemanların yetiş
tirilmesi konusu üzerinde ehemmiyetle durul
makta ve böylece elektrik şubelerinin her yıl 
çoğaltılmasına çalışılmaktadır. 

Ancak, elektrik şubelerinin açılabilmesi için 
özel atelye binalarının inşası ve gerekli teçhiza
tın önceden temini zaruri görülmektedir. Bunun 
inin gerekli ödeneğin yatırım programına kon
ması gerekmektedir. 

Tunceli ilinde bir elektrik şubesinin kurulma
sı için gerekli hazrılıklar yapılmaktadır. 

Adı geçen ilin her yıl ortaokul mezunları 
arasından imtihanla, Sanat Eenstitülerine ya
tılı alman örğencilerle Tunceli ilinin çeşitli alan
larda, bu arada elektrikçilik sahasındaki âcil 
teknik eleman ihtiyacının karşılanması mümkün 
olacaktır. 

Bu yıl Tunceli'nin bu konudaki ihtiyaçları
nı karşılamak üzere Elâzığ Sanat Enstitüsünde 

"ğrenimlerine başlıyan üç Tuncelili öğrencinin 
elektrikçilik şubesine alınması sağlanmıştır. 

2. Tunceli ili Mazgirb ilcesine bağlı Akpa-
5 ar Ortaokulu için yeni bir okul binasının ya
pımı 2 nci Beş Yıllık Plân döneminin ilk yılla
rında (imkânları müsaidolduğu takdirde 1968 
yılında) ele alınacaktır. 

3. Tunceli ilinde Bakanlıklar arası kurul ta
yfından 1966 yılında yerleri seçilen yatık böl-
o okullarının yapımı için 1967 bütçesinden öde-

ıok ayrılmadığından söz konusu okulların hiçbi-
inin yapımına bu yıl başlanamamıştır. 

1968 malî yılında gerekli ödenek sağlanabil-
iiği takdirde adı geçen ilin Pülümür ilçesinde 
lym yıl bir yatılı bölge okulunun yapımına baş
lanacaktır. 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizin her birinde 
/atılı bölge okulları yapımı programlaştırılmıştır. 
Bu cümleden olmak üzere Tunceli vilâyetinin 
Hazmiye ve Ovacık ilçelerinde birer yatılı bölge 
okulu açılmış olup bir üçüncüsünün de Pülümür 
ilçesinde yapılması programlaştırılmıştır. 

Mazgirt ilçesi Germisi köyünde yaptırılmak
la olan bina yatılı bölge okulu olmayıp gündüzlü 
ve pansiyonlu bölge okulu olarak yıllık program
lar dışı ilçe yapımına başlanan ve her yıl ilkokul 
yapımı için gönderilen ödeneklerle tamamlan
masına çalışılan bir okuldur. 

Plânlı bir devrede mümkün mertebe proje di
li bir ödenek kabul ettirmek malûmunuz olduğu 
/eçhile güçtür. Ancak, vilâyetçe özel mahiyette 
programa alman binanın 1963 akçalı yılında 
•pnderilecek okul yapım ve donatım ödeneğin-
len yine valilikçe bir ilköğretim kurumu olarak 
ele alınıp ikmal edilmesi gerekmektedir. 

Durum bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

10. — Benizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında, 
tartma elverişli ne miktar toprak bulunduğuna 
dair sorusu ve Devlet Bakam ve Maliye Bakam 
Vekili S ey fi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/543) 

6.7.1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Atıf Şohoğlu 

— 690 — 
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1. Türkiye'de Hazinenin mülkiyet veya ta
sarrufu altında ns miktar tarıma elverişli tcp-
ral: varclır? 

2. Bunların tasarruf şekli nedir? 
3. Kiraya verilen kısmından yılda ne katlar 

gelir sağlanmaktadır? 
4. Bu arazilerin 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak

landırma Kanunu gereğince topraksız köylüye 
dağıtılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 15 . 12 . 1967 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3100 - 322 

Şube : 1 Md. 
Konıu : Milletvekili Atıf \Şoh-

oğlu'nun soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgili: 22 . 11 . 1967 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 2407 - 12828/7 - 543 
sayılı yazılan. 

Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, Hazi
nenin mülkiyet ve tasarrufunda tarıma elverişli 
ne miktar toprak bulunduğuna dair olup bu 
kere yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soru önergesinin cevapları ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Maliye Bakanı V. 

S. öztürk 
Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu tarafından 

Millet Meclisi Başkanlığına verilip Maliye Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılması iste
nilen soru önergesi ve cevabı. 

1. Türkiye'de Hazinenin mülkiyet ve tasar
rufu altında ne miktar tarıma elverişli toprak 
vardır? 

2. Bunların tasarruf şekli nedir? 
3. Kiraya verilen kısmından yılda ne kadar 

gelir sağlanmaktadır. 
4. Bu arazinin 4753 sayılı Çiftçiyi toprak

landırma Kanunu gereğince topraksız köylüye 
dağıtılması düşünülmekte midir? 

Cevap : 
1. İllerden alman son bilgilere göre Hazine

nin, tapuda kayıtlı bulunan tarıma elverişli 
11 271 812 dönüm tarla, 55 671 dönüm bağ, 
159 332 dönüm bahçe olmak üzere ceman 
11 486 815 dönüm kültüre elverişli toprağı var
dır. 

20 . 12 . 1967 O : 2 

2. Bu toprakların bir kısmı mahallerinde te
şekkül ettirilen komisyonlar marifetiyle tesbit 
edilen toprağa muhtaç çiftçilere 2490 sayılı Ka
nun uyarınca pazarlıkla kiraya verilmekte ve fu
zuli işgal edilenlerin şagillerinden ecrimisil alın
mak suretiyle tasarruf edilmektedir. 

3. Kiraya verilen topraklardan 1965 malî 
yılında 10 985 348,1966 malî yılında 10 962 978 
ve 1967 malî yılında (1.3.1967 den 31.10 .1967 
tarihine kadar) 10 370 555 lira gelir sağlan
mış bulunmaktadır. 

4. 4753 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ge
reğince Hazine toprakları topraksız çiftçiye da
ğıtılmak üzere Tarım (Şimdi Köy İşleri) Ba
kanlığının emrine geçmiş bulunduğundan Da
ğıtım İşleri Köy İşleri Bakanlığınca yönetilmek
tedir. 

Bu itibarla Hazine toprakları, dağıtılmcaya 
kadar Bakanlığımızca kiraya verilmek suretiyle 
idare edilmektedir. 

11. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün, Maliye Bakanlığının teşkilâta gönderdiği 
321 sayılı tebliğin tashihinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu ve Devlet Bakanı ve Mali
ye Bakanı Vekili Seyfi öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/553) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

21 . 11 . 1967 
Kastamonu Milletvekili 

Âdil Toközlü 

780 sayılı Af Kanununun 8 nci maddesinin 
birinci fıkrasında, «Mükellefler veya sorumlu
lar adına 31 Aralık 1965 tarihine kadarki dönem
lere aidolarak kesilmiş olup bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulu
nan vergi cezaları ile uygulanan gecikme zam
ları, taallûk ettiği vergi asılları Kanununun 
meriyetinden itibaren altı ay içinde ödendiği 
takdirde affedilmiştir.» 

8. Maddenin ikinci fıkrasında, 
«İhtilaflı vergilerde tarafların r?,r U voyr. i.li

ri kaza mercilerine müracaatları veya itilâfı de
vam ettirmeleri mükelleflerin veya sorumluların 
ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde öden
mesi kaydiyle aftan istifadelerine engel olmaz. 

Ancak ihtilâfın hallinde tamamen veya kıs-
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men haksız çıkan mükelleften veya sorumludan 
haksız çıkılan vergi aslı yüzde on fazlasiyle tah
sil olunur. 

8. Maddenin dördüncü fıkrasında, 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son

ra 31 Aralık 1965 tarihine kadar ki, dönemlere 
aidolarak kesilecek vergi cezaları hakkında da 
vergi aslının süresinde ödenmesi kaydiyle yu-
kardaki hükümler uygulanır.» denilmektedir. 

Kanunun sarih işlem hükümleri karşısında 
vergi cezalarının affı konusunu başkaca şarta 
bağlamaya imkân yokken Maliye Bakanlığı teş
kilâta gönderdiği 321 tahsilat genel sayılı bir 
tebliğ ile, 

1. Kanunun meriyetinden evvel 31.12 .1965 
dönemine kadar kesilmiş vergiler altı aylık sü
re içinde de olsa mükellef tarafından icra yoliy-
le ödenmiş ise aftan istifade edememekte af rı-
zaen edenlere münhasır kalmaktadır. 

2. Mükellefin yapılan cezalı vergi tebligatı
na karşı itirazı halinde itiraz komisyonu kararı 
üzerine yapılan ikinci ihbarname tebliğinden 
itibaren bir ay içinde ödenmiyen vergilere ait 
cezalar mükellef temyize başvurmuş, icranın te
hiri kararı almış, teminat göstermiş olsa bile af
tan istifadelendirilmemektedir. 

780 sayılı Kanunun yukarda yazılı 8 nci mad
denin 1, 2, 4 ncü fıkralarının sarih hükmüne ve 
Meclis tutanaklarındaki açıklığa rağmen ihtilâ
fın itiraz komisyonu karariyle tebliğ olunan ih
barname olarak kabulü kanunun açık metnine 
ruh ve maksadına aykırı bulunduğundan 321 
sayılı tebliğin derhal tashihinin düşünülüp düşü
nülmediğinin, düşünülmüyorsa 321 sayılı tebli
ğin 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasiyle nasıl telif 
olduğunun. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 15 . 12 . 1967 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2161789 - 2153/51110 

Konu: Kastamonu Milletve
kili Âdil Toközlü'nün yazılı 
soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 24 . 11 . 1967 tarihli, Kanunlar Müdür

lüğü 5378/32729 - 7/553 sayılı yazıları. 
9 . 8 . 1966 tarihinde yürürlüğe giren bâzı 

suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Ka
nunla ilgili olarak Bakanlığımızca yayınlanan 
tahsilat 321 seri numaralı genel tebliğin düzeltil

mesi hakkında Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü tarafından verilen yazılı soru önergesine ce
vaben hazırlanan notun iki nüsha olarak ilişikte 
sunulduğu saygıyla arz olunur. 

Maliye Bakanı V. 
S. Öztürk 

Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün 
tahsilat 321 seri numaralı genel tebliğimizin dü
zeltilmesi ile ilgili soruları ve bu soruların ceva
bına dair not. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toköz
lü'nün soru önergesinde, 

1. Tahsilat 321 seri No. lu genel tebliğ ile 
31 . 12 . 1C65 tarihinden evvelki dönemlere 
aidolarak kesilen vergi cezalarının affa tâbi tu
tulabilmesi için bunların taallûk ettikleri vergi 
asıllarının rızaen ödenmesi gerektiğinin belirtil
diği ifade olunarak aftan istifade edebilmek için 
ödemenin yalnız rızaen tediyeye münhasır kılm-
maması ve cebri tahsilat halinde de ilgililerin 
aftan istifadelerinin sağlanması, 

2. ihtilaflı vergilerde hâdisenin Temyiz Ko
misyonuna ve Danıştay'a intikal etmiş olması 
halinde bu mercilerden alınacak icranın tehiri 
kararı üzerine tahsilatın durdurulması halinde 
adı geçen mercilerce ittihaz olunacak nihai ka
rarlar üzerino yapılacak tebligatı mütaakıp belli 
sürede ödeme vukubulduğu takdirde vergi ce
zalarının affa tabi tutulması gerektiği belirtile
rek yukarda sözü edilen genel tebliğimizin buna 
göre düzeltilmesi 

istenilmektedir. 

î - Yüksek malûmları bulunduğu veçhile 
780 sayılı Af Kanununun 8 nci maddesiyle, ver
gi cezalarının affa tâbi tutulabilmesi için bun
ların taallûk ettikleri vergi asıllarının kanunla 
muayyen süreler içerisinde ödenmesi gerekece
ği hükme bağlanmıştır. Burada kullanılan öde
me tâbiri 6183 sayılı Kanunun 40 nci maddesiy
le hükme bağlanan ödeme keyfiyetini tazammun 
etmektedir. Sözü edilen madde hükmüne göre; 
ödeme, alacaklı tahsil dairesinin salahiyetli me
murlarına borçlu tarafından makbuz karşılığın
da rızaen yapılan tediyedir. 

Bu itibarla vergi dairelerince kanunların 
hükümlerine uyularak yapılan takip muamelesi 
sonunda vukubulacak tahsilatı kanunun kasdet-
tiği mânada ödeme saymaya imkân olmadığın
dan borçları vergi dairelerince bu şekilde takip 
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ve tahsil olunan şahısların aftan istifade ettiril
meleri mümkün görülememektedir. 

II - Tahsilat 321 seri numaralı genel tebliği
mizin ihtilaflı vergilerde vergi cezalarının affına 
ilişkin kısmı tahsilat 324 seri numaralı genel teb
liğimizle aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

« gerek Vergi Usul gerekse Danıştay ka
nunlarına göre alâkalıların ihtilâfın devamı es
nasında malî ve idari kaza mercilerinden tehiri 
icra kararı almaları veya Temyiz Komisyonun
dan talebettikleri tehiri icra kararının süresi içe
risinde gelmemesi halinde muayyen müddet içe
risinde teminat vererek icrayı durdurmaları 
mümkündür. O takdirde muayyen olan ödeme 
mükellefiyeti kanunun mükellefe tanıdığı bir 
hakka müsteniden tehiri icra kararının sonuna 
bırakılmış olacağından, 31 . 12 . 1965 tarihin
den evvelki dönemlere taallûk eden ihtilaflı hâ
diselerde tehiri icra kararı alındığı veya henüz 
tehiri icra kararı gelmediği için Vergi Usul Ka
nununun 400 ncü maddesi gereğince teminat gös
terilmek suretiyle icra tehir edildiği takdirde, 
ihtilaflı vergi aslı tehiri icra kararının kalkması
nı mütaakıp 6183 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desi ile muayyen olan süre içerisinde rızaen öden
diği takdirde cezanın affa tâbi tutulması uygun 
görülmüştür.» 

Arz olunur. 

12. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, İs
tanbul'un Beykoz ilçesine lise binası yapılması 
hakkıda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı llhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/557) 

22 . 11 . 1967 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurmanızı rica ve istirham ede
rim. 

istanbul Milletvekili 
Osman Özer 

1. Beykoz kazamız okul bakımından nasi
bini en az alan bir yerimizdir. Şu ana kadar bir 
lise binası mevcut değildir, ikinci Beş Senelik 
Plân döneminde bir lise açılması dikkate alın
mış mıdır, alınmamış ise ne düşünüldüğünün 
bildirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Milli Eğitim Bakanlığı 15 . 12 . 1967 

Parlâmento İrtibat Müdürlüğü 
686 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 24 . 11 . 1967 gün ve 7/557 - 5386/32775 

sayılı yazmışa : 
istanbul Milletvekili Osman Özer'in istanbul'

un Beykoz; ilçesine lise binası yapılması hakkın
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi
ne cevap notumuzun ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Osman özer tarafından 
verilen yazılı soru önergesi cevap notu : 

Günden güne gelişen istanbul'un nüfus ke
safeti karşısında okula olan ihtiyaçları Bakanlı
ğımız tarafından bilinmektedir. Buna ilâveten 
Beykoz ilçesinde ortaokul için modern bir okul 
binası yapılmıştır. Gelecekte lise açma şartları
nın uygunluğu halinde bu binada lise de öğretim 
yapabilecektir. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminde Beykoz il
çesine bir lise binasının yapılarak eğitime ve öğ
retime açılıp açılmıyacağı hususunda şimdiden 
bir şey söylemek mümkün değildir. Şöyle ki: 
Tahsislerin zamanından önce verilemeyişi imkân
ları iyi bilmemize mâni hal teşkil ettiğinden lise 
açılma işi ve sırası bildirilememiştir. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Basın tlân Kurumu Genel Müdürlüğünün göre
vine ve ilân tarif'elerine dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/568) 

21 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi işgüzar 

Sinop Milletvekili 
Malûmları olduğu üzere halkımızın gözü, ku

lağı ve dili olan basınımızın gelişmesi haberleri 
objektif bir görüş içinde doğru olarak verebil
mesi ve cemiyetin her türlü dert, dilek ve ihti
yaçlarını dile getirmesi basınımızın içinde bulun-
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duğu ekonomik ve malî düzenle birlikte manevî 
destek ve kendisine verilen kıymetle belli ola
caktır. Basın her devirde her iktidara ve onun 
Hükümetlerine kendi tutum ve davranışlarını 
aksettiren birer ayna olmuşlardır. Memleketimiz
de basın hele Anadolu basım çileli bir hayat için
de mücadele yapmış ve bugün binbir zahmet ve 
yokluk içinde yaşamak daha doğrusu ayakta 
durmak için bu çileli hayatını ve kaderini yaşa
maktadır. Büyük İstanbul, Ankara basmı dışın
da kalan tüm Anadolu gazete ve gazetecilerini 
kalkındırmak gayesiyle kurulmuş olan Basın 
ilân Kurumu Genel Müdürlüğü gazetesinin dışın
da bir tutum ve davranışa tevessül ettiği resmî 
ilân tarifesinin değiştirilmesi hususunda almış 
olduğu kararla ortaya koymuştur. 

Yine malûmları olduğu üzere bütün dünyada 
ve memleketimizde en büyük tirajlı gazeteler bi
le ilânla yaşamaktadır, ilânların kısıtlanması ve 
fiyatlarının düşürülmesi bütün gazeteleri ve bil
hassa Anadolu gazetelerini ve mensuplarını çok 
büyük zarara sokacak ve basınımızı bir krizle 
karşı kargıya bırakacaktır. 

Arz ettiğim hususların da dikkate alınmak 
suretiyle suallerimin cevaplandırılmasında fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Bu bakımdan : 
1. Basm ilân Kurumu Genel Müdürlüğü han

gi maksat için kurulmuş bulunmaktadır? 
2. Basın ilân Kurumu Genel Müdürlüğü 

Maliye Bakanlığının 8 . 5 . 1967 tarihli ve 30 
sayılı yazılarına mesnet olan resmî ilân tarife
sinin yeniden tanzim edilmesi ve yürürlüğe ko
nulmasını icabettiren sebep nedir? 

3. Bugüne kadar nüfusu 50 000 den az olan 
yerlerde yayımlanan gazeteler için resmî ilân
ların tek sütunda bir santimetresinin bedeli 10 
lira iken ve bugün resmî Devlet istatistikleri
ne göre hayat pahalılığı düne nazaran daha da 
artmış ve artmakta olduğu halde bu birim fiyatı 
% 50 tenzilâtlariyle 5 liraya düşürmek için orta
da ne gibi sebep ve zaruret vardır. 

4. Esasen zengin ve imkânları bol olan bü
yük gazetelerin ilânlarını tek sütunda bir san
timetrenin bedeli olan 10 liranın 20 liraya çıkar
tılması kuvvetiyle ve zengine daha çok imkân 
vermek yardım etmek Anadolu gazetecileri için 
bugüne kadar ödenen 10 liranın 5 liraya düşü
rülmesi zayıfı ezmek ve fakiri daha çok fakir 
yapmak değil midir? 

5. Memleketimizde demokrasi ve rejime hür
riyet ve insan haklarına kalemleriyle büyük öl
çüde yardım etmiş vefakâr Türk Basını ve men
supları büyük ölçüde zarara sokacak olan bu ilân 
tarifesinin hiç değilse Anadolu gazete ve gazeteci
lerini ilgilendiren bir santimetrenin bedel fiyatı 
5 liranın eskisi gibi 10 liraya çıkarılmasını düşü
nüyor musunuz? 

Devlet Bakanlığı ı 
Özel 
2152 

19 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 24.6.1967 gün ve 6-573/4645-27153 

sayı, 

b) 1 . 12 . 1967 gün ve 7/568-4645-27153 
sayılı yazıları. 

Basın ilân Kurumu Genel Müdürlüğünün 
görevlerine ve ilân tarifesine dair, Sinop Mil
letvekili Hilmi işgüzar tarafından,, Yüce Baş
kanlığınızın ilgi (a) ve (b) yazılariyle Baş
bakanlığa yöneltilip; Başbakanlığın, 10.7.1967 
çim ve 77-28/4262 sayı ile, 14 . 12 . 1967 gün 
ve 77-28/8065 sayılı yazılariyle, Başbakan adı
na tarafımdan cevaplandırılması tensip buyu-
rulan yazılı soru önergesi incelenmiş, mezkûr 
soru sahibinin önergesinde belirtmiş bulundu
ğu suallere aşağıdaki cevaplar takdim kılın
mıştır. 

I - Basın ilân Kurumunun kuruluş gayesi
ni belirten görevler 195 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde, 7 fıkra halinde derpiş edilmiştir. 

1. Resmî ilânların mevkutellerde yayın
lamasında aracı olmak, 

2. Kurumun idaresine iştirak eden mevku-
ellere, basın, dernek ve sendikalarına en çok 
beş yıl vâde ile kredi açmak, 

3. Yönetmelikle tesbit edilecek, basında 
7 ren veya bedenen çalışanlar gibi basın men

suplarına vâdesi 2 yılı geçmemek kaydiyle 
borç para vermek, 

4. Basının her türlü ihtiyaçlarım temin 
etmek, 

5. Yönetmelikte tesbit edilecek basın men
supları ile bunlardan çalışmaz durumda olan
lardan yardıma muhtaç bulunanlara ve ölenle
rin ailelerine yardım etmeli 
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6. Yukarıdaki bendde yazılı olanlar için, 
her türlü sosyal teşebbüslerde bulunmak, 

7. Bu kanunla kendisine verilen diğer gö
revleri ifa etmek, 

Kurum, bu görevlerini yerine getirmek için 
gerekli ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunur. 
Bu maksatla, lüzumlu teşekkül ve müesseseler 
kurabilir. Kurum, gayrimenkul iktisabına ve 
türlü temliki tasarruflarda bulunmaya, ipotek 
almaya ve vermeye ehildir. 

II - IV - Resmî ilân tarifesi; 195 sayılı Ka
nunun 39 ucu maddesinin verdiği yetkiye isti
naden Genel Kurulun teklifi üzerine, Bakan
lar Kurulunca tesbit edilmiş ve 26 . 6 .1961 gün 
ve 10838 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Malûmları olduğu veçhile, 
bu karara göre resmî ilânın bir sütunda santi
metresi, bütün memlekete şâmil olmak üzere 
10 Tl. dır. Kurumun teşekkülünden ve sözü 
geçen tarifanin tesbitinden önce de aynı uygu
lanmaktaydı. Ancak, aşağıda arz edilen sebep
ler muvacehesinde resmî ilân tarifesinin seyya
nen tatbikinden sarfınazar edilerek, gerek Dev
letin ve gerekse gazetelerin menfaatlerine da
ha uygun olan bir tarifenin tesbitine lüzum 
hâsıl olmuştur. 

a) Resmî ilânların yayınlanması ile ga
zetelere ödenen ücret bir hizmet karşılığıdır. 
Resmî ilân yayınlıyan bütün gazetelerin aynı 
değerde hizmet ettiklerini kabule imkân yok
tur. Hizmete göre ödenecek ücretin de farklı 
olması tabiîdir. 

b) Resmî ilânlar, gazeteler için belli ve gü
venilir bir gelir kaynağı teşkil etmektedir. Hu
susi ilân ve reklâmların mahdudolduğu mem
leketimizde resmî ilânların yıllık tutarı 25 - 30 
milyon Tl. gibi önemli bir miktara ulaştığın
dan, hemen hiçbir gazete resmî ilândan müs
tağni kalamamaktadır. Bu bakımdan resmî ilân 
tarifesinin hususi ilân ve reklâm tarifesinden 
daha düşük tutulması bir dereceye kadar nor
mal sayılabilir. Ancak, resmî ilân tarifesi ile 
hususi ilân tarifesi arasında bir muvazene ku
rulması mecburiyeti, hem gazetelerin ve hem 
de Devletin menfaati iktizasındandır. Meri ta
rifelerle böyle bir muvazene kurulduğu iddia 
edilemez. Gazetelerin hususi ilân ve reklâm 
tarifeleri karşısında resmî ilân tarifesinin sey
yanen 10 Tl. olması iki cepheli bir muvazene
sizlik yaratmaktadır. Bir kısım gazetelerin 
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özel tarif eleri, resmî ilân tarifesinin dört misli 
iken, bir kısım gazetelerin özel tarifeleri, resmî 
ilân tarifesinin 1/4 ü kadar bile değildir. Bu 
durum açık bir adaletsizlik ifade ettiği gibi, 
resmî ilân ile Devletin kasasından çıkan para
nın büyük bir kısmının bir çeşit bağış olarak 
dağıtılması anlamına gelmektedir. Hususi ilân 
tarifesi yüksek olan gazetelere kanun zoru ile 
Devlet ilânları 10 Tl. na yayınlattırırken, an
cak birkaç yüz nüsha basabüen ve santimi 50 
kuruştan ilân yayınlamaya hazır bulunan ga
zetelere 10 Tl. ndan resmî ilân verilmektedir. 
Böylece,, mağdur edilen gazeteler beklenilen 
hizmeti görmekte, cüzi hizmet gören tirajı dü
şük gazeteler ise mükâfatlandırmaktadır. 

c) Yürürlükte olan resmî ilân tarifesi, 
ilânların dizilmesinde kullanılacak puntoyu 
ve ilân metinlerinin tertip tarzını tesbit etmiş 
değildir. Ancak, Kurum Yönetmeliğinin 78 nci 
maddesinde ilânların en çok 10 punto hurufat
la dizilebileceği ve sütün genişliğinin 45 - 55 
mm. olacağı hükme bağlanmıştır. Tatbikatta, 
İstanbul, Ankara ve İzmir gazeteleri resmî ilân
ları 6 - 8 punto hurufatla, diğer yerlerde ya
yınlanan gazeteler ise yalnız 10 punto huru
fatla dizmektedirler. Bu yüzden resmî ilânla
rın Ankara, İstanbul ve İzmir neşirleri ile taş
ra neşirleri arasında ücret bakımından fark
lar doğmakta ve bu husus ilgili dairelerin sık 
sık şikâyetlerine vesile teşkil etmektedir. 

d) Resmî ilân tarifesinin teklif edildiği 
veçhile değiştirilmesi, gerek Hazinenin fazla 
para ödemesini önliyecek;, gerekse cazibesini 
azaltacak Anadolu'daki gazete enflâsyonunun 
Önüne geçecektir. 

V - Basın İlân Kurumu Genel Kurulunca 
2 . 6 . 1961 günlü, 5/1298 sayılı ve 16 . 11 . 1963 
gün ve 6/2406 sayılı kararnamelere dayanan 
resmî ilân tarifesinde yapılması lüzumlu görül
müş değişiklik Bakanlar uKrulunun 26.5.1967 
gün ve 6/8208 sayılı Kararnamesi ile yürürlü
ğe konmuş ve 17 . 6 . 1967 gün ve 6/8384 sayı
lı Kararname ile yürürlükten kaldırılıp, eski 
tarife rejimine dönülmüştür ki, bu rejimde 
Anadolu gazetelerine de resmî ilânlar santi
metresi 10 Tl. ndan verilmektedir. 

Keyfiyet, yüksek ittılâlanna saygı ile arz 
olunur. 

Seyfi öztürk 
Devlet Bakanı 
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14. — Erzurum, Milletvekili Adnan Şenyurtf-
<m% Erzurum'un Şenkkya ilçesi sağlık ocakları
na dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kmı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/577) 

2 . 12 .1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet Duyurulmasına arz ve rica 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

1. Kuruluş yerleri itibariyle Şenkaya Sağ
hk ocaklarının, Kanunun aradığı şekil ve mak
sat içerisinde, bu ilçede sağlık hizmetlerinin 
şümullü bir şekilde yürütülmesine imkân ve
rip vermiyeceğinin, 

2. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi-
ne dair Kanunun öngördüğü mânada mevcut 
sağlık ocaklarının çok uzak mesafede olması 
sebebiyle, buralarla arzu edilen irtibatı tesis 
veya hizmetten istifade edebilmelerine hemen 
hemen imkân olmayan bir mahalde Kâin Tur-
nalı ve buna mücavir köylere hitabetmek üze
re, Tumalı köyünde bütün teşkilât ve kadroyu 
haiz bir sağlık ocağının açılıp açılmayacağı. 

T. 0. 
Sağhk ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 
7884 

16 . 12 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
İlgi : 8 . 12 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 5471/33276» 7/577 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 
Şenkaya ilçesi Sağhk ocaklarına dair yazılı 
çoru önergesine cevabım ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Ali Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 
Şenkaya ilçesi Sağlık ocaklarına dair 2.12.1967 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı, 

1. Şenkaya ilçesi Sağlık ocakları, kuruluş 
yerleri itibariyle 224 sayılı Kanunun amaçla
rına uygun ve sağlık hizmetlerinin şümullü bir 
şekilde yürütülmesine imkân verecek duru-
rumdadır, 

İlçenin merkez, Aksar, Gaziler, Kömürlü ve 
Ormanlı olmak üzere 5 sağhk ocağı vardır. Nü
fusu 35 987 dir. 224 sayılı Kanun ortalama 7 000 
kişiye ocak öngördüğüne göre nüfus bakımın
dan tamamen uygundur. 

İlçede 1968 ve mütaakıp yıllarda sağlık ev
leri inşa edilecektir. 

2. Turnalı köyünde sağlık ocağı yapılma
sına ihtiyaç olup olmadığı valiliğe de sorulmuş 
olup valiliğin mütalâası, nüfus durumu itiba
riyle bu köyde sağlık ocağı yapılmasına lüzum 
olmadığı şeklindedir. 

Sağlık evleri inşasında adı geçen köy dikka
te alınacaktır. 

)>m<i 
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GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 
20 . 12 . 1967 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalman ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

o. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı maJhallen 
tetkik ve teslbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce-
•sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

5. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü

yük halk kütlelerinin sağlığını, tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

6. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

8. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin testibi ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (Millet Meclisi 1/410, Cumhuriyet Sena
tosu 1/829) (Millet Meclisi S. Sayısı : 451) 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (Millet Meclisi 1/411, Cumhuriyet Sena
tosu 1/830) (Millet Meclisi S. Sayısı : 452) 

X 3. — 1967 genel Bütçesi ödeneıklıeırindeın 
bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktarıl-
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işleri 'bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

8. —- Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortalk olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

9. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, halen 
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'--
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

masına yetki verilmesine dair kanun tasarısı 
(Millet Meclisi 1/415, Cumhuriyet Senatosu 
1/831) (Millet Meclisi S. Sayısı : 453) 

X 4. — 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (Millet Meclisi 1/425, Cumhuriyet Sena
tosu 1/832) (Millet Meclisi S. Sayısı : 454) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'm Şulbat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
ltt'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Emekli bir memurun ölümüne sebe'biyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç

i l . — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Eenerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

14. — Erzurum Mületvekili Gıyasettin Kara
ca 'mn, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) 

16. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da-



ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429). 

17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/434) 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

21. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

25. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442) 

26. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

28. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi toanlkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerimde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân balkanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

29. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tınalınıması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/452) 

30. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm 
İlkokul öğretmenlerine de komut yapılmasının 
düşünülüp 'düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanımdan sözlü sorusıu (6/45'8) 

31. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağına dair Bayındırlık Bakanımdan sözlü so
rusu (6/465) 

32. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

34. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'mın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
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oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
SIOHISU (6/489) 

35. —• Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık derıs saatlerine ve bunların girmedik
leri dersler için, diğer öğretmenlere ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so-
mısu (6/490) 

36. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm istan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından «sözlü sorusu (6/491) 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal'ıın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakamımdan sözlü sorusu (6/496) 

38. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisıesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

39. —• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

40. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Raşjbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

41. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sıorusu. (6/515) 

42. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku 'bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil seböbine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

43. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

44. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta

nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/522) 
45. —• Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-

in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ('6/523) 

46. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

47. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525) 

48. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

49. — Gümüşhane Milletvekili Sabri özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

50. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair imar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

51. —• Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

52. — Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

53. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

54. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

55. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

56. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun. 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
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mn, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

57. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

58. —• Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

59. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

60. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

61. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. C6/540) 

62. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

63. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

64. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

65. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

66. —- Tekirdağ Milletvekili Kemal Nelbioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticareıt ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/54)5) 

67. — Kırklareli Milletvekili Tasan Talisin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

68. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'kı, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin - adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

69. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

70. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

71. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker*in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

72. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

73. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

74. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

75. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

76. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

77. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 



Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 
78. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

79. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

81. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

82. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

83. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

84. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 

85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

86. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) 

87. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

88. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 

Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

89. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

90. — Kırklareli MületvekiM Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

91. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

92. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

93. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

94. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

95. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başlkanından »özlü so
rusu. (6/580) 

96. — Muş Miletvdkili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. ('6/581) 

97. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü «oTOKU. ('6/582) 

98. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzunor'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

99. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubesin'de'ki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışıma Bakanından sözlü sorusu, (6/584) 



100. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

101. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarımdan sözlü so
rusu. (6/586) 

102. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm 'Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin. iktisaden (kalkındırılması konusunda bir 
p'lân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

103. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

104. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - G-erze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

105. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

106. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüık arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

107. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

108. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

109. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

7 — 
110. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 

İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596) 

111. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

112. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

113. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan 'gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

115. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

116. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'in, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

117. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

118. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 

119. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

120. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 
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121. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, I 

Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

122. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

123. — Bursa Milletvekili gadrettin Çanga'-
ıııın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı I 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

124. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

125. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

126. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

127. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

129. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

130. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

131. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret- I 
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
sal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) | 

133. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

134. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
m, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

135. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kcmboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

136. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623) 

137. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgm ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

138. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

139. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgm ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

140. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/627) 

141. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dahilinde yürütüldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628) 

142. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fatsa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakamından sözlü sorusu (6/629) 

143. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'-
m, Kuzey Atlantik Andlaşmasından, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/630) 
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144. — Ankara Milletvekili t. Sıtkı Hatip-

'oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

145. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
nun, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım 
Bakanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

146. — Konya Milletvekili Nazif Kİırucu'-
nun, Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elek
trik ve motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/633) 

147. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

148. — Niğde Milletvekili Ruhi Söyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alınan 
barajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaypaklar 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/635) ı 

149. — Niğde Milletvekili Euhi Söyer'in Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

150. — Aydın Milletvekili Reşat Özarüa'nm, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) I 

151. — Aydın Milletvekili Reşat Özarüa'nm, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü i|e ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu ((p/638) 

152. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

154. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

155. — Manisa Milletvekili Sami Binicjoğlu'-
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

156. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

157. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı-

' sımlarmda yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

158. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Dizel lokomotiflerin Erzurum • Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

159. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair içişleri, 
imar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

160. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

161. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 

162. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

164. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
bâzı fabrikalar tarafından izmit körfezine akı
tılan 'klorlu artık suların tesirinden, su ürün
lerinin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

165. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652) 

166. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) • 

167. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi-
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leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

168. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru-
su. (6/655) 

169. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

170. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

171. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, içişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

172. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Kuzey (İran) karayolunun ne zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 

173. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Ernaa ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660) 

174. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/661) 

175. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/662) 

176. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo
lu güzergâhına dair Bayındırlık Bakamından 
sözlü sorusu. (6/663) 

177. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/664) 

178. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665) 

179. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

180. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'ıın, Afyon Karahisar Hava Alanı 
inşası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş 
olduğuma dair Ulaştırma ve Millî Savunma 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/667) 

181. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve 
Bor - Zengen yolu kenarındaki arazilerin su
lanmasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/668) 

182. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/669) 

183. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, pancar yetiştiren çiftçinin hak
larının korunmasına dair iSanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/670) 

184. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'ınm Pozantı ilçesine bağlı 
Akça köylülerinin kullandıkları arazilere dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/671) 

185. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm bâzı ilçe ve bucaklarına 
bağlı köylerin yol ve içme suyu ihtiyacına da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/672) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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