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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Savunma Bakanı llhami Saııcar. Ge
nel Kurallın 8 nci Birleşiminde 20/21 Mayıs 
şehitleri aileleri ile malûllerine yapılacak maaş 
tahsisi ve yardımlar hakkında konuşan Tabiî 
Üye Osman Köksal'a cevaben, tasarının Mecli
se intikal ettiğini ve Millî Savunma Komisyo
nunca kabul edilerek Maliye Komisyonuna gel
diğini, Meclislerin tatile g*irmesi sebebiyle Ma
liye Komisyonundaki görüşülmesinin intaeedile-
mediğini bildirdi. 

Başkan; Senato ve Millet Meclisi müşterek 
Başkanlık Divanı toplantısında Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Parlâmentosundan on ve 
Federal Almanya Parlâmentosundan 5 - 6 üye-

SORULAK 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, Silâhlı Kuvvetler tarafından terk edilmiş 
olan binalara dair yazılı sora önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/121) 

2. ~ GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh

san Sabri Çağlayangil'in, yasama dokunulmazlı
ğı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/270) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

nin davetlerine karar verildiğini bildirdi. 
Komisyonlara üye seçimi yapıldı. 

Evvelce kurulmuş bulunan Geçici Komisyon
ların görevlerine devam etmesi kabul olundu. 

3 Aralık 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

İhsan Hamit Tigrel Neşet Çetiutaş 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nevzat Sengel * 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 

Tevt'ik Okyayuz'un, Mersin'deki Ayvagediği 
yaylasının içme suyu işine dair yazılı sora öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/120) 

Tasarı 
1. — Disiplin mahkemeleri, yargılama usulü 

ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunın met
ni (M. Meclisi 1/548), C. Senatosu 1/314) (Millî 
Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları
na) 



BÎRINOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 
KÂTİPLER : Ahmet Çekeınoğ-îu (Sivas), Masit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —. Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — DEMEÇLER 

i . — İstanbul üyesi Özel Şahingiray'ın, Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı müteveffa John 
F. Kennedy'nin yüksek şahsiyet ve insaniyete 
yaptığı büyük hizmetlerden bahsile İstanbul'a bir 
bronz heyekelinin dikilmesini ve bunun öncülü
ğünün Cumhuriyet Senatosu tarafından yapıl
masına dair demeci. 

ÖZEL ŞAIIÎNGÎRAY (İstanbul) — Gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında?. 
ÖZEL ŞAHİNGİRAY (İstanbul) — Kennedv 

hakkında bir teklifim vardır. 
BAŞKAN — Buyuran. 
ÖZEL ŞAHİNGİRAY (İstanbul) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler; 
ölümüyle dünyayı derin bir kedere garkeden 

Amerika Devlet Başkanı Kennedy, iîî.sanlara 
gem vuran köleliğe karşı açmış olduğu manalı 
mücadelesiyle insan hak ve hürriyetlerinin sa
mimî bir hamişiydi. Binlerce vatandaşını köle
likten çektiği ıstıraptan kurtaramadan pek genç 
yaşında ebediyete intikal eden bu büyük adam 
her milletin kalbinde insanlık âbidesi olarak ya-
şıya çaktır. 

XX nei yüzyılın emsalsiz simalarından biri 
olan Kennedy'nin insanlık düşünce ve hisleri 
önünde minnetle eğilirim, 

Şu nokta asla unutulmamalıdır ki, liderleri 
Öldürmek ve yetişmesi büyük emek mahsulü 
olan insan hayatına son vermekle onların zihni
yetleri yok edilmez, 

BAŞKAN -— Nisap vardır, müzakerelere ge 
çiyoruz. 

Abrahanı Lincoln'da yine aynı kan akıtma 
yoliyle öldürüldü. Ama haksızlık için mücade
le edilen zihniyet ile köleliğe karşı beslenen nef
ret yokedilemedi, edilemiyecek de. 

Kennedy, gerek kendi milleti içinde gerek 
geri kalmış milletlerin yardımlarına koşma yo
lunda sarf ettiği gayret milletlerin hukuk dev
leti anlayışı içinde yaşıyabilmeleri hususundaki 
fikirlere bağlı oluşuyla yaptığı çalışmalar tarih 
sajrfalarını manalı gerçeklerle dolduracaktır, 

Hazırladığı ve maalesef okuyamadığı son 
nutkunun her satırında yatan espri üzerine eği
lecek olursa, milletinin ve NATO'nun kulağına 
neler fısıldamak isteği kolayca anlaşılacaktır. 

«Teyakkuzu elden bırakmayınız» cümlesi hür 
yaşama azminde olan milletlere adeta bir vasi
yetname mahiyetindedir. 

Milletlerin ise bu vefakâr büyük insana kar
şı şükran borçları sonsuzdur. Bunun bir ifadesi 
olarak Kennedy'nin bronzdan yapılacak bir 
heykelinin İstanbul'da, meselâ Yıldız yolunun 
tam ortasına dikilmesi hususunda Türk milleti
ni, bu kürsüden büyük kampanyaya davet ede
rim. 

Bunun öncülüğünün Cumhuriyet Senatosu 
tarafından yapılmasını rica ederim. 

Türk milletinin bu teklifimi samimiyetle 
karşılayacağına inanarak bunun tahakkuku için 
çalışacak ve İstanbul Belediyesiyle teması sağlı-
yacak bir heyetin seçilmesi hususunda Yüksek 
Divanın lüzumlu işlemi yapmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Divan gereğini düşünecektir, 

VE SÖYLEVLER 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan İsmet İnönü'nün istifasının 
kabul ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar- Ba
kanlar Kurulunun görevine devamının rica olun
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/27:2) 

BAŞKAN —• Cumhurbaşkanlığından gelen 
tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Malatya Milletvekili -ismet İnönü 

istifa etmiş ve istifası kabul edilmiştir. 
Yeni Hükümet kuruluncaya kadar, Bakanlar 

Kurulunun vazifeye devamı rica olunmuştur. 
Arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılanma arz edilmiştir. 

2. — Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargıla
ma usulü ve disiplin suç ve cezalan hakkında ka
nun tasarısını görüşmek üzere ilgili komisyonlar
dan beşer üyenin iştiraki ile bir geçici komisyon 

kurulmasına dair Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Disiplin mahkemeleri kuruluşu, Yargılama 

usulü ve Disiplin, suç ve cezaları hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş bulunduğu Millî 
Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan seçilecek (5) er üyeden müteşekkil geçici bir 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif iederim. 

Millî Savunma 
Komisyonu 

Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Millî Savunma, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından beşer kişilik bir heyetin 
kurulması teklifini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ica
bı yapılacaktır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — G-ündeme geçiyoruz efendim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul t yesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para
ya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine?.., Burada. 
Başbakan?. Yok. Namına söz söyliyecek? Yok. So
runun cevaplandırılması gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu -ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna burada. Baş
bakan Yok. 

Gelecek birleşime bırakıyoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan 
bir bataklığa ektir Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/217) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat burada. Mali
ye Bakanı yok. 

Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

i. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, Vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

BAŞKAN — Sayın Onat burada, Savın Ta
rım Bakanı burada, 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve istirham ederim. 

3 Eylül 1963 
izmir Senatörü 
M. Hilmi Onat 

1. Babadan oğula çok uzun yıllardan beri 
intikâl eden vatandaşların geçim kaynağı tapu
lu arazilerinin bir işaret ve kararla (Orman böl-
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gesidir) diyerek elinden ve tasarrufundan alın- I 
dığı doğru mudur? 

2. Bu hususta bilhassa izmir'den mahkeme
lere intikâl etmiş kaç vaka vardır? | 

3. Bilhassa Selçuk ilçesinde hali faaliyette 
bulunan 5 nci nolu Toprak Tevzi Komisyonunun 
bu hususta bilgi ve düşünceleri Tarım Bakan
lığınca sorulmuş mudur! 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Sayın Hilmi Onat arkadaşımızın Bakanlı
ğımıza tevcih buyurdukları suallerin cevaplarını 
arz ediyorum. 

Vatandaşların ormandan açma olnııyan öte
den beri kültür arazisi bulunan yerlerine hiçbir 
suretle müdahale edilmesi bahis mevzuu değil
dir. Malûmları olduğu üzere ormandan açma 
arazinin kanunlara, Temyiz Mahkemesi içtihat
larına göre temellükü, bunların aleyhine ikti-
saibı müruruzaman cereyaaı ötmediği için, va
tandaşların bu türlü müdahaleleriyle, vaziyed 
ettikleri gayrimenkuller aleyhine usulü dairesin
de mahkemelerde dâva açılmak suretiyle orman 
idaresi ve Tarım Bakanlığı tarafından, mahke
meler marifetiyle zilyetliklerinin reddi cihetine 
gidilmektedir. 

Bu türlü muamele dışında Tarım Bakanlığı
nın, vatandaşların arazilerine müdahalesi mev
zuu bahis olmamaktadır. 

Selçuk ilçesindeki 5 numaralı Komisyon ha
len faaliyette değildir. Eski yıllarda faaliyette 
bulunmuştur. Bu gibi komisyonların bu husus
taki düşüncelerinin Bakanlık tarafından sorul
ması mûtat değildir. Bu itibarla faaliyette bu
lundukları yıllara ait olmak üzere komisyondan 
bir malûmat alınmış değildir. Bit suretle sual
lerine cevaplarımı arz etmiş oldum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Onat buyurun. 

HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın senatörler, 
bölgemizi tetkik gezisine gitmiş olduğumuz zaman 
(ki, bu sözlü soru aşağı, yukarı 5 -ayı mütecaviz 
bir zamandan beri beklemektedir) Yaptığımız 
İncelemeler neticesinde anlaşılmıştır ki, maale
sef huzurunuza getirdiğimiz sözlü sorudaki bah
sedilen hususlar tamamen hakikate uygun ve 
doğrudur. Şöyle ki, vatandaşların yegâne sika-
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yet noktası yeni Anayasanın şahsi mülkiyete bu 
kadar önem verdiği bir zamanda bizim kendi 
tasarrufumuzda bulunan 75, 100, .150, 500 sene
den beri babadan oğlu intikâl eden arazimizin, 
bizim hiçbir bilgimize ve bizim şahsiyetimize hiç
bir önem verilmeden elimizden «Burası orman 
arazisidir, burası Devlete ait mülktür.» diye çev
rilişi vatandaşlar üzerinde derin izler bırakmış 
ve bunu bizzat müşahede etmişizdir. Mütaaddit 
defalar Sayın Tarım Bakanına da sözlü olarak, 
kendisine rasladığımız zamanlarda, arz ettim. 
Ve kendileri de bu hususun bir kanun mevzuu 
olduğunu, bunun, üzerinde çalışıldığını ve pek 
kısa bir zamanda giderileceğini beyan ettiler. 
Benim de üzüntüm hafifledi. Fakat bugün bura
daki suallerime kısa cevapları karşısında tekrar 
üzüntü duydum. İsterdim ki, bana söyledikleri 
hususu buradan endişeye düşen vatandaşlara da 
duyursunlar. 

Efendim mesele şu: Bir misal olarak Selçuk 
bölgesini aldım. Diğer taraflarda Ege'de, Ada-
na'da şurada, burada arkadaşlarımla yaptığım 
temastan bunun çok daha geniş olduğunu müşa
hede ettim. Yalnız Selçuk bölgesinin vatandaş
ları ile yakinen meşgul oldum. Hakikaten ara
zileri çevrilmiş ve sınırlanmıştır. Arazisine gide
miyor; arazisinin tapusu koynunda olduğu halde 
malının tasarrufunda bulunamıyor. Bu hususun 
giderilmesi için adlî makamlarda ela müracaat
ları var. Kiminin 10 yıldır devam eden, kimi
nin 5 yıldır devam eden, kiminin 2 - 3 yıldır de
vanı eden nıünaeaıatleri var. Bunlar için mahke
menin kararı şudur: «Burasının sizin malınız 
olduğuna kaani olduk, tapusunu da gördük. Fa
kat, Devletin, Ziraat Vekâletinin, Orman Umum 
Müdürlüğünün, bu arazinin size aidolduğuna da
ir, bir yazısını da getiriniz.» Fakat Tarım Ba
kanlığından Orman Umum Müdürlüğüne soru
lan soruya verilen cevapta, buranın Devlet ara
zisi olduğu beyan edilmekte ve bu yazı aynen 
mahkemeye intikal etmektedir. Mahkemeye in
tikal eden bu yazıya karşılık da mahkeme karar 
vermeme durumuna düşmektedir. Bundan dolayı. 
vatandaş elinde tapusu olduğu halde ve bunu 
satmalmak değil, babasından, ceddinden intikal 
eden araziye tasarruf edememek durumuna düş
müştür. Bu suali, verdiğim zaman 5 Numaralı 
Toprak: Tevzi Komisyonu bu bölgede çalışmakta 
idi. Kendileriyle de yakın temaslarımız oldu ve 
bu hatayı o zaman kabul buyurmuşlardı. Bu se-
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beple bu sözlü soruyu, Vekâlet bir tedbir, bir 
çare bulur düşüncesiyle getirmiştik. Halbuki 
bugün Sayın Vekilin kısa beyanlarından, bunun 
üzerinde hiç (•alışılmadığını ve maalesef bizi tat
min edici bir cevap veremediklerini müşahede 
ettim, üzüntümü tekrarlarım. Bu bir hakikattir. 
Bunun üzerine eğilmek lâzımdır. Vatandaşlar 
arasında mühim bir huzursuzluk kaynağı olmak
ta vatandaşlar üzerinde çok kötü etkiler yap
maktadır. Buna bir tedbir ve çare düşünülmesi
ni tekrar istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gire
sun) — Efendim, muhterem arkadaşımızın irat 
buyurdukları sualler sarihtir: «Vatandaşların 
geçim kaynağı olan tapulu ve öteden beri tasar
ruf ettikleri arazlerine, bilâsebep Tarım Bakan
lığı Orman Umum Müdürlüğü müdahale etmek
te midir, böyle biı şey var mıdır f» diyor, bu bir. 
İkincisi, «Bu hususta İzmir'den intikal etmiş şi
kâyetler var mı?» 

Üçüncüsü, «Selçuk'ta faaliyette bulunan 5 
Numaralı Toprak Komisyonundan bu hususta 
mütalâa istenmiş midir?» Sualleri aynen bunlar. 
Teyiden arz edeyim; irat buyurdukları sualin 
1 nci maddesinde mevzuubahis edilen yani va- I 
tandasın öteden beri tapuyla tasarruf ettikleri 
arazilerine sebepsiz yere müdahale bahis mevzuu 
değildir. Kendilerinin buyurdukları gibi mülki
yet her türlü teminatın altındadır. Bu itibar
la tapulu kültür arazisine öteden beri tasarruf 
edilen bu türlü araziye re'sen müdahale bahis 
mevzuu değildir. Bunun yanında, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, gerek eski ahkâmı arazi, gerek 
Medeni Kanun ve gerekse muhtelif kanunlar çı
karılmış, Orman Kanunlarında Devlete ait or
manlardan açma araziler iktisabedilemez. temel
lük edilemez bu arazinin zilyedi lehine iktisabı 
müruruzaman cereyan etmez, şeklindeki hüküm- I 
lere muhalif olarak orman arazisine müdahale 
suretiyle, vâki zilyedliklerin reddedilmesi husu
sunda Tarım Bakanlığı, Hazine adlî mahkeme
ler nezdinde, bu zilyedliğin ref'i için teşebbüs
lerde bulunmakta, dâvalar açmaktadır. Bu tür
lü muameleler mevcuttur, izmir'de de buyur
dukları şekilde bir şikâyet vâki değildir. Sel
çuk'taki 5 Numaralı Komisyon 1960 tan beri 
faaliyette değildir. Esasen bu gibi komisyon
lardan mütalâa sorulması usulden değildir. 
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Buyurdukları gibi bu meselenin halline mü

teallik izahat talebinde bulundular; kendileriyle 
de görüştüğümüz zaman ifade ettiğim gibi, 
umumiyetle ormanla ilgili ihtilâflar konusunda, 
vatandaşların ormanla ilgili ihtilâfları konu-" 
sunda Hükümet bir kanun tasarısı hazırlamış, 
Büyük Millet Meclisine sevk etmiştir. Hüküme
tin hazırladığı, sevk ettiği kanun tasarısı Orman, 

Kanununa muvakkat bir 6 neı madde eklemek su
retiyle hazırlanmış bir kanundur. Ormanla, ya
ni orman idaresiyle efrat arasında zaman za
man vııkubulan ihtilâfları haile matuf bir 'ka
nun tasarısıdır. Bu kanım i asarısın a tabiatiyle 
Büyük Millet Meclisindeki müzakeresinden 
sonra en iyi şekilde verilecektir. 

Mahkemelere gelince : 
Buyurdular ki, şahıslarla Ziraat Vekâleti ve

ya Orman Umum Müdürlüğü arasında toprak 
mülkiyeti hususunda çıkan ihtilâfta mahkeme
ler, bu arazi sizindir ama Tarım Bakanlığından 
sizin olduğuna dair bir tezkere getirin, diye bir 
talepte bulunuyormuş. Bu türlü muamele ifa
desi bakımından yanlıştır. Hâdise şudur: 

Orman arazisi üzerinde efrat ile idare «ra-
smda çıkan ihtilâfla bugünkü Orman Kanu
nunun muvakkat birinci maddesi gereğince bu
rasının orman olup olmadığı hususu bir nevi 
ehlivukuf şeklinde Tarım Bakanlığı veya Or
man Umum Müdürlüğünden sorulmakta: ve Or
un anı TTmum Müdürlüğünün, Tarım Bakanlığı
nın vereceği ehli hi'bre mütalâası mahiyetin
deki mütalâaya istinaden mahkemeler karar 
vermektedir. Ancak hu maddenin Anayasaya 
aykırı olup olmadığı hususunda meydana çıkan 
mesele Anayasa Mahkemesine intikal etmiş, 
Anayasa Mahkemesi bu maddenin Anayasaya 
aykırı olmadığını, çünkü burada bu madde ile 
istihdaf edilen mütalâanın alelade bir ehli hib-
re mütalâasından farkı olmadığını, yani Tarım 
Bakanlığı Orman Genci Müdürlüğü, «Bu yer 
kaziyene aittir» dese bile, bu hususun mahke
meleri takyit etmiyeceğini, bunun her hangi bir 
ehlivukuf mütalâasından farklı- olmadığını, bi
naenaleyh mahkemelerin bu mütalâaya muttali 
olduktan sonra işin icabına ve gerçeğe göre ka
rar vermekte muhtar bulunduklarını bir karar
la tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla mahkemelere «Burası hazinenin
dir» voyn «değildir» şeklinde takyidedlei ve 
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buna istinaden mukayyet 'bir Ikanar verilmesi de 
mevzuu bahis değildir. Te'kraıren hümıettberim-
le arz ederim. 

BAŞKAN — iS'oru eevajplaındLrılım'iıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, go
cuklar için yapıları neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

BAŞKAN — Sayım Şahıingiray?.. Burada
lar, Maarif Vekili yok, gelecek birleşime İkal
ım ıştır. 

61, — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Tardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Tardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

BAŞKAN — iSaym Fikret Turbamıgil.. Yok; 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birle
şime 'kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu M ar aş Üyesi 
Nedim Evliyanın, Danıştay Birinci Başkanlığı
yım ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

BAŞKAN — Sayın Nedim Eviliya burada; 
Başbakanı, yok; maımına söz söyleyecek yok; ge
lecek birlcşiıme 'kalmıştır. 

S. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, bura
da. Maarif Vekili, yok. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Girayf m, Elâziğı vilâyeti koy yolları inşaa
tına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/225) 

BAŞKAN — Sayın Basim Giray, burada. 
Sayın Bayındırlık Bakanı, yok. Gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1964 ihracaat dev-
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resinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na. dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/226) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, burada. Ta
rım Bakanı, bumda, Ticaret Bakanı, yok- Sa
yın Terotoğlıı, 'her iki Vekilin de bulunmasını 
istiyor musunuz? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Zaten 
ayrı ayrı cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

24 . 9 . 1963 
(Juırlıp-iyet Senatosu Başkanlığına 

İlişikte sunduğum sözlü sorumdaki madde
lerden ilgili olduklarına Tekel, Ticaret ve Tarım 
Bakanlarının cevap lütfetmelerini yüksek ta-
vassutunuz'a saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
'Samsun Üyesi 

Dr. Fethi Tevetoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Dr. Fet
hi Tevetoğlu'nun, Tekel, Ticaret ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu : 

J. .1963 - 1964 ihracat devresinde dış pa
zara arz edilecek tütün stokumuz üzerinde 
ne gibi hazırlıklarımız mevcuttur? Miktar ve 
vasıf bakımından 1963 mahsûlümüzün durumu 
nedir? 

2. Rakip müstahsil memleketlerle, müş
teri memleketlerin durumları ve bugünkü 
umumi dünya tütün (hareketleri karşısında 
takibedeceğimiz yeni Ibıir tütün politikamız 
var mıdır? Bu mayanda, Avrupa İktisadi İş 
Birliği ile yaptığımız son anlaşma çerçevesin
de Ortak Paz'arla tütün konusundaki müna
sebetimiz ne olacaktır? Bu yeni münasebet ne
ticesi, ikili anlaşmalı memleketlerle mevcut 
durumumuzda ve umumi fiyat politikamızda 
değişiklikler olacak mıdır? 

3. Mavi Küf hastalığının seyri ile önümüz
deki yıl için bu konunun tahmin ve tedbir
leri nelerdir? Hastalığın istihsale ve İ'iyatlai'a 
olan menfi tesirlerini azaltmak için düşünülen 
çareler nelerdir? 

4. Ekiciye verilen avans ve kredi konu
sunda tatminkâr sadra şifa verici bir yenilik 
düşünülüyor mu? Tütün ekicilerine verilen 
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avans ye kredilerin müstahsıla zamanında inti
kali temin ediliyor mu? Çiftçi ile Zira'at Ban
kası arasındaki kı*?di müessesesinin çalışma
sına engel olan barajlar var mıdır? Varsa 
bunların kaldırılması hususundaki tedbir ve 
faaliyetleriniz nelerdir ' Bugünkü yeni şart
lar muvacehesinde piyasanın kredi ihtiyacı ne
dir ve bunun karşılanması ne dereceye kadar 
mümkün olacaktır1? 

5. 5 Yıllık Kalkınma Planındaki istihsal 
hedefine ulaşabilme yolunda alman tedbirler 
ve hazırlanan kolaylıklar nelerdir? 

6. Yaprak tütün ihracı yerine yurdumuz- ; 
da müşteri milletlerin yardım ve kredisi de 
sağlanarak yeni tesisler kurmak suretiyle alı
cıların isledikleri vasıfta mâmûl sigara imali j 
ve satışı düşünülmekte midir? Ye meselâ Ja- : 
ponya ile höylo bir anlaşmaya gitme çareleri i 
aranılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îzmen. 

TARIM BAKANİ MEHMET ÎZMEN (Gi
resun) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Te-
vetoğlu arkadaşımın irat buyurdukları sualler 
içerisinde Bakanlığımı ilgilendirenlere cevap
larımı arz edeceğim. 

1963 programına göre tütün istihsal hedefi 
135 bin ton olarak tesbit edilmiştir. Bu yıl tü
tün ekiliş mevsimi başlangıcının biraz kurak i 
geçmesi ve memleketimiz tütünlerine Tiriz olan ! 
mavi küf hastalığının tahribatı altında bugün 
tahmin edilen rekolte. 123 bin ton civarındadır. ı 
Şu hakle ekiliş mevsiminin başlangıcının biraz ! 
kurak geçmesi ve mavi küf tahribatının etkisi | 
altında tesbit edilmiş bulunan LC5 bin ton hedef- 1 
le tahmin edilen miktar olan 123 bin ton arasın- j 
daki rakam kadar eksiklik mevcuttur. j 

Mavi küf mevzuunda kısaca maruzatta bu
lunmak isterim. Mavi küf adiyle ifade edilen 
ve yıllardan beri, 3 - 4 senedir tütün eken mem
leketleri tehdideden hastalık, maalesef 1901 
Haziran aylarında Trakya üzerinden memleke
timize de sirayet etmiştir. 1961 Haziran ayı 
içinde sirayet etmiş olan bu hastalığın o tarihte j 
yeni olması, bizim bakımımızdan yeni olması, 
mücadele için lüzumlu hazırlıkların yapılmamış 
bulunması sebebiyle 1961 rekoltemizde bir hajdi 
menfi tesir icra etmiştir.. 1962 yılı içinde bu 
hastalıkla, 1961 yılının tecrübesi, başka memle
ketlerin yaptığı mücadele ve aldıkları tedbirler 

de göz önünde tutulmak suretiyle esaslı surette 
mücadele edilmiş; yalnız Doğu.Karadeniz vilâ
yetlerimiz Trabzon vilâyeti merkezinde ve bâ
zı kazalarda muhterem heyetinizin de malûmu 
olduğu üzere rutubet ve yağış şartlarının bu 
hastalığın lehinde olması sebebiyle ve halkımızın 
hastalığın ciddiyeti ile mütenasip şekilde müca
deleyi benimsememiş olması yüzünden Trabzon 
vilâyetinde mühimce miktarda zararlar hâsıl 
olmuştur. 

1963 yılında yani içinde bulunduğumuz is
tihsal senesinde bütün bu hususlar tecrübeler, 
biraz evvel de arz ettiğim gibi, yabancı memle
ketlerdeki tatbikat göz önünde tutulmak sure
tiyle, esaslı bir şekilde mücadele edilmiştir. 
Bu mücadele sırasında, tütün fidelikleri 
Devlet mücadelesi olarak ele alınmış fidelikler
den tarlalara hastalıksız fidelerin intikali sağ
lanmıştır. Memleketimizin bilinen tütün istih
sal bölgelerinde hemen hemen hastalıksız fidele
rin tarlaya intikali Tarım Bakanlığı elemanları 
tarafından temin edilmiştir. Ancak Doğu vilâ
yetlerimizde fideliklerin gayet cüzi olması, kon
trol edilmesinin son derece güç bulunması, hattâ 
birkaç metre kareden ibaret bulunan fidelik!erin 
nerede bulunduğunun araştırılmasmdaki müş
külât yüzünden oralarda hastalık vâki olmuş 
ve hastalık fidelerden tarlalara intikal etmiştir. 
İçinde bulunduğumuz istihsal yılında, bütün Tür
kiye ölçüsünde fideliklerde % 3, tarlalarda 
% 10 civarında mavi küf yüzünden tahribat vu
kua gelmiştir. Fakat bütün bu nisbete rağmen 
başka memleketlerle kıyaslandığı takdirde mü
cadele iyi netice vermiştir, diyebiliyoruz. Ge
lecek yıl için düşünülen tedbirler arasında, bu 
hastalık ilgililerin de tarif ettiği üzere bir fide
lik hastalığı olarak kabul edilmekte, yani fide
liklere hâkim olunduğu takdirde hastalıksın fi
delerin tarlalara intikali sağlandığı takdirde 
hastalığın önlenmesi büyük bir imkân dâhiline 
girmektedir. Ancak, bu hastalığın yağış sartla-
riyle - yağışlı havaların devam etmesiyle aleyh
te tesiri bakımından - irtibatı mevcuttur. Yani 
anormal yağışlar olmadıkça, fideliklerden salim 
fidelerin tarlalara intikali suretiyle hastalığın 
önlenmesi mümkündür, önümüzdeki 1964 istih
sal yılı i'çin bütün fideliklerin kontrol altına 
alınması, Devlet tarafından, yalnız mesaisi hal
ka ait olmak üzere ilâç, püskürtme âleti, ve sai
re temin edilmek suretiyle mücadele edilerek, fi-
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deliklerin hastalıksız olarak tarlaya intikali 
tedbirleri üzerinde geçmiş tecrübelere de daya
narak alman tedbirler, hazırlıklar mevcuttur. 

istihsalimizin, plânla tesbit edilen, plân tat
bikatına ait programlarla belirtilen hedeflere 
varabilmesi için Tarım Bakanlığı yönünden tü
tün cinslerinin ıslahı, hastalıklara mukavim tü
tün çeşitlerinin araştırılması, tütünün topla ıı-
masıı ve denklenmesi mevzuunda kurslar tertip 
edilmesi suretiyle istihsal edilen tütünlerin vas
fının muhafazası gibi tedbirler alınmıştır. Bu 
mevzuda bu yıl 535 bin lira sarf edilmek sure
tiyle çeşitli yerlerde kurslar açılmış bulunmak
tadır. 

Tarım Bakanlığı yönünden suallerine cevap
larımı arz etmiş bulunuyorum. Hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN 
vetoğlu. 

Soru sahibi, Sayın Fethi Te 

FETHİ TEVETOĞLU (Sanısını) - - Sayın 
Başkan, muhterem senatörler. 1963 - 1964 dev
resi dış piyasalarımıza arz edilecek tütün stoku
muz hakkında, bundan aylarca evvel, zamanında 
cidden aktüel ve memleketimiz ekonomisinde 
mühim bir yer işgal eden bir konu üzerinde sor
duğumuz sözlü »oraya, kendi bakanlıklarını il
gilendiren hususlarda sayın Tarım Bakanının 
verdiği cevaba arzı teşekkür ederim. Yalnız, bu 
vesile ile Senatomuzun yeni Başkanlık Divanına 
bir hususu arz etmeden geçemiyeeeğim. Dünya 
parlâmentolarının hiçbirinde, üzülerek ifade ede
yim ki, sözlü soru müessesesi bizim Parlâmento
muzda ve bizim Senatomuzda olduğu gibi işle
memektedir. Bir kül halinde bir memleketin her 
hangi bir büyük dâvasına bir sözlü soru tertip 
eden bir senatörün ilk arzusu ve ilk isteği mu
hakkak ki, o bakanlıklara, dolayısiyle milletin 
ve memleketin o günkü aktüel ve hayati bir mev
zuunda milletine hizmet etmektir. Şu örnek gös
teriyor İd, üç bakanlığı ilgilendiren ve sorula
rıma dikkat atıf buyuran kıymetli senatör arka
daşlarım müşahede buyurmuşlardır ki, hakika
ten memleketimizin ihracatı ve ekonomisi ile 
yakından ilgili büyük bir meseleyi, büyük bir 
dâvayı kucaklıyan bu sorulara zamanında ve 
hakikaten faydalı olacak bir şekilde cevap ve-
rilmeyişi gösteriyor ki; hakikaten bu müessese 
iyi çalışmamaktadır. Bana öyle geliyor ki; 
Üçüncü ve en mühim soruları kendilerine tev-
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cih ettiğimiz Ticaret Bakanı cevabını belki de 
1964 yılında, yeni rekoltenin yeni tütünleri için 
verecektir. Bu itibarla Başkanlık Divanımızın 
bu sözlü suru müessesesini Parlâmentomuza ya
kışır, millet ve memleketin cidden faydasına 
olacak bir şekilde işlemeye yardım etmelerini 
bilhassa, bu vesile ile istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Fethi Tevetoğ-
hı'nun ikazlarına teşekkür ederiz. Yalnız, Di
van soruları zamanında gündeme almakta, ve 
her iki tarafa da bildirmektedir. Ama maddi 
imkânsızlıkların mevzuu bahis olması halinde 
Bakanların veya kendilerinin gelememeleri du
rumunda, zannederim ki bu külfeti Divandan 
ziyade biraz da kendilerinde bulmaları icabeder. 
Mamafih, biz ikazlarını Divanda tekrar teemmül 
edeceğiz. 

Sayın Tevetoğlu Ticaret Bakanından da iza
hat istivor musunuz? 

FETHİ TEVETOĞLU 
fefndim. Zaten geçiyor. 

(Samsun) — Hayır 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Girayhn, Bakanlık üst kademe memur
larına dair Millî Eğtim Bakanından sözlü so
rusu (6/228) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Giray bura
dalar. Millî Eğitim Bakanı yok. Gelecek birle
şime kalmıştır. 

12. - - Cumhuriyet Senatosu Tir fa üyesi Vas-
fi Gerger'in, İçişleri Bakanının C. II. P. top
lantısında yaptığı açıklamalara dair, Başba
kandan sözlü sorusu(6/229) 

BAŞKAN — Soru sahibi Vasfi Gerger bura
dalar mı? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, müebbet mahkûm Dr. 
Zeki Erataman'a dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

BAŞKAN — Mu mesele tahkikat mevzuu ol
duğu için görüşülmesine lüzum yok gibi geliyor. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Yassutda Mahkûmların-
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dan Halis Öztürk'ün Kay seri'd en Ağrı'ya nakli
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/231) 

BAŞKAN — Bu soru da aynı durumdadır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara, Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanının hükümlü Celâl Bayar'ı ziyareti
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/232) 

BAŞKAN — Bu sözlü soru da Hıfzı Oğuz Be-
kata arkadaşımıza aittir ve ayni mahiyettedir. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, sabit birliklerin tayın be
dellerine dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/233) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Burada. 
Sayın Millî Savunma Bakanı? Burada. 

Ankara, 8 Ekim 1963 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na tavassutlarınızı rica ederim. 

Kayseri C. Senatosu Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

1. 70 sayılı Kanunla 7238 sayılı Kanundaki 
seyyar kelimesi kaldırılmak suretiyle sabit bir
liklerin de tayın bedelleri sıyyanen 75 liraya çı
karılmış bulunmaktadır. Bu 11 Temmuz 1962 
tarihinde çıkarılan 59 sayılı Kanunla 70 sayılı 
Kanuna eklenen geçici bir madde ile de 1 Mart 
1959 tarihinden, 1 Eylül 1960 tarihine kadar 18 
aylık devrede meydana gelen farkın sabit birlik
lere ödenmesi teminat altına alınmış mıdır1? Böy
le olduğu halde bölgeme bağlı Ana Tamir fab
rikası mensuplarına aradaki farklar bugüne ka
dar ödenmemiştir. 

a) Bunun ödenmemesinin sebebi nedir! 
b) Ve ne vakit ödenmesi sağlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Savunma 
Bakanı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN
CAK (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sayın Hüsnü Dikeçligil sözlü sorularında 
da belirttikleri gibi 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sa
yılı Kanunla 7238 sayılı Kanundaki «Seyyal» 
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kelimesi kaldırılmış ve 5 Temmuz 1963 tarihli ve 
59 sayılı Kanunla da yukarıda zikredilen 70 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenerek 1 Mart 
1959 tarihinden 1 Eylül 1960 tarihine kadar ki 
tayın bedeli farklarının da ödenmesi kabul edil
miştir. Yukarıda zikrettiğimiz 59 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sivil personelin 
düyuna kalmış olan tayın bedeli farklarının bir 
kısmı karşılığı olduğundan 1962 malî yılında 
borçlar tertibinden ödenmesi cihetine gidilmiş, 
diğer kısmı karşılıksız kaldığı için ödenememiş
tir. Kayseri Ana Tamir fabrikasında çalışan si
vil personelin tayın bedeli farkı da bu ödenmi-
yen kısım arasındadır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında 
görevli sivil personele halen ödenmemiş bulu
nan tayın bedeli farkları tutarı 513 789 liradır. 
Ayrıca diğer hizmetlerimizden karşılıksız kalan 
borçlarımızın tasfiyesi için Büyük Millet Mec
lisinden özel bir kanımla ödenek istihsal edil
mek üzere Maliye Bakanlığına müracaat etmiş 
bulunmaktayız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Millî Savunma Baka
nına teşekkür ederim. Hakikaten böyle vatan
daşlarımız sızlanmakta. Kanun çıktıktan son
ra aradan bir hayli zaman geçiyor. Bunun ne
ticesi olarak, bu tatbikatta mutazarrır olan 
vatandaşlar bize müracaat ediyorlar. Bu kanun 
çıkalı 18 - 19 ay oluyor. Bu kadar zamanda 
Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi bir kısım 
birliklere parası verilmiş, bir kısmına da veril
memiştir. Şimdi, tahsisat talebettiklerini söy
lediler. Bu tahsisatın vaktinde talebedilmesi 
ve şimdiye kadar bu kanun çıkarılarak diğer 
birliklerin de paralarının verilmesi yerinde olur
du. Bu bakımdan kırtasiyecilik de önlenmiş 
olurdu. 'Bir «n evvel bu kaanımın çıkması ve va 
tandasın hakkı olan bu paraların da verilmesi 
yerinde olacaktır. Çabuklaşırsa kendilerine bil
hassa teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, karayolu ile birbirine bağlı 
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/234) 
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BAŞKAN — Sayın Nedim Evliya? Yok. Bir 

defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'ntn, Sosyal Yardım Fonuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) . 

BAŞKAN —-Tahkikat mevzuudur. Talik 
edilmiştir. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ilâç meselelerinin hangi 
-prensiplere göre yürütüldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

BAŞKAN — Tahkikat mevzuudur. Geçiyoruz. 
20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan'm, Kara Harb Okulundan ilişiği 
kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/237) 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan? Burada, 
Millî Savunma Bakanı? Yok. Grelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, 1 numaralı Sıkıyönetim Mah
kemesince alınan nihai karara dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/238) 

BAŞKAN — Sayın Mucip Ataklı? Burada
lar. Adalet Bakanı? Yok. Gelecek birleşime bıra
kıldı. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm l numaralı Sıkıyönetim Mah-
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kemesince alınan nihai karara dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/239) 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan? Burada. 
Adalet Bakanı? Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, turizmle ilgili öğretime 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/240) 

BAŞKAN — İskender Cenap Ege? Burada. 
Millî Eğitim Bakanı ve Turizm Bakanları? 

Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki kumar 
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/241) 

BAŞKAN — Âli Aksoy? Burada. İçişleri Ba
kanı? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Gündemin birinci kısmına ait 
sözlü sorular bitti. İçtüzüğün müzakeresine 
başlıyoruz. 

(Komisyon yok sesleri) 
Komisyonu çağıralım. Akif Eyidoğan, Yok. 

Nüvit Yetkin, yok. Sadık Artukmaç, yok. 
O halde Komisyon bulunmadığı ve başkaca 

görüşülecek iş olmadığı için-5 Aralık Perşembe 
(günü saat 15 ite t.oplıamılımıaik üzere BMıeşi'iııi 'ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16.00 
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6. SORULAR VE CEVAPLAR 

li - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Bay soy'im, kredili buğday tahsisine dair 
yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Oğuz'un cevabı (7/117) 

12 . 11 . 1963 
. Cumhuriyet Senatosu Yüksek Raşlkaaılığma 

Aşağıdaki hususların 'Ticaret (Bakanınca ya
zılı olanak cevaplandırılmasına tavassutunuzu! 
saygılarımla «artz ederim. 

Cumlhu ıiy et Senatosu 
Erzincan! Üyesi 
FeTıımü iB'aylsoy 

1. 1963 yılı içinde 'hanlgi vil'âyet ve kaza
lara ne miktir kredili 'buğday tahsis edilmiştir? 

2. Tevzi müddetleri 'kaç defa uzatılmıştır? 
3. Hilbe suretiyle -buğday verilip verilme

diği verilmiş ise miktarı ile nerelere verildiği? 

T. C. 
'Ticaret Bakanlığa 28 . l'l . 1963 

Teşkilâtlandırma Genel ıMd. 
Şube remzi ve No. IV-6/11169 

Konu : Erzincan Senatörü Fehmi 
iBaysoy'un sorusu Hak. 

Cumhuriyet Senatosu! iBaşkanlığma 
İliği : 14 . 11 . 1963 - -2983/358G-7/47 sayılı 

yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan üyesi Feüı-

m!i iBaysoy'un kredili (buğday tahsisi ile i İlgili 
önergesi incelenmiştir. 

1. — 1963 yılı içinde hangi vilâyetlere ne 
miktar 'kredili buğday ta'hsis edildiği 'aşağıya 
çıkarılmıştır. 

İli Ton .Kararmamıe No. su 

Trabzon 
Ordu 
Samsun 
Giresun 
Sinop 
Sivas 
Çankırı 
Çorum 
Niğde 
Yozgat 
Konya 
Nevşelhir 
Tdkat 
Gümüşane 
Gaziantep 
Adama 
Urfa 
Kayseri 

3 500 
3 500 
1 000 
3 500 
1 000-
3 500 

300 
300 

3 500 
3 000 

60 
390 
116 
500 
500 
250 
250 
250 

11.3.1963-6/1495 ve 
127.3:1963/6/1560 

11.6.196)3-6/1861 

26.6.1963-6/19 T> 

Yekûn 2!5 41.C 

2. — 31 . 7 .1963 tarihinde siona eren tevziat 
müddeti, 3 1 . 8 .1963, 30 . 9 .1963 ve 31 .10 .1963 
talihine kadar üç defa uzatılmıştır. 

3. — 1963 yılında 'hibe 'buğday taksisi ya-
pılmamış olup öare Teşkilâtınca doğrudan doğ
ruya Ordu ve Trafozon'a üçer bin tondan ceman 
6 000 ton 'buğday talhsis edilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

A. Oğuz 
Ticaret Bakanı 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ONUNCU BİRLEŞİM 

3 . 12 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B • ÎKİNCÎ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Plân içim ısarf edilen pa
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan 
bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/217) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilere dair Tarım (Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel ŞaJhingiray'm, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil'in, Sag-lık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Saf
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üvesi 
Nedim Evliya'nın, Danıstav Birinci Balkanlısı
nın ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üvesi 
Hüsnü Dikecligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla

ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, Elâzığ vilâyeti köy yolları in
şaatına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/225) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1964 ihracat dev-
resinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/226) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'in, Bakanlık üst kademe memur
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/228) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, İçişleri Bakanının C. H. P. top
lantısında yaptığı açıklamalara dair, Başba
kandan sözlü sorusu (6/229) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, müebbet mahkûm Dr. 
Zeki Erataman'a dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Yassıada mahkûmların
dan Halis öztürk'ün Kayseri'dan Ağrı'ya nak
line dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/231) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üvesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Saflık ve Sosyal Yar
dım Bakanının hükümlü Celâl Bayar'ı ziyareti
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/232) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikecligil'in, sabit birKklerin tayın be
dellerine dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/233) 

(Devamı arkada) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, karayolu ile birbirine bağlı 
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/234) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Sosyal Yardım Fonuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, ilâç meselelerinin hangi 
prensiplere göre yürütüldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, Kara Harb Okulundan ilişiği 
kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/237) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı 'mn, 1 numaralı Sıkıyönetim Mah
kemesince alınan nihai karara dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/238) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm 1 numaralı Sıkıyönetim Mah
kemesince alınan nihai karara dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/239) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
iskender Cenap Ege'nin, turizmle ilgili öğretime 

dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/240) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki kumar 
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/241) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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