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Otuzdöj-düncü Birleşim 

17 .1 .1962 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kağıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları ' 
1. — Manisa Milletvekili Neriman Ağa-

oğlu'nun, Dünya gazetesinde çıkan bir ya
zı dolayısiyle gündem dışı demeci 

2. — Ankara Milletvekili Mehdi Mıh-
çıoğlu'na iki ay izin verilmesi hakkında 
Başkanlık tezkeresi (3/81) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 80 ve 92 nei maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin bir an evvel ka
nunlaşması için geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (2/77), (4/19) 

Sayfa 
3:5 
5:6 

7 

7:8 

5. — Görüşülen işler 
1. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılması ve bu kanuna bâzı. hükümler ek
lenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile 
emekli, dul ve yetim aylıklarına zam ya
pılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna e'k 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/20) 

6. — Sorular ve cevaplar 
a) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — Çanakkale Milletvekili Burhan 

Arat'm, yurdumuzun birçok yerlerinde ve 
bu arada Çanakkale'de «ayıları pek çok 
artan ve zeytin dâhil her türlü mahsule 
zarar veren yabani domuzlarla esaslı müca
dele için ne gibi tedbirler alındığına ve ih
raç maddesi olarak yabani domuzların etin
den, derisinden ve 'kılından istifade husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna, 

Sayfa 
11 

11:15 
8 
8 



Sayfa 
Tarım Bakanı Cavit Oral ve Ticaret Baka
nı İhsan Gürsan'm sözlü cevaplan (6/103) 8:11 

2. — Tekirdeğ Milletvekili Turhan 
Kut'un, karşılığı ertejsi yılın ürününden 
aynî olarak geri alınmak suretiyle çiftçiye 
suni gübre temin edilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tanın ve Sanayi 
bakanlarından sözlü sorusu (6/113) 15 

3. —• Kayseri Milletvekili, Mehmet Yü-
eeler'in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Er
gene nehirlerinin taşması dolayısiyle kaç 
dönüm arazinin sular altında kaldığına ve 
zarar gören mahsullerin cinsi, miktarı ve 
değeri ile her iki nehrin sularının kontrol 
altına alnıması hususunda yapılan anlaşma
nın ana hatlarına dair sorusuna, Bayındır
lık Bakanı Emin Pa'ksüt ve Tarım Bakanı 
Cavit OraTın, sözlü cevabı (6/125) 15:18 

4. —Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'-
nun, orman tahribini önlemek maksadiyle 
orman bölgesinde yaşıyan halka, zaruri ih
tiyacı olan hartama yerine kullanılmak 
üzere, ucuz çinko temin ve tevzii hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna, Tarım 
Bakanı Cavit Oral'm cevabı (6/130) 18:19 

5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, ihalesi yapılan Midyat Ortaokul bi
nasının inşaatının durdurulması sebebine, 
başka yerlerde inşaatı durdurulan ortaokul 
binası bulunup bulunmadığına ve bu yıl 
veya 1962 yılında Midyat Ortaokul bina
sının inşasına başlanıp başlanmıyacağı hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/132) 19:20 

6. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık 
Aydar'm, Bingöl'de bir lise binasının 1962 
yılında yapılmaısı hususunda alınmış bir ka
rar olup olmadığına ve Bingöl Belediyesi 
tarafından lise binası inşası için kaç met
rekare arsa verildiğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/134) 20 

7. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Ay
dar'm, Bingöl Devlet Hastanesinin doktor 
mevcuduna, yatak adedine ve mevcut bi
nanın hastane olarak yapılıp yapılmadığı
na dair sözlü sorusuna Sağlık ve Sosyal 

Sayfa 
Yardım Bakanı Suat Seren'in sözlü ceva
bı (6/135) 20:21 

8. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'-
in, Siirt ili dâhilinde çok geniş mikyasta 
bulunan ve 3/4 ü Devlet orman sahasına 
giren yabani fıstık ağaçlarının müstakil bir 
teşkilât ile ele alınarak aşılattırılması hu
susunda bir tedbir ve tasavvurun mevcudo-
lup olmadığına dair sorusuna Tarım Baka
nı Cavit Oral'ın sözlü cevabı (6/137) 21:23 

9. — Zonguldak Milletvekili Suphi Ko-
nak'm, kömür havzasındaki ölümle neti
celenen iş kazalannm artış miktarına, 
ölüm nisbetine, sebeplerine ve 10 sene içe
risinde mesullerinden kaçı hakkında kanu
ni takibata geçildiğine ve kazalann ön
lenmesi veya asgari hadde tutulması hu
susunda gerekli tedbirler ittihazı için bir 
çalışma yapılıp yapılmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/138) 23 

10. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık 
Aydar'm, Bingöl il hududu içindeki üç 
köprünün proje ve ihalesinin ne zaman 
yapılacağına dair sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı 
(6/139) 23:24 

11. — Edirne Milletvekili llhami Er-
dem'in, hudut giriş ve çıkış kapısı olan 
şehir ve kasabalann imarı ve medeni te
sislere kavuşturulması hakkında özel bir 
görüş ve programın bulunup bulunmadı
ğına ve Edirne'nin imarı ve kalkınması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusuna İmar ve İskân Ba
kanı Muhittin Güven'in sözlü cevabı 
(6/140) 24:27 

12. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'-
ün, 3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 84 
sayılı Kanunun tatbikatına dair sorusuna 
Devlet Bakanı Nihat Su'nun sözlü cevabı 
(6/141) 27:29 

13. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Ankara ve İstanbul belediyele
rinin 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gere
ğince olan borçlarına dair İçişleri ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu (6/143) 29 
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Sayfa 
14. — Tokat Milletvekili Zeyyat Koca-

memi'nin yabancı memleketlerde tedavi 
edilmekte olan Türk vatandaşı sayısı ile 
6 Haziran 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Ka
rarnamenin neşrinden, itibaren bu gibi va
tandaşlardan istikrar fonuna katılma payı 
olarak kaç lira alındığına ve adı geçen 
kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Maliye Bakanı .^efik Inan'm sözlü 
cevabı (6/144) 29:31 

15. — Zonguldak Milletvekili Suphi Ko-
nak'ın, Karadeniz Ereğlisi Ortaokul bina
sının durumuna ve yeni bir okul binası 
yapılmasının zaruri görülüp görülmedi
ğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/146) ~* 31 

16. — Giresun Milletvekili Ali Köy-
men'in, Şebin Karahisar ilçesinde vuku-
bulan yangının sebebolduğu hasar mikta
rına ve yapılan yardım tutarına dair so
rusuna imar ve iskân Bakanı Muhittin 
Güvenen sözlü cevabı (6/152) 31:33 

17. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'-
ın, Tokat ve havalisine iktisadi bir hareket 

Sayfa 
kazandırmak, işsizliğe mâni olmak ve hu
susiyle yer üstü servetlerini kıymetlendir
mek makşadiyle Tokat'da sınai tesisler 
kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 33 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, 5/1280 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile sıhhi sebeplerle yapı
lan döviz satışlarından alman istikrar fo
nuna katılma payının kaldırılıp kaldırılmı-
yacağı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/154) 33:34 

19. — Giresun Milletvekili Ethem Kı-
lıçoğlu'nun, Sümerbank perakende satış 
mağazalarının ilçelerden kaldırılması se
bebine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/155) ~ • 34 

20. — Giresun Milletvekili Ethem Kı-
lıçoğlu'nun, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 
1960 tarihinden önce ve bugün kaç ek
meklik buğday tevzi ambarı bulunduğu
na, tevzi olunan buğdayın fiyatiyle nakli 
işine ve mutemetlik mevzuunda ihtilâf 
olup olmadığma dair sorusuna Ticaret Ba
kanı ihsan Gürsan'm sözlü cevabı (6/156) 34:37 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, geçen tu
tanak özetinde bulunan (Türk Silâhlı Kuvvet
leri Içhiznıet Kanununun 43 ncü maddesi) hak
kındaki «bu husustaki görüşmeler gelecek Bir
leşime bırakıldı.p> ibaresine olan itirazına bilgi 
edinilerek gereğinin Başkanlıkça yapılacağı 
bildirildi. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Ba
lıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 
9 . 1 . 1962 tarihli ve '211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
birinci görüşmesi sona erdi. , 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Ankara Belediyesi tarafından yol kavşaklarına 

konulması zaruri bulunan ışıklı trafik cihazla
rının temin ve tesisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna, içişleri Bakanı Ahmet To-
paloğhs, 

Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, asli 
görevi öğretmen olup da başka işlerde çalıştırı
lan öğretmen adedine ve varsa bunların öğret
menlikte görevlendirilerek yerlerinin öğretmen 
olmıyan yeni elemanlarla doldurulmasının müm
kün olup olmadığına ve öğretmen okullarından 
yılda ortalama kaç öğretmen mezun olup ve se
nede kaç öğretmenin istifa ederek ayrıldığına 
ve istifa sebeplerine dair sözlü sorusuna da 
Millî Eğitim Bakanı Hilmi incesulu cevap ver
diler. 



Çanakkale Milletvekili Burhan Arat 'm, yur
dumuzun birçok yerlerinde, ve bu arada Çanak
kale'de sayıları pek çok artan ve zeytin dâhil 
her türlü mahsule zarar veren yabani domuz
larla esaslı mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına ve ihraç maddesi olarak yabani domuz
ların etinden, derisinden ve kılından istifade 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu alâkalı 
Bakan hazır bulunmadığından gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Biga 
ilçesi PTT binası ve lojmanı inşaatının yeniden 
ne zaman ihaleye çıkarılacağına ve inşasına 
başlanacağına dair sorusu ile, 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, ihti
yaca kâfi gelmiyen Biga Hükümet dairesi için 
yeni bir bina yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu, soru sahibi ikinci defa ha
zır bulunmadığından düştü. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
pancarlarını tamamen teslim eden çiftçilere 
pancar bedellerinin hemen verilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusu ile, 

Yine Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ
lu'nun, Eskişehir'de inşası tamamlanmış bulu
nan Basma Fabrikası makinalarının ne zaman 
geleceğine ve fabrikanın hangi tarihte işletile
ceğine dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çe-
likbaş cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 27 Ma
yıs Ihtilâlindeh sonra takibata uğrıyan veya tu
tuklu bulunanlardan suçsuz oldukları bilâhara 
tesbit edilen veyahut beraet eden İktisadi Dev
let Teşekküllerinde ve benzeri müesseselerde ça
lışan işçi ve personlin vaziflerine tekrar alın 
mamaları sebebine dair sorusuna, Başbakan adı
na Sanayi Bakanı Fethi Çelik'baş cevap verdi. 

'Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, karşı
lığı ertesi yılın ürününden ayni olarak geri alın
mak suretiyle çiftçiye suni gübre temin edil
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu, 
Tarım Bakanı hazır bulunmadığından gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 
Bonn, Londra, Roma, Paris ve Washington gibi 
şehirlere atanan Büyükelçi ve elçilerin tâyin
lerinde göz önüne alman hususlara ve boşalan 
elçilik ve büyükelçilik kadrolarının doldurul
ması hususunda neler düşünüldüğüne dair so

rusuna Dışişleri Bakanı Selim ıSarper ve, 
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra, Anaya&a kabul 
olunmadan evvel, yapılan Ticaret Odaları, Tica
ret ve Sanayi Odaları ve Borsaları seçimlerinin 
yenilenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakanı İhsan Gürsan, 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
27 Mayıs ihtilâlinden sonra toplattırılan bilû
mum çifte, av tüfek ve aletleri, bıçakları ve sair 
ateşli silâhların sahiplerine iadesi hususunda ne 
düşünüldüğüne ve 

Kadın trafik memura alınacağı hususundaki 
gazete haberlerinin doğru olup olmadığına ve 
bu hususta ne düşünüldüğüne dair «sorularına 
İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu cevap verdi
ler. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 
1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirleri
nin taşması dolayısiyle kaç dönüm arazinin su
lar ıaltında kaldığına ve zarar gören mahsulle
rin cinsi, miktarı ve değeri ile her, iki nehrin 
sularının ıkonitrol altına alınması hususunda ya
pılan anlaşmanın ana hatlarına dair Bayındır-
lılk ve Tarım Bakanlarımdan sözlü sorusu, Ta
rım Bakanı hazır bulunamadığından gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, zey
tin yağı fiyatlarında, müstahsil aleyhine olarak 
devam eden gerileme karşısında, müstahsili hi
maye ve 'istikrarlı bir yağ piyasası tesis etmek 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından ısözlü Korusunu soru sahibi geri 
aldı. 

Giresun Milletvekili Ali öüceoğlu'nun, inşa
atına karar verilmiş olan Harşit Hidro - Elek
trik ıSan'tralinin projesinin ne safhada bulundu
ğuna ve projenin bu yıl tatbikinin imkân dâhi
linde olup olmadığına dair sorusuna Bayındır
lık Bakanı Emin Palksüt cevap verdi. 

Giresun Milletvekili Ali öüceoğlu'nun, or
man tahribini önlemek 'maJksadiyle orman böl
gesinde yaşıyan halka, zaruri ihtiyacı olan har
tama yerine kullanılmak üzere, ucuz çinko te
min ve tevzi ıhususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusuna Başbakan veya 
adına konuşacak Bakan hazır (bulunmadığından 
gelecek Ibirleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Güney -
Doğu illeri 'bölgesinde yollarda şahıs ve vasıta-



larda sık sık yapılan aramaların hukuki mesne
dinin neden ibaret bulunduğu, arama yapıl
ması için 'bir talimat ve emir verilip verilmediği 
ve aramaların kanunun tâyin ettiği şartlar al
tında yapılması için bir tamim ve talimatın 
gönderilip gönde rilmiyeceği hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet 
Topaloğlu cevap verdi. 

Sözlü sorular 
Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, köy ens

titülerinden mezun olanların sayısı ile bugünkü 
durumlarına ve bu eğitim müesseselerinin yeni-

Tasarılar 
1. — Ege Üniversitesinin 1958 malî yılı He

sabı Katî kanunu tasarısı (1/31) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

2. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1959 
İDÜltçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/32) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

3. — 1959 bütçe yılı Hesalbı Katî kanunu ta
sarısı (1/33) (Sayışitay Komisyonunla) 

4. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1958 Bütçe 
yılı hesabı katî kanunu tasarısı (1/34) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1959 bütçe yı
lı hesabı katî kanunu tasarısı (1/35) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1959 Bütçe yılı hesabı katî 
kanunu tasarısı (1/36) (Sayıştay Komisyonuna) 

7. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 Bütçe 
yılı hesalbı katî kanunu tasarısı (1/37) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1959 Bütçe yılı hesabı katî kanunu tasarısı 
(1/38) (Sayıştay Komisyonuna) 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1959 Bütçe yılı hesabı katî kanunu ta
sarısı (1/39) (Sayıştay Komisyonuna) 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1959 Bütçe 
yılı hesabı katî kanunu tasarısı (1/40) (Sayış
tay Komisyonuna) 

11. — Ankara Üniversitesi 1959 Bütçe yılı 
hesabı katî kanunu tasarısı (1/41) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

17 . 1 . 1962 Çarşamba gümı saat 15 te »top
lanılmak: üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bolu 
Mekki Keskin Zeki Baltaeıoğlu 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

den açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı-
ğına gönderilmiştir (6/181) 

12. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1959 Bütçe yılı hesabı katî kanunu tasarısı (1/42) 
(Sayıştay -Komisyonuna) 

13. — Ege Üniversitesi 1959 Bütçe yılı he
sabı katî kanunu tasarısı (1/43) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1959 
ıbütçe yılı hesabı katî kanunu tasarısı (1/44) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 
malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/45) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

16. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/46) (Karma Bütçe Ko
misyonuna) 

Teklifler 
17. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit 

Tevfik Akyavuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin ilga
sı ve yeni hükümler ihdasına dair Zirai vergi 
kanunu teklifi (2/86) (Maliye, Tarım ve Bütçe 
komisyonlarına) 

18. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve üç arkadaşının, eğitmenlere emeklilik ve öızlük 
haklarının tanınmasına dair kanun teklifi (2/87) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

19. — Sinop Milletvekili Malhmut Alicanoğlu 
ve üç arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik veya 
ekler yapılmış bulunan birinci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak-

Sorular 

2. — GELEN KAĞITLAR 



!bnda kanun teklifi (2/88) îçişleri ve Bütçe ko* 
misyonlarına) 

20. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek 
verilmesine dair kanun teklifi (2/89) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
21. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1958 

bütçe yılı kesinheşaplarına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/68) (Sayıştay Komisyonuna) 

22. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/69) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

23. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1959 bütçe 
yılı kesinhesabına ait. uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/70) (Sayıştay Komisyonuna) 

24. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1958 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/71) (Sayıştay Komisyonuna) 

25. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe 
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/72) (Sayıştay Komisyonuna) 

26.,— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-_ 
dürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/73) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

j 27. — ' 1050 sayılı Mühasdbei Umumiye Ka
nununun 76 neı maddesi gereğince hazırlanan ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/74) (Sayıştay Komisyonuna) 

28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/76) (Sayıştay Komis
yonuna) 

29. —. Karayolları Genel Müdürlüğünün 1959 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/76) (Sayıştay Komisyonuna) 

30. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1958 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/77) (Sayıştay Komisyonuna) 

31. — istanbul Üniversitesinin 1959 yılı kesin
hesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/78) (Sayış
tay Komisyonuna) 

32. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/79) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyonuna) 

Rapor 
33. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl

ması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kındaki 263 sayılı Kanun ile emekli, dul ve ye
tim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis 

» yonu raporu (1/20) (Gündeme) 

\ 



B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Kadir özek (İzmir), Zeki Bailtacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Kocaeli milletvekillerine kadar * yoklaıma 

1. — Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğlu'-
nun Dünya Gazetesinde çıkan bir yazı dolayısiy-
le gündem dışı demeci. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Gündem 
dışı umumi olarak bir görüşme yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Gündem dışı bu şekildeki umu
mi görüşmelerin mevzularını bilmemiz lâzımdır. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Devamla) — Son 
günlerin hâdiseleri üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Onun hakkında çok konuşuldu. 
NERİMAN AĞAOĞLU (Devamla) — Çok 

rica edeceğim. (Soldan konuşsun sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) _ Muhte
rem arkadaşlar; bu kürsüye çıkmak istemezdim] 
Ama son günlerin hâdiseleri beni buna mecbur 
otti. Birçok arkadaşlar bu kürsüye çıkıyor, ken
dilerini müdafaadan mahrum kimselerin aley
hinde tarizlerde bulunuyorlar. Bu efendiliğe 
yakışır mı, Türk ananesine yakışır mı? O insan
lar ki yirmi ayda, yirmi senenin ıstırabını çekti
ler. Çoeuklariyle, karılariyle, analariyle, baba-
lariyle, kardeşleriyle, (C. H. P. den gürültüler) 
dokıyısiyle hattâ ve hattâ milletin büyük bir ek
seriyetiyle yirmi ayda yirmi senenin ıstırabını 
çektiler. (C. H. P. den : «Bizde çektik» sesleri) 
Siz hiçbir şey çekmediniz. Maddi ıstırap çekti
ler, mânevi ıstırap çektiler. Dokunmayın o in
sanlara bu kürsüden. Hem onlar hesaplarını ver-

yapıldı) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. 

diler, alınları açık, vicdanları pırıl pırıl, (C. H. 
P. den gürültüler) ölüler evinde âkibetlerini 
bekliyorlar. 

BAŞKAN — Neriman hanım, Neriman ha
nım. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Devamla) — Bu ne 
kin, bu ne nefret, bu ne intikam hırsı! Bu çeşit 
hislerin memleketi nerelere kadar götürdüğünü 
gördük. (C. H. P. den gürültüler) Allah yeni 
yeni nefret, intikam hislerinden memleketi koru
sun. Sanki hiç işimiz yok; Şark'ta eşkıyalık, aç
lık, hayvan vefiyatı almış yürümüş, iktisadi 
kriz! Biz burada birbirimizi yiyoruz. Bir kuy
ruk lâfıdır almış etrafı yine. Bedii Faik yazıyor: 
(C. H. P. den : Bedii Faik burada yok sesleri) 
«Bu vatan onların değil. En küçük kırıntılarına 
kadar onları imha etmek zamanı gelmiştir. Ne 
duruyorsunuz taze kuvvet» diyor. (C. H. P. den 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Neriman Hanım, sükûnu bozu
yorsunuz. Lütfen... 

NERİMAN AĞAOĞLU (Devıamla) — «Çan
lar çoktan çaldı.» kimin için çalmış bu çanlar, 
kardeş kaatili onun için mi? (C. H. P. den kes, 
kes sesleri) Onun kuyruk dediği koskoca bir 
gövde, karşısına dikilmiş dimdik duruyor. 

BAŞKAN — Neriman Hanım, rica ederim, 
NERİMAN AĞAOĞLU (Devamla) — öyle 

bir gövde ki, ona en vahşi boğa yılanı bile do
kunmaya cesaret edemez. Etse bile kıyamaz 
efendiler, kıyamaz. Kim kıymış bu millete, kim 
kıyar bu millete. Elele verelim arkadaşlar elele. 
'Askeri ile, sivili ile, okumuşu ile, köylüsü ile 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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huzur getirelim. Bu millet acılarının dinmesini 
istiyor, huzur istiyor, «ülkün istiyor. Kardeş kat
liamı değil, huzur çanları çalacak 'bu memle
kette, katliam çanları değil. 

Hürmetlerimle. 

2. — Ankara Milletvekili Mehdi Mıîıçıoğlu'na 
iki ay izin verilmesi hakkında Başkanlık tezke
resi (3/81) 

BAŞKAN — Bir izin talebi var, onu oku
yoruz. 

Genel Kurula 
Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğlu'nun, 

hastalığına binaen, 18 .13 .1961 tarihinden iti
baren 2 ay izinli «ayılması Başkanlık Diva
nının 17 .1 .1962 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce 'tasviplerine arz olunur. 

s Millet Meclisi 
Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz efen
dim. 

1. — Çanakkale Milletvekili Burhan Ar atf
ın, yurdumuzun birçok yerlerinde ve bu arada 
Çanakkale'de sayıları pek çok artan ve zeytin 
dâhil her türlü mahsule zarar veren yabani do
muzlarla esaslı mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına ve ihraç maddesi olarak yabani do
muzların etinden derisinden ve kılından istifa
de hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Tarım Bakanı Cavit Oral ve Ticaret Bakanı İh
san Gürsan'm sözlü cevapları (6/103) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen
dim? Burada. 

Tarım Bakanı ve Ticaret Bakanı da burada
lar. Soruyu okuyoruz efendim. 

11 .12 .1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, mücadele bölümünün» 
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3. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'-

in, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
bir an evvel kanunlaşması için geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/77, 4/19) 

BAŞKAN — B i r önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

Ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
bir an evvel 'kanunlaşması için havale edilmiş 
olduğu Maliye ve Bütçe Komisyonlarından se
çilecek 5 er üyeden kurulacak geçici bir komis
yonda görüşülmesini ve karara bağlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tarım Bakanı ve ihraçla ilgili kısmının Ticaret 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerini saygjlarımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Burhan Arat 

Yurdumuzun birçok bölgelerinde ve bu ara
da, bilhassa Çanakkale il". ısınırları içinde, sü
rüler halinde, pek çok yabani domuz bulun
duğu bilinmektedir. 

Av tüfeklerine Hükümetçe el konulduğun
dan b u y a n a geçen 20 aya yakın zaman içinde, 
bunlarla köylümüzün münferit mücadelesi de 
mümkün olamadığından, - hususiyetleri icabı -
miktarları hendosi silsile ile artmış ve bilhassa 
1961 yılında Çanakkale ilinin birçok ilçelerin
de, zeytin dâhil olmak üzere her türlü mahsule 
verdikleri zarar % 25 - 30 oranına yükselmiş
tir. Bundan sonra geçecek zaman zarfında bu 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
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zararın gerçek bir felâket haline gelmesi mu
kadderdir. 

Bu pek ciddî durumda : 
I - Yabani domuzlarla esaslı mücadele hu

susunda Tarım Bakaniımız. gerek hemen bugün, 
gerek önümüzdeki mevsimler için ne gibi ted
birler düşünmektedir? 

II - Miktarı yalnız Çanakkale ilinde, bugün 
yüzibinleri iaşan ve baş döndürücü bir süratle ço
ğalmaya devam eden yabani domuzun eti, de
risi ve kılı çok kıymetli birer ihraç .metaı oldu
ğuna göre, Tarım ve lüzumunda Sanayi Ba-
kanlıklariyle iş birliği ytvpıp, bunların ihraç 
için kıymetiendirilmesiyle, mücadeleyi sistemli 
bir şekilde hızlandırıp, yurdumuza iki faydayı 
bir arada sağlamak konusunda Ticaret Bakanı
mız ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Adana) 

— Sayın Burfıan Arat 'm sözlü sorularına cevap 
arz ediyorum. 

Muzur hayvanlara ve bu arada yaban do
muzlarına karşı mevcudumuzdaki Millî Savun
ma Bakanlığına ait silâh ve Maikina Kimya 
Endüstrisi Kurumu ımatmulâtı 'olan av tüfekle
riyle gerek sürek avları tertiplemek ve gerekse 
münferit avcılık yapmak suretiyle 'her sene ge
niş ölçüde mücadeleler yapılmaktadır. Bu yön
de yakm senelere ait bir misal verilmesi icab-
ederse tatbik edilen bu mücadeleler sayesinde 
yurdumuzun muhtelif bölgelerinde: 

19'57 senesinde 40 170 domuz ve 17.990 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 

1958 senesinde 42 697 domuz ve 24 000 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 

1959 senesinde 41 033 domuz ve 29 979 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 

1960 senesinde 40 952 domuz ve 29 508 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 

1961 senesinde 10 983 domuz ve 6 000 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 
muzur hayvan itlaf edilmiştir. Bu meyancla 
Çanakkale vilâyeti merkez ve 'kazalarında da: 

1967 senesinde 4 381 domuz ve 268 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 

1958 senesinde 2 906 domuz ve 425 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 

1959 senesinde 2 074 domuz ve 293 ayı, 
kurt, çakal gibi çeşitli, 
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1960 senesinde 2 074 domuz ve 293 'ayı, 

kurt, .çakal gibi çeşitli, • 
1961 senesinde 606 domuz ve 77 ayı, 

kurt, çakal gibi çeşitli, 
muzur hayvan öldürülmüştür. 1961 yılı ic
raatının diğer senelere nazaran çok düşük olu
şu ; 1960 yılında içişleri Bakanlığının emirleriy
le müs'tahsil elindeki silâh ve av tüfeklerinin 
toplattırılması neticesinde münferit avcılığın 
yapılamamasından ileri gelmiştir. 

Gerek yaban domuzlarına ve gerekse (ayı, 
kurt, çakal ve saire gibi) çeşitli muzur hay
vanlara karşı : 

a) Mevcudumuzdaıki (Millî Savunma Ba
kanlığına aldolup) ekserisi Saptan düşmüş ve 
çok eski durumda bulunan 8 441 aded silâh ve 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu mamulâtı 
olan 2 419 aded 12 ve 16 numaralı av tüfekle
riyle 6968 sayılı Kanunun tanıdığı yetkilere 
dayanılarak malhallin en büyük mülkiye âmir
leri ve garnizon kumandanlarının iş birliği ne
ticesi sürev avları tertiplemek, 

b) Münferit avcılık yapanlara öldürdükle
ri beher muzur hayvan uzvi alemeti karşılığı 
olarak (av tüfekleri için) av fişeği yardımında 
bulunmak, 

e) Avcı kulüplerinin^ kurulmasını ve bu 
yöndeki faaliyetlerini teşvik etmek suretiyle 
mücadele yaptırılarak gerek yaban domuzları
nın ve gerekse sair muzur hayvanların ziraat 
mahsulünde muhtemel sararlarının önlenmesi
ne çalışılmaktadır. 

Saygı ile arz olunur. 
BAŞKAN — Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım. 

Çanakkale Milletvekili Burhan Arat arkada
şımın Bakanlığımı ilgilendiren kısmına cevap
larımı arz ediyorum. 

1. — Yaban domuzu vurulduktan sonra et 
olarak ihracedilebilmöktedir. Bu takdirde APA 
ve serbest döviz safhası memleketlere ihracı li
sansa tâbi olmayıp ihracat için satış fiyatının 
tescili kâfi gelmektedir.. Tescil mercii mahallî 
ticaret odaları olduğundan satışların tescili ko
laylıkla yaptırılabilmektedir. 

Anlaşmalı memleketlere ihracat ise lisansa 
tâbidir .Ancak şimdiye kadar bu yolda bir ta
lep vâki olmamıştır. 
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1961 senesi içinde (Batı - Almanya'ya 7 ton 

domuz eti ühraeed'ilmiştir. 

2. — Bu hayvanın deri ve kıllarının da ih
racı şayanı arzu bulunmakta ise de, bu madde
leri işliyecek sanayi memleketimizde 'henüz ku
rulmamıştır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Soru sahibi. 
BURHAN ARAT'(Çanakkale) - -Muhterem 

arkadaşlar, suallerime lütfettikleri cevaptan ' 
dolayı Sayın Tanım ve Ticaret Bakanlarına 
teşekkürlerimi arz ederim. 'Esasen îbu sualimi 
kendilerinin 'geçmişteki icraatıyle ilgili 'olarak 
getirmemiştim. Ancak yabani domuzların tah
ribatını. önlemek bilhassa Son senelerde gerek 
zirai asayişimizin gerek istihsal gücümüzün 
süratle ihalli lâzımgelen (pis. acele problemleri 
içine girmiş (bulunmaktadır. Filhakika Son se
nelerde başta" Çanakkale ili olmak üzere birçok 
illerimizde yabani domuzun tahribatı ortalama 
zirai istihsalimizi % '25 - 30 belki de daha faz
la bir ölçüde .mutazarrır etmekte bulunmakta
dır. Bu zarar temposu süratle ilerlemekte ve 
köylünün artık çalışma gücü ve çalışma hevesi, 
azalmaya başlamıştır. Köylülerimiz, evvelce el
lerinde bulundurdukları silâhlariyle münferit 
mücadele yapmaktaydılar. Ancak, İhtilâli mü-
taakıp haklı ve yerinde bir tedbir olarak, Hü
kümetçe, köylünün elindeki silâhlar toplanmış 
ve- münferit mücadele de yapılamaz hale gelmiş
tir. İşte bunun devamı müddetince, 6968 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesine göre, gerek'kuram
lar ve gerekse mülkiye amirlerince icabında hal
ka tertib ettirilen sürek avlanna civardaki or
du birliklerinin de katılmasını âmir olan bu 29 
ncu madde hükmü tathik etirilmemiş ve bu fa
sıladan faydalanan yaban domuzları hendesî bir 
silsile ile artmaktadırlar. 

Son senelerde köylünün, bütün ümidini bağ
ladığı mahsulü, yer yer tamamen yokedeeek ka
dar çoğalmış bulunmaktadır. Tahrip o derece 
korkunçtur ki, arkadaşlamm, sadece toprak üze
rinde bulunan mahsulü tahribetmekle kalmıyor
lar, henüz pek körpe bir filiz halinde bulunan 
fideleri dahi kökünden koparıp mahvetmekte
dirler. Bu hal, şiddetle teşvik etmek mecburiye
tinde olduğumuz, millî gelirimizin, millî serveti
mizin mühim kısmını teşkil eden zeytin mahsu
lünün esası olan ağaçları yetiştirmek hususun
daki hevesi söndürmektedir. Ben Çanakkale'-
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de köylülerle temas ettim, biz, ıslah edilmiş to
humdan vazgeçtik, bizi şu domuzların yaptığı 
tahribattan kurtarın diye yalvarmaktadırlar. 
Seçim sahamda gezerken bana bir jandarmanın 
vurduğu bir domuzu gösterdiler. Bir tasirhane-
nin önüne getirmişlerdi, bu domuzun karnın
dan iki gaz tenekesine yakın hazmedilmemiş zey
tin çıktı. Bir domuzun bu kadar zeytin yuttuğu 
düşünülürse yüzbmlerce domuzun memleket 
mahsulüne yaptığı zararı tasavvur 'buyurun. O 
domuzu tarttılar tam 150 kilo geldi. Mevzu mü
himdir arkadaşlar. O itibarla-yüksek huzurunu -
za getirdim. Bununla bir an evvel mücadele 
edilmesi lâzımdır. Sayın Bakanımızın ifade et
tiklerinle bakılırsa senede 40 bin domuz vurulu-
yormuş. Sistemli mücadele ile bunun yüzbinler-
cesini vurmak, mümkündür. Çanakkale'de 600 
tanesi itlaf edilmiştir. İlgililerin söylediklerine 
göre bir erkek ve bir dişi domuzdan iki senede 
360 tane domuz meydana geliyormuş. Bunlarla 
iyi mücadele edildiği takdirde hem dış memle
ketlere ihraç etmek suretiyle döviz temin etmek 
hem de tahribatından 'müstahsili korumak imkâ
nı hâsıl olur. O itibarla sadece Tarım ve Tica
ret bakanlarından değil, bütünüyle Hükümetten 
dileğim şudur : Tarım Bakanlığımın bunlarla 
mücadele için askerî birliklerin katılmasını em
reden 6968 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ge
reğince yapılacak olan bu mücadelenin hızlan
dırılması hususunda gayret göstermelerini rica 
ediyoram. Silâhların iadesine ait emir çıktığı 
halde daha Millî Savunma Bakanlığının, silâh
ları iade etmediği hakkında birçok mektup al
maktayım. Bu bakımdan bu emrin Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından yerine getirilmesini 
bilhassa rica ediyorum. Yine son zamanlarda al
dığım mektuplarda, mevsim itibariyle domuz
lar yiyecek bulamadıklan için bu sefer de taze 
ekilmiş buğday, arpa v. s. tarlalarına girmek su
retiyle böcek ve solucan aramak maksadiyle 
ekinleri sürmektedirler. Köylülerimiz gelecek 
sene için ümit bağladıkları mahsullerinin mah
volmakta olduğunu acı acı söylüyorlar. Bu iti
barla silâhlann bir an evvel verilerek mücade
lenin hızlandırılmasını rica ediyorum. 

İkincisi; mevcut konserve fabrikalarımı eihaz-
lıandırarak bu domuzlann etlerinden ve bugünıe 
kadar igleonmediği anlaşılan deri ve kıl'larından 
da faydalanmak suretiyle bu hayvanların hem 
mranlamndanı kurtulmak ve hem, de memlekete 
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döviz getirilmek lıussusunda Hükümetimizin lıa-
rekete geçmesini ehemmiyetle rica ediyorum. 

Bu domuzlar umumiyetle memleketimizin tu-
rdsıtik muhitlerinde mütekâsif bir halde bulunmak
tadırlar. Turilstler av ve heyecan zevklerini tat
min için ta Afrika'ya kadar gidiyorlar... 

BAŞKAN — Buriıan Bey; 'bir dakikanız kal
dı efendim. 

BURHAN ARAT (Devamla) — Bitiriyo-
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rum efendim. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlı
ğımız diğer bakanlıklarla anlaştığı takdirde 
turistler için sürek avı tertiplemek suretiyle 
turizmi teşvik etmek imkânı hâsıl olabilir. 
Memleketimizde Ibinlereesi mevcut 'bulunan bu 
hayvanların hem zararından korunmak ve hem 
de derisinden, etinden ve yağından istifade et
mek imkânı hâsıl olur. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

5. — aÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kındaki 263 sayılı Kanun ile emeldi, dul ve ye
tim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis 
yonu raporu (1/20) (S. Sayısı: 4) (1) 

BAŞKAN — Efendim, İki önerge geldi, on
ları okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 

bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı 
Kanun ile 279 sayılı Kanuna «k kanun tasarısı, 
ve Bütçe Komisyonu raporu 16 . 1 . .1962 tari
hinde 1/20 Sıra No. su ile hastırılıp milletvekil
lerine dağıtılmıştır. 

Bu kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
gündeme alınıp 'görüşüimesini ara ve teklif 
ederiz. 

Elâzığ Aydın 
Nurettin Ardıejoğlu İsmet Sezgin 

Anlkara 
tlyas Seçkin 

Başkanlık Yüksek Katına 
7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 

bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki 263 sayılı Kanun ile emekli, dul ve yetim 
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporunun gündeme alınarak sorulardan 
evvel öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi husu
sunun Umumi Heyete arzına müsaadelerini rioa 
ederim. 

Maliye Bakam 
Şefik tnan 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
•iadır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri olkuduk, 
kanun tasarısı arkadaşlara dağıtılmıştır. Yal
nız 'kanun tasarısı gelen evrak arasında (bulun
maktadır. Gündeme alınabilmesi için oylarınıza 
müracaat edeceğim. Kanun tasarısının gündeme 
alınmasını 'ka'bul Ib uyur ani ar... Etmiyenler... 
Gündeme alınması kaibul edilmiştir. 

Efendim, kanun tasarısının görüşülmesi için 
48 saatlik müddet dolmamıştır. Kanun tasarısı
nın müzakere edilebilmesi ancak oylarınıza 
bağlıdır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının Lsuallere takdimen ve ön
celikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul 
edilmiştir. 

Tasarının heyeti uımunniyesi üzeHinde 'söz is-
tiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kahul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle, görüşülmesi hususunu 
reylerinize arz ediyoruım. Kabul 'edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim 
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı 

Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — 263 sayılı Kanunla maaş ve üc
ret tutarlarına, 279 sayılı Kanun ile de emekli, 
dul ve yetim aylıklarına % 35 nisbetinde ya
pılmış olan zammın, 263 ve 279 sayılı kanunla
rın geçici 1 nei maddelerinde % 20 nisheti üze
rinden tatbiki için teshit edilmiş bulunan süre
ler 28 Şubat 1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

279 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sindeki (1 . 3 . 1961 - 31 . 1 . 1962) devresi 
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( 1 . 3 . 1961 - 28 . 2 . 1963) olarak, aynı mad
denin 2 nci fıkrasındaki ( 1 . 3 . 1962) tarihi 
de (1 . 3 . 1963) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında 'bir tadil tek
lifi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
7244 «ayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 

ibu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki 263 sayılı Kanun 'ile Emekli, dul ve yetim 
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sa
yılı Kanuna ek kanun 'tasarısının ibirinei mad
desinin Ibirinci fıkrasından sonra ikinci fıkra 
olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

(5434 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce emekliye ayrılmış olanlarla (bunların bırak
tığı 'dul ve yetimler ve keza mezkûr tarihten 
önce dul. ve yetim aylığı bağlanmış 'olanlar bu 
hüküm dışında 'bırakılmıştır.) 

17 . 1 . 1962 
İstanbul 

Mahmut Rııza Bert an 

BAŞKAN — Takrir hakkında Mahmut Rıza 
Bertan; buyurun. 

MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) — 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; imkânı ol
saydı Hükümetimiz, geçen yıl bir kanunla 
kaıbul edilmiş olları yüzde on beş zamları seve 
seve verecekti. Fakat Hükümet, yaptığı tet
kikler sonunda bunun' imkânsız olduğunu gör
dü, bütün arzusuna rağmen yüzde onbeşleri 
bu sene vermek imkânını bulamadı. 

Haddizatında, Hükümetin verdiği bilgi
ye göre, bu zam tutarı 360 - 370 milyon lira 
gibi görünüyorsa da, bu zammın Iktisffdi Dev
let Teşekküllerine ve Devlet sektöründe çalışan 
işçilere de teşmili suretiyle bir milyar 500 mil
yon hattâ bir milyar 800 milyon lira tutacağı 
anlaşıldı. Bu suretle bunun, bugünkü ikti
sadi ve malî şartlarımız altında verilmesinin 
mümkün olmadığı ve bu sebeple bu zamların 
bir sene geriye bırakılması için huzurunuza 
biraz evvel arz edilen kanun tasarısı getiril
miş bulunuyor. Demekki Hükümet ve yüksek 
Meclisiniz imkân olsa bu zamları dahi verme
yi göze almıştır. Müsaade ederseniz tadilini 
teklif ettiğim hususu izah edeyim. 1950 yı
lında yani, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
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Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten evvel emekliye ayrılmış olanlarla bun
ların bıraktığı dul ve yetimlerine ve keza 
1 . 1 . 1950 tarihinden evvel dul ve yetim ay
lığı bağlanmış olanlara bu yeni tesis edece
ğimiz hüküm dışında bırakılarak % 15 lerin 
verilmesini temin edici bir tadil teklifidir. Bu
nun malî portesi maliyemizde bir külfet tah
mil etmiyecektir. Bunun malî portesinin 25 
milyon civarında olacağı yetkililer tarafından 
ifade edilmiştir. İlk akla gelecek husus, 
niçin 1950 den evvelki emekli, dul ve yetim
ler için % 15 zammın verilmesi arzusiyle ta
dil teklifi getiriliyor da bilûmum emekli, dul 
ve yetimler için bu husus düşünülmemiştir1? 
Arz edeyim, cemiyetimiz hergüıl tekâmmül et
mektedir, 1950 yılında 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ve yep
yeni bir zihniyetle yeni bir müessese kuruluyor. 
Emekliye ayrılacak olanlarla dul ve yetim
lerin geleceklerini daha üstün bir maaş se
viyesinde tutmak dolayısiyle babalarını, ko
calarını kaybetmiş olan dul ve yetimlere daha 
üstün bir hayat seviyesi ısağiamak maksadiyle, yani 
1950 den sonra emekliye ayrılmış olanlarla dul 
ve yetimleri ne de olsa, nafakalarını temin 
edecek durumdadırlar. Fakat, 1 . 1 . 1950 den 
evvel- emekliye ayrılmış olanlar hâlen cüzi maaş 
almaktadırlar. Ayda yüz liradan aşağı dul 
maaşı alan nice nineler, oğlundan bağlanmış 
yüz liradan aşağı maaş alan nineler vardır. 
Bunlar için yüzde onbeş zam büyük yardım 
teşkil edecektir. Ayda onbeş liranın, yirmi 
iki buçuk liranın onlar için büyük kıymeti 
vardır. Bu para her gün bir ekmek, bir soğan 
parası demektir. Maaşa eklenecek yüzde on-
beşler yüksek maaş alanlar için bir mâna ifa
de etmezse de kasabaları, şehir Deri gezdiği
miz zaman bu paraya muhtaç olanların çok 
olduğunu görürüz. Bu zümreye yüksek Mec
lisinizin bunu esirğemiyeceğini ümidediyorum. 
Tadil teklifimi takdim etmeden evvel hiç kim
se ile görüşmedim, daha evvel de bir hazır
lık yapmış değilim. Yüksek Meclisinizin bunu 
esirğemiyeceğini ve bunda Meclisin bu zümre
ye karşı şefkat göstereceğini, imkân olsa 
diğer sınıflara da teşmil edeceğini ispat et
miştir. Bu arada akla, şöyle bir şey gelebilir; 
bugün halen memur olan ve iş sahibi bulunan 
kimseler mevcuttur. Elbetteki berhayat olan-
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larm ailesi efradım geçindirmekle mükellef I 
olacakları gayet tabiîdir. Bu şahsın kuvvetine 
göre ekmeğini kazanması, ve dana fazla ça- I 
lışması lâzımdır. Elbetteki yeni görev allacaık, 
ek mesai yapacak ve fazla kazanç temin ede
cek kimseler de mevcuttur. Bilhassa Devlete 
uzun seneler hizmet etmiş, üful etmiş zeva
tın dul ve yetimleri milletimizin şefkatine terk 
edilmiştir. Başka yerlerden hiçbir suretle ka
zanç temin edemiyen bu zümreye yapılacak: 
zammın malî portesi pek düşüktür. Zammın I 
tutarı olan 25 milyon lirayı mağdur olan bu 
zümreden esirgemiyeceğinizi ümidederek tadil 
teklifimin kabulünü istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın arka
daşımız hakikaten bir bakımdan çok* isabetli 
bir teklifte bulundular. Ve sözlerine ballar
ken mallı durumumuza tamamiyle müdrik ola
rak konuştular. Hükümetiniz de tâ baştan iti
baren gerek Meclis önünde, gerekse efkârı umu
miye önünde malî durumumuzu bütün çıplak
lığı ile ortaya koymuş bulunmaktadır. Ve bu 
karara Hükümetiniz ıstırar içinde ulaşmıştır. 
Fakat takiıbedilcn hedef bakımından bu karar 
memleket iktisadiyatı için, emin olunuz, çok isa
betli bir karar olmuştur. 

Muhterem arkadaşımız fevkalâde insani dü
şüncelerle bir teklif getirmektedirler. Bu teklifin 
portesini de 25 milyon lira olarak ifade buyurdu
lar. Ben, küsuratını da arz edeyim; 26 milyon 
595 bin 624 lira. Portesi bu. Ancak: Hükümet 
olarak biz önceden de düşündük, ariz ve arai'k 
incelemeler yaptık, neticede bu şekilde bir istisna 
yoluna gitmemeyi kararlaştırdık. Niçin bu yola 
gittik, onu arz edeyim. 

Bizim emekli rejimimiz tetkik edildiği zaman I 
görülecektir ki; memleketimizde şu anda mevcud-
olan emekli, dul ve yetimlerimizin tâfbi oldukları 
çeşitli emekli, rejimleri vardır. 1950 ye kadar 
olanlar, Emekli Sandığı kurulduktan sonra emek
liye sevk edilmiş olan emeklilerimiz mevcuttur. 
Teferruata inildiği zaman görülür ki, pek çeşitli 
emekli olmuş kimseler çeşitli rejime tâbi tutulmuş
tur. Bir general, bir vali çeşitli maaş alırlar, elleri 
ne geçen paraların miktarı değişiktir. Hükümet 
olarak bunu tetkik ettik ve bir çare bulmak vazife
sini üzerimize aldık. Bunun üzerinde çalışıyorum, 
1950 den önceki rejimi de değiştireceğiz, tadil J 
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edeceğiz. Aradaki fark ayrılıklarını gidermeye 
çalışacağız. 1950 den sonraki rejimi de ıslajh ede 
ceğiz. Fakat bütün işleri yapabilmek için bir de
fa durumu olduğu gibi tutmak ve tesbit ettikten 
sonra çalışmak lâzımdır. 1950 senesinden önce 
emekliye sevk edilmişlerle, dul ve yetimlere ait 
Maliyode 100 bin dosya vardır. Biz şimdi 100 bin 
dosya üzerine eğildik, etütler yapıyoruz, çeş;tli 
değişik rejimleri tesbit etmeye çalışıyoruz. Bunun 
üzerinde adaptasyon ve ayarlama yapmayı düşü
nüyoruz. Bütün emekli, dul ve yetimleri tatmin 
edecek bir hal tarzı üzerinde çalışmaktayız,'yal
nız bize şimdilik müsaade etmenizi rica ediyorum. 
Şu anda bir istisna yapmıyalım, durumu olduğu 
gibi tesbit edelim. Bunu her halde halledeceğiz. 
Arz ettiğim gibi bu husus ayrı bir mevzudur. 

Bu teklif mevcut adaletsizliği artırmaktan 
başka bir şeye yaramıyacaktır, mevcut adaletsiz
liği muzaaf bir hale getirecektir. Fark yüzde 15 
artarak devam edecektir. Onun için biz, kısa za
manda bu adaletsizliği halletmeye çalışacağız. 
Mevzuun üzerine eğilmiş (bulunuyoruz. Halen 
Maliyede, demin de arz ettiğim gübi, yüz küsur 
bin dosya vardır. Mevzuu ele aldık arkadaşlar. 
Müsaade ederseniz lâyihayı olduğu gibi kabul 
edelim. Şimdi yapılacak istisnai bir zam, mevcut 
adaletsizliği artırmaktan başka bir netice vermi-
yecektir. Emin olunuz Hükümetiniz bu mevzuu 
iyi bir şekilde halledecektir. Lütfediniz bunu ge
ciktirmiş olalım, fakat iyi bir şekilde halledelim. 
Bir sene geç yapalım, fakat iyi bir şey yapalım, 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında kumanda et
miş ve emekliye ayrılmış bir orgeneralle Cumhu
riyet Hükümeti devrinde kumanda etmiş ve 
emekliye ayrılmış bir orgeneral arasında çeşitli 
farklar vardır ve ayrı ayrı rejim içindedirler. 
Biz bunlara bir çare bulmak ve herkesin istediği 
adaleti yerine getirmek için çalışıyoruz. Lütfedi
niz, arkadaşımızın bu teklifini, şimdilik kabul et • 
meyiniz, ricam bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Mahmut Rıza Bertan. 
MAHMUT RIZA BERTAN (istanbul) — 

Sayın arkadaşlar, Maliye Bakanımızın iyi niyet 
sahibi olduklarına inanıyorum. Dikkat buyuru-
lursa görülecektir ki, Maliye Bakanımızın izahatı 
bendenizi tatmin etmediği gibi sizleri de tatmin 
etmimiştir. (Bir kısım sıralardan : Doğru sesleri) 
100 bin dosya tetkik edilecek, ondan sonra bu 
emekliler arasındaki adaletsizlik giderilecek, Ma
liye Bakanlığı bunu bir sene içinde yapabilirler 



M. Meclisi B : 34 
mi? Esasen zam bir sene geriye, bırakılıyor bu 
şefkate muhtaç zümrenin bu sene içerisinde zam
larının verilmesi hususunun temin edilmesini is
tirham ediyorum. Bu zammın malî portesi pek 
'küçüktür. 1 milyar 800 milyonluk bir zam içeri
sinde ancak 25 milyonluk zamma inhisar etmek
tedir. Eğer bu memleket bu zümreye ufacık bir 
zammı yaparsa bundan ancak şeref duyulacaktır. 
Dullar, yetimler ve nineler sevinecek ve sevindi-
rilecektir. Aksi halde mademki bu mesele Meclis 
(kürsüsüne intikal etmiştir, emin olunuz netice in
kisar olacaktır. Bu hususu katiyen hislerime kapı
larak arz etmiyorum. Mağdur olan bu zümrenin 
maddi ve mânevi bakımdan sevindirilmesi için ta
dil teklifimin kabulünü istirham ediyorum. Ayrı
ca Maliye Vekilinden istirham ediyorum, şu veya 
Ibu dosyanın tetkik ve tevhidinde, eski orgenera
lin, yeni ve eski valinin durumlarının görüşül
mesiyle alâkalı değildir. Bu sene verilecek % 15 
'zammı teklifimle bir sene evvel almış olacaklar
dır. Binaenaleyh teklifimde ısrar ediyorum. Ve 
sizlerden kabulünü istirham ediyorum. Türk mil
letinin şerefini kazanmış olacaksınız, vereceğiniz 
15 ilâ 40 liralık zam ancak Meclis ve Hükümete 
şeref verir. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
ETHEM KILIÇOÖLU (Giresun) — ÇOK 

muhterem arkadaşlarım, 7244 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini tadil eden 263 sayılı Kanunun 
ve bununla ilgili olarak yapılan 279 sayılı Kanu
na ek tasarı hepimizin malûmu olduğu üzere tet
kikten geçti ve sayın Maliye Vekilimiz de bugün
kü malî durumumuz dolayısiyle Hazineye 344,5 
milyon lira gibi bir külfet tahmil eden bu zam
mın geriye bırakılması hususunu savundular. 
Bu aynı zamanda Hükümetin de görüşü olduğu 
için üzerinde ehemmiyetle durmak icabeder. Di
ğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel 
idareler ve belediyeler de bu zammın verilmesi 
dolayısiyle 235 milyon lira civarında bir külfet 
altına girecekler. Halbuki bu müesseselerin bu 
zammı verecek takatta olmadıklarını gerekçele
rinde okumuş bulunuyoruz, çok doğrudur. Ha
kikaten bunun malî takatimizle mütenasip olup 
olmadığı hususu üzerinde durulması icabeder. 
Diğer taraftan memurun da içinde bulunduğu 
güç durumunu göz önünde bulundurmak ve iki 
hususu telif etmek üzere çarelerini aramamız lâ
zım. Bendeniz, bir noktadan dikkatlerinizi çek
meye gayret edeceğim. Bu yüzde 35 zamİar ka-
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bul edilirken, yanılmıyorsam sayın Maliye Ve
kili arkadaşımız da o zamanın hükümetinde va
zife almışlardı. Şimdi % 35 zammın % 20 si o 
gün kabul edilen kanunla verilmiş, geri kalan 
% 15 şi ise 1962 yılma talik edilmiş idi. (Madde 
hakkında bir milletvekili : Madde hakkında de
ğilse zatiâliniz gelir konuşursunuz, önerge üze
rinde konuşmuyorsam Riyaset Divanı vazifesini 
buraya seçilir, yaparsınız. (Alkışlar) 

Şimdi '% ı5 zam, kanun yapılırken 1962 yı
lına bırakılmıştı. Şimdi teklif edilen bir kanun 
tasarısı ile bunu 1963 yuma bırakıyoruz. Maliye 
Vekilimiz o zaman bulunduğu Hükümet içinde 
Maliyenin bir yıl sonraki durumunu görememiş 
bugün sıkıntı içinde olduğundan bahisle bizler
den yardım, memurlardan da fedakârlık yap
masını istiyor. Acaba bir sene sonra gelecek Ma
liye Vekili arkadaşımız bugün atılmış olan adı
mın cezasını kimlere ödettirecek, kimlere çekti
recektir? Bendeniz, kanun* tasarısının bugünkü 
şeklinde dahi bir samimiyet göremediğimi ifade 
etmek mecburiyetindeyim. Çünkü tadil tasarısı
nın birinci maddesinin son kısmında deniyor ki : 
«yüzde 1(5 zam 1 . 3 . 1963 e bırakılmıştır.» Çok 
rica ederim arkadaşlar, eğer biz her sene önce 
yanlış bir adım atmışsak, bunu bugün tekrar 
etmiyelim. İlerde malî durumumuz iyiye gide
cektir, veya memurların huzuruna çıkıp «Arka
daşlar, biz ge^eıı sene böyle yaptık ama, ne ya
palım, bütçemizin durumu şudur, böyle, şöyle 
oldu» diye bir ileriki seneye taliki için gayret 
sarf etmiyelim. 

Efendim, - belki bâzı arkadaşların hoşuna 
gitmiyecek ama söylemek mecburiyetindeyim -
bu, geçen sene kabul edilirken Hazinenin duru
mu, maliyenin durumu meçhul değildi ama, önde 
bir seçim vardı, memurlardan istifade etmek, 
memurları benimsemek ieabederdi. (Duyulmıyan 
bir müdahaleye karşı) Zatiâlinize aynen iade ede
rim, beyefendi. 

KEMALİ BEYAZIT (Maraş) — Neyi iade 
ediyorsunuz, ne söyledim? 

ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Söyledi
ğinizi. 

BAŞKAN — Beyefendi, siz konuşmanıza de
vam edin, karşılıklı konuşmayın. 

ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Müda
hale edene ihtar edin Reis Bey.' 

Bir oldubitti oldu memurlar yüzde 15 zam
mı alacak. Eksik olmasınlar, ellerinden gelen 
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gayreti sarf ettiler Fakat boşa çıktı. (A. P., 
C. K. M. P. ve Y. T. P. grupları tarafından al
kışlar) Fakat ne olur ne olmaz, belki bir sene 
geçer, bir seçim daha olur, 1963 senesine tehir 
edelim de bekliyelim. Durum bu. Şimdi arka
daşlar, eğer hakikaten bir fedakârlık yapmak 
icabediyorsa ki, ediyor, bendeniz buna kaani olan 
bir kimseyim, bunun tamamen, yani maddenin 
tamamen kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın önerge
sini oylarınıza sunacağım, önerge okundu ve üze
rinde konuşuldu. Şimdi bir kere daha okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Berkan'-
ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İL YAS 
SEÇKİN (Ankara) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştiralk etmiyor. Ta
dil teklifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Tadil teklifi ka
bul edilmiştir. (A. P. ve Y. T. P. tarafından 
alkışlar) 

Efendim bu tadil te'klifi nazarı itibara alın
dığına göre tadil te'klifi ile birlikte maddeyi 
encümene veriyoruz. Diğerleri de tatbik mad
deleri olduğuna göre kanun tekrar encümende 
tezekkür edilip bilâlhara gelecektir. 

BAŞKAN — ıSorulara devam ediyoruz. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
karşılığı ertesi yılın ürününden aynî olarak ge
ri alınmak 'suretiyle çiftçiye suni gübre temin 
edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/113) 

BAŞKAN — Soru saflıibi burada mı efen
dim?.. (Yok sesleri) soruyu gelecek Birleşime 
bırakıyoruz. 

.3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in, 1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene nehirle
rinin taşması dolayısiyle kaç dönüm arazinin su
lar altında kaldığına ve zarar gören mahsullerin 
cinsi, miktarı ve değeri ile her iki nehrin suları
nın kontrol altına alınması hususunda yapılan 
anlaşmanın ana hatlarına dair sorusuna Bayın-
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dirlik Bakanı Emin Paksüt ve Tarım Bakanı 
Cavit Oral'm sözlü cevapları (6/125) 

BAŞKAN — Melumet Yüceler buradalar mı 
efendim?.. (Burada sesleri) Bayındırlık Baka
nı-. (Burada sesleri) Tarım Babanı arkadaşımız 
buradalar mı efendim.. (Burada) 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve Tarım 

Ba'kanları tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması 'hususunun teminini kaygılarımla arz 
ederim. 

1. — 1961 ziraat yılında Meriç ve Ergene 
nehirlerinin 'taşkını dolayısiyle kaç dönüm ara
zi sular '-altında kalmış, bu arazilerde bulunan 
•hangi cins mahsuller ne miktar zarar görmüş 
ve 'zarar değeri nedir? s 

2. — Meriç ve Ergene ndhri sularının kont
rol altına alınması (hususu ne zaıman plâna alın
mıştır? Yunan Hükümeti ile Hükümetimiz ara
sında bu maksatla Pityon'da imzalanan Anlaş
manın ana hatları nedir? Bu Anlaşma esasları
na göre Yunanlılar ile bizim inşa ettiğimiz set
lerin uzunluğu nedir? 

3. — Bu inşaat işi ne zaman sona erecektir? 
15 . 12 . 1961 

Kayseri Milletvekili 
Melhmet Yüceler 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara Milletvekili) — Kayseri Mille'tve'kili 
Sayın Mehmet Yüceler tarafından verilmiş olan 
önergede Meriç, ve Ergene nehirlerinin taşkını 
mevzuubahsedilmekte, taşkından korunmak için 
Türk Hükümeti ile Yunan Hümeti arasındaki 
anlaşmanın mahiyetiyle yapılmış 'olan setlerin 
uzunluğunun 1961 yılı içinde vukubulan taş
kınlarda taşkına mâruz kalan arazi miktarının 
ve mahsul çeşidinin tasrihi suretiyle cevap is
tenmektedir. Sırasiyle cevapları arz ediyorum. 

1961 yılı içinde birisi Mayısın 13 ile 16 sı 
arasında, diğeri yine Mayısın 17 si ile '22 s'i ara
sında olmak üzere 2 taşkın tesbit edilmiş 'bulun
maktadır. (Bu taşkınlarda evvelâ 40 bin dönüm, 
sonra da 76 bin dönüm arazi taşkına anar uz 
(kalmış ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı rasat istasyonları ve mahallî tarım teş
kilâtlarının yapmış olduğu tahminlere göre 11 
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milyon lira civarında lıesaplanan bir zarar vu-
kubulmuştur. Bu ekili arazide 11 bin dönüm 
çeltik, 21 bin dönüm fasulye, 12 'bin dönüm ay
çiçeği, 13 bin dönüm mısır ve diğer ınuttıtelif 
malh'sul çeşitleri bulunmaktadır. Meriç havzasın
da müştereken ele alınması konusu 1934 tarih
li Meriç - Evros Türle - Yunan Anlaşmasına da
yanmaktadır. Yani Meriç 'havzasının taşkından 
korunması konusundaki çalışmalar 19'34 tarihli 
îthtilâfnameye göre başlamıştır denebilir. 1949 
yılında bu havzanın ciddî bir şekilde etüt ve 
plânlarının yapılması suretiyle her iki tarafça 
şedde inşaası için müzakereye girişilmiş, 1950 
yılında 'beynelmilel şö'hreti haiz Harza Enge-
neering Company, yani Harza Mühendislik Şir
ketine bu işin etüdü verilmiş, 1953 'ortalarına 
kadar bu mevzularda çalışmalar yapılmıştır. 
1955 başında Türkiye Hükümeti ile Yunanis
tan Hükümetinin Bayındırlık Bakanlıkları ara
sında bir ön görüşme yapılmış bunu takiben bu 
Bakanlıklara bağlı Su İşleri Teşkilâtlarının 
Umum Müdürleri temasa geçmişler ve 1955 or
talarından itibaren 5 sene zarfında her iki ta
raftan bâzı şeddelerin inşaası kabul edilmiştir. 
Bu esaslara göre Türkiye 'bakımından Kuzey
den Güneye doğru Kazanova - Edirne - Ores-
tiyas uzatımı Kirişjhane - Doyran nihayet Küp
lü - İpsala şeddeleri Türkler tarafından, Bayın
dırlık Bakanlığı D. S. I. Genel Müdürlüğünce, 
Orestiyas, Tiyon ve Ferre şeddeleri de Yunanlı
lar tarafından yapılmıştır. Türk'ler tarafından 
yapılan şeddelerin uzunluğu 68 Km. Yunanlı
lar tarafından yapılmış olan 91 Km. 

ipsala şeddeleri esas itibariyle Meriç havza
sındaki taşkın tehlikesi önlenmiştir. Yalnız 
Ergene bakımından taşkın, gene bahis mevzuu
dur. Bunu Önlemek için plânlama çalışmaları 
yapılmıştır. 1962 yılında, yani bu sene 23 
kilometrelik şedde inşa edilecektir. Soruya ve
receğim cevaplar bundan ibarettir. Hürmet
lerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) — 

Muhterem arkadaşım Bayındırlık Bıkanı vazi
yeti izah etmiş bulunuyor. Tarım Bakanlığı da 
bu hasarı görmüştür. Bölgeye, hasara göre da
ğıtılmak üzere 250 ton buğday ve 75 ton arpa 
verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN -— Soru .sahibi. 
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MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, sözlü sorum dolayısiyle, Ba
yındırlık ve Tarım Bakanı arkada§ları<mızm 
vermiş oldukları izahattan dolayı kendilerine 
huzurlarında teşekkür ©derim. Sorumun mev
zuu, Meriç ve Ergene vadilerinde bulunan 2 mâl-
yon dönüm, civarındaki en verimli bir arazinin 
senelerden beri seller altında kalması ve dola
yısiyle çiftçinin buradan istifade edememiş bu
lunmasıdır. Soruma konu olan arazi Bizans 
İmparatorluğu zamanında dahi Bizans orduları
nın yiyeeeğini ve süvari atlarının yine yiyece
ğini ve ihtiyaçlarını karşılıyaeak kadar mün-
bit ve memlekete verim getiren bir sahadır. Bu 
sahadan 50 sene evveline gelinciye kadar isti
fade edilmekte idi. Fakat 50 seneden beri Me
riç taşkınları dolayısiyle, yani Meric'e akan 
suların dağlardan sürükleyip getirmiş olduğu 
molozların bu araziye birikmesi ve suların taş
ması dolayısiyle 2 milyon dönüm araziden isti
fade edilememektedir. Bu arazinin bir kısmı, 
üçte bir kısmı, yazın ekilmektedir. Fa
kat yine taşkınlar dolayısiyle, ekili ara
zide bulunan mahsuller zarar .görmekte do 
layısiyle, yapılan masraflar heba olmakta, ara
ziden de istifade edilememektedir. 2 milyon 
dönüm arazi aliviyonlu toprak olup bitkiler 
bilhassa çeltik susam, pancar, fasulye daha fazla 
ıbu arazide ekilir ve bol gelir getirir, yazlık 
mahsuller burada ekilmektedir. 

Yapılan anlaşmaya göre Meriç nehrinin sağ-
sahili sedleri Yunanlılarca inşa edilecek sol 
sahilinde de Türk Hükümeti o kadar seci inşa 
edecektir. Fakat maatteessüf kati olarak - Ba
yındırlık Bak.anıım.ızm verm'ş olduğu izahattan -
bunu öğrenemedik. Elde ettiğimiz malûmata 
göre, Yunanlılar bu işi önümüzdeki sene içi de 
tamamen ikmal edecek durumdadırlar. Buna 
rağmen bizim, sol sahildeki inışa edilen seciler, 
daha, natamam vaziyette bulunmaktadır. İşte 
bu yüzden dolayıdır ki, 1961 yılı Mayıs aymdci 
zuhur eden sel felâketi diğer senelere nazaran 
daha fazla hasar meydana getirmiştir. Sebebi; 
sağ sahiller inşa edilmiş, buna mukabil sol sa
hiller inşa edilmemiş durumda olduğu içindir k i ; 
su taşkını, sağdan ziyade, soldaki araziye olmak
ta ve dolayısiyle eskiden taşkın sahası az oldu
ğu halde, şimdi daha yüksek, hiç sel gelmeyen 
sahalar dahi su baskınlarına uğramaktadır. Al
dığımın malûmat bu sahaların daha fazla zarar 
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gördüğü merkezindedir. Sayın Bayındırlık 
Babanının vermiş olduğu izahattan anlaşılacağı . 
veçhile - daha fazla zararlardan bahsötmiye-
ceğim - burada tesbit edilen zarar; bir senede 
11 ımilyon civarındadır. Bir senedeki zarara 
dikkatinizi çekerim. Her sene aşağı - yukarı 
devam eden zarar millî servetimizin tamamen 
aleyhine işlemektedir. Doğuda, hattâ memleke
timizin her tarafında açlık sıkıntısı çe.1 ildiğ. biı* 
sırada 11 milyonluk rakam herhalde küçüm-
senmiyecek bir rakamdır. Bu iki milyon dö
nüm arazi kurtarıldığı zaman burada yalnız 
buğday ekilse dahi asgari bir hesapla dönüm 
başına 30i) kilogram buğday alınsa ve kilosu 
50 kuruştan hesaplansa elde edilecek kazanç" 
300 milyon civarında olur. Bir de sanayi bitki
lerinin ekildiği düşünülürse belki 10 misli faz
la bir verim sağlanacaktır. Bu işi"» 50 senedir 
yatması hakikaten bu işe önem verilmediğinin 
açık bir delilidir. 

BAŞKAN — Mehmet Bey, bir dakikanı*. 
kaldı. 

MEHMET YÜCELER ((Devamla) — Doğu 
vilâyetlerimizin bâzısında aç lk dolayısiyle hal
kın ıstırabından bahsedilmektedir. Bu mevzu
da duyduklarımız cidden acıdır. Birçok memle
ketlerde halk refahının son zirvesine çıktığı 
bir zamanda, hattâ ziraatin atomdan istifade et
tiği, atomu ziraate hizmet ettiği bir devirde 
mümbit iki milyon dönüm arazi verimsiz halde 
yatmakta, bu ise insana üzüntü vermektedir. 

Temennim kısaca şudur : 
Bu arazinin taşıdığı önem dolayısiyle ve 

bilhassa son senelerde geçirdiğimiz kuraklık 
dolayısiyle, halkm yemeklik ve bilhassa hay
vanlarımızın çektiği yem sıkıntısı dolayısiyle 
bundan üzüntü duymamak mümkün değildir. 

. öğrenmek istediğim husus; memnuniyetle 
haber aldığımıza göre, 1962 de 23 kilometre bir 
şedde daha inşa edilecektir. Fakat 23 kilo
metre şedde inşa edildiği takdirde inşaat işi 
sona erecek midir? Yoksa ikmali için daha kaç 
sene. beklenecektir?. Bunu huzurunuzda öğren-
renmek istiyorum. 

BAŞKAN •— Bayındırlık Bakanı. 
-BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT 

(Ankara milletvekili) -^ Muhterem arkadaşı
mın beyanları,- bendenizi iki noktayı tavzihe 
zorladı. Birisi; Türk Hükümeti taahhütlerini 
kısman ifa etmemiş, Yunan Hüküemti ' tama-
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men ifa etmiş gibi bir beyan oldu arkadaşı
mın ifadesi. Hâdise böyle değildir arkadaşla
rım. Filhakika; birçok şeylere yetişemiyoruz, 
birçok ihtiyaçlarımızı karşılıyamıyoruz. Ama; 
Yunan Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında
ki Meriç sahası bakımından taahhütlerini Türk 
Hükümeti bu şekilde aksatmış değildir. Yani; 
1949 da başlayıp 1950 de neticelenen müzakere
ler sonunda Harza Mühendislik Bürosunun 3 
sene zarfında ikmal etmiş olduğu proje esas
larına göre, 1955 ortasından itibaren 5 yıl zar
fında, zaman zaman iki memleketin hududu 
içine girmek suretiyle çalışma icabettiğinden 
teknik müzakereler yapılmak suretiyle bize ait 
kısımda ve Yunanlılara ait kısımda çalışma
lar olmuştur. Ama, Meric'in akış istikametin
de Türk arazisi içinde kıvrıldığı bir Peblos 
kısmı; Yunan arazisinin kesildiği Ferre kısmı 
vardır ki, buralarda çalışabilmek ancak . taraf
ların muvafakatine bağlıdır. Bu bakımlardan 
taraflar arasında bu kısımlarda çalışma güç
lükleri daima doğmuştur. Dışişleri bakanlıkları 
temas etmek suretiyle ve teknisyenlerle teimas 
sonunda îpsala şeddesi yapılmıştır. Ama bunun 
7 kilometrelik kısmı vardır ki, bizim ekipleri
mizin Yunan arazisine geçmesi ve çalışması.ge
rekmektedir. Bu da söylediğim gibi Dışişleri 
Bakanlıkları arasında geçen müzakereler so
nunda sağlanmaktadır. Eğer yanlış anlam a-
mışsam Türkler bu şeddelerin inşasını Meriç 
Sedltri bakımından arz ediyorum, ihmal etti
ler diğer şeddeler yapıldı tarzındaki beyanlar 
hatalı olduğu için 1961 yılı içinde vukua gelen 
taşkın bakımından durumu tavzih etmek lü
zumu vardır. Yapılmış olan şeddeleri arz et
tim. Ergene nehri taşması, Meriç sulama sahası, 
ile bir bütün olarak mütalâa edilebilir, fakat 
Meriç üzerinde yapılan şeddelerin aynı değil
dir, 1962 yılı içinde yapılması icabeden, prog
rama alınan kısım 23 kilometre Ergene seddesi-
s-idir. Bu şeddelerin yapılmasiyle ve Yunan 
arazisinin içinde 7 kilometrelik Meriç şedde
sinin yapılmasiyle, saha, geniş ölçüde emniy<^ 
alınmış olacaktır. Bu; ileride daha fazla - 23 ki 
^metreyi geçen bir - şedde inşaasım gerektir 
mez mi? 

Muhtemeldir; Yani 23 kilometre belirgin i^ 
tiyaçtır. 23 kilometrelik Ergene Şeddesinin\ya-
pılmış olmasiyle, «Bu saha artık 'bir' .âtiha 
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hiçbir taşkın göremezp denemez. Çünkü, nor- I 
mal yağan yağmurlarda nehir korkunç olmaz, vl 
Ama, bâzı ahvalde, beklenmedik şiddetle ya
ğan bir yağmur yüzünden yine beklenmedik J 
facialar olabilir. I 

Ergene üzerinde yapılacak 23 kilometrelik I 
bir sed ile Ergene taşkınları önlenecektir, ile- I 
ride başka şeddeler inşâası mükellefiyeti DSİ 
Teşkilâtına terettübedecektir. Tavzihan arz 
ederim. I 

BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır. 
4 ııcü soruya geçiyoruz : I 

4. — Giresun Milletvekili Al\ Cüceoglu'nun, 
orman tahribini önlemek maksadiyle orman böl- I 
gesinde yaşıyan halka, zaruri ihtiyacı olan har
tama yerine kullanılmak üzere, ucuz çinko te
min ve tevzii hususunda ne düşünüldüğüne dair I 
Başbakandan sözlü sorusu (6/130) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen- I 
dimî (Burada sesleri) Tarım Bakanı buradalar. 

Soruyu okutuyorum, efendim. I 
18 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman tahribini önlemek en büyük dâvala

rımızdan biridir. Bu dâvanın haflînde orman I 
bölgelerinde ya§ıyan vatandaşların ihtiyaçları
nı karşılamakla mümkündür. I 

Bugün' orman bölgesinde yaşıyan vatandaş- I 
lar meskenlerinin damlarını (Hartama) tâbir 
edilen orman mahsulü ile örtmekte bu da büyük I 
orman tahribatına sebebiyet vermektedir. 

Bu bölge halkının zaruri ihtiyacı olan Har- I 
tama yerine kullanılmak üzere ucuz çinko temin 
edilerek bu çinkoların ihtiyaç sahiplerine koope
ratifler vasıtasiyle tevzii hakkında Hükümet 
ne düşünmektedir?. 

Hükümet adına Başbakan tarafından sözlü I 
olarak açıklanması için gereğinin ifasını say
gılarımla arz ederim. I 

Giresun Milletvekili 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN— Buyurun, Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, Muhterem Giresun Millet
vekili Ali Cüceoglu'nun sözlü sorularına cevap 
arz ediyorum. I 

Dam örtülüğü temin etmek gayesiyle yapıl
makta olan orman tahribini önlemek, linyit istihsa- | 

17.1.1962 0 : 1 
lini teşvik ile pdun yerine ikamesini temine yar
dım etmek maksadiyle, Orman işletmesi Döner 
Sermayesi Talimatnamesinin 42 nci maddesi mu
cibince bir milyon* liralık fon tesisi ve bu fon
dan; orman bölgelerinde oturan dam örtüsü ola
rak sac mubayaa etmek istiyen muhtaç vatan
daşlarla kiremit imal edenlere, linyit ocağı işle
tenlere ve soba mubayaa edeceklere kredi temi
ni cihetine gidilmiş ve isteklilere kredi sağlan
maktadır. 

Ancak, döner sermaye imkânlarından toplu 
bir mubayaaya gitmek suretiyle vatandaşa sac 
temini, bütün arzulara rağmen mümkün olama
mıştır. Nitekim... 

Rize vilâyeti için yapılan bir tetkikte; 86 
orman içi ve kenarı köyde mevcut 7 818 haneye 
ortalama bir hesapla 693 060 çinkoya 1 M8 çin
ko, 4 kilo ve bir kilo 5,5 lira hesabiyle 
15 247 320,00 liraya ihtiyacolduğu görülmüş Ve 
döner sermaye imkânları ile bunun temini müm
kün olmamıştır. Kaldı ki, saç fiyatlı ol
ması dolayısiyle vatandaş tarafından da 
rağbet görmektedir. Zira arzu edenlere 
kredi verileceği her vesile ile' duyurulmakda ol
duğu gibi sacın daha dun bedellerle elde edildi
ği 1953 -1955 senelerinde Şarki - Karadeniz böl
gesine tahsis edilmiş 393 000 liradan ancak 
122 576,51 lirası sarf edilebilmiştir. 

Bu tarihten sonra vatandaşın saca hiç rağ
bet etmediği görülmektedir. Buna mukabil ki
remit imali maksadiyle kredi talebi her gün bi
raz daha artmaktadır. Sac bir ithal malı, temini 
döviz sarfını muciptir. 

Diğer taraftan, imar ve iskân Bakanlığı Ya
pı malzemesi Genel Müdürlüğü ile bu mevzuda 
yapılan teşriki mesaide, aynı sebeplerle sacın 
memleketimiz için elverişli bir örtü malzemesi 
olmadığı neticesine varılmıştır. Bununla beraber 
arzu eden vatandaşlara sac mubayaası maksa
diyle her zaman için kredi verilebilmektedir. 

Ayrıca; vatandaşa her kiremit ocağı için 
10 000 liraya kadar kredi verilmekte ve arzu 
eden vatandaş, köyünde kiremit imal edebilmek
te ve komşularına satabilmektedir. Bunun gibi, 
kiremit alacak muhtaç vatandaşlara da kredi 
verme yojımda teşebbüsümüz vardır. Bu itibar
la; sac yerine kiremit imalinin memleket ve va
tandaş şartlarına daha uygun olacağı kanaatin
deyiz. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Cüceoğlu. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar, Vekil Beyefendi izah etti, izahları
na teşekkür ederim. 

Benim sualimin esas gayesi, Anayasada da 
teminat altına alınmış olan, orman tahribatını 
önlemektir. Seçim bölgem olan Giresun ve Ka
radeniz bölgesinde yaşiyan vatandaşların evle
rinin tavanını hartama ile örtmek suretiyle ka
pamaktadır. Hartama ise, müthiş orman tahri
batına sebebiyet vermektedir. Anayasa ile temi
nat altına alınan ormanların korunabilmesi için, 
bu bölge halkının ihtiyaçlarının muhakkak su
rette tatmin • edilmesi lâzımdır, zaruridir. Bu 
bölgede yaşiyan, vatandaşların ihtiyaçları gide
rilirse, eminim hiç orman tahribatı olmıyacak-
tır. Vekil Beyin de bahsettiği gibi, Orman İşlet
meleri Döner Sermaye Talimatnamesinin 42 nci 
maddesinde bu husus ele alınmıştır. 

Fakat maalesef bizim bu (bölgelerimiz bu im
kânı görmemektedir. Biraz evvel izahatında 
bahsetti; saç alabilmek için kredi temin edil
miştir, fakat pahalı olduğu :için buna iltifat 
edilmemiştir, şeklinde beyanda bulundu. 

Muhterem -arkadaşlarım; seçim bölgelerimiz
den daha yeni geldik, Meclis yeni teşekkül etti. 
Bendeniz, 'bölgemden aldığım bir teklifi aynen 
kendilerine bildiriyorum. Bu mıntakada yaşi
yan ve .orman bölgesinde bulunan bütün (köylü 
hemşehrilerim, «Şayet bunu ucuza temin edil
mesi imkânı bahds mevzuu olamazsa, Vekil Be
yi köylerimize gönderin, birer gece evlerimizde 
misafir olsun, fecaati gözleriyle görsün, ondan 
sonra.bu şekilde konuşsun.» şeklinde beyanda 
bulunmuşlardır. Ben bu vazifeyi şu anda ifa 
ediyorum. 

Şimdi bu bölgenin -ihtiyaçlarını nasıl karşı-
lıyalım. Bu hususta 'kiremit imalinden bahset
tiler. O zaman da orman bölgesinde yapılan in
şaatın ıslahı icabedecektir. Çünkü, orman rain-
takasında yaşiyan vatandaş yine ormanı karış
tırmak suretiyle damını örtebilecektir. 

Bu bölge sakinleri mukavemeti uzun olan 
•saç, çinko, yahut hartama gibi dayanıklı vası
taları yine ormandan istihsal ettiği ağaçlar 
vasıtasiyle elde etmekte ve bu «ağaçlar vasıta-
siyle yapmaktadır. 

Binaenaleyh bunu önlenmek ve vatandaşın 
ihtiyacını tatmin etmek Hükümetin vazifesi
dir, I 
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Sualimden gayem, bu bölge ve mmtakada 

yaşiyan insanların ihtiyaçlarının karşılanması 
için mümkün olduğu kadar ucuz çinko temin 
edilebilmesidir. Veyahut da bunun yerine, kul
lanılmak üzere ucuz başka bir maddenin te
min edilerek, tevziidir. Bu şekilde hareket edil
diği takdirde, hem bölgede orman tahribatı 
mümkün mertebe önlenmiş olacak, hem de ihti
yaçlar bir katrecik tatmin edilmiş olacaktır. 
Hartama imali çok muazzam tahribat yapmak
tadır. Orman işletmelerinde çalışan ormancıla
rımız bunu gayet iyi bilirler. Kayın, köknar gi
bi ağaçların budaksız kısımları kesilip çıkarıl
makta, diğer kısımları ise çürümeye bırakıl
maktadır. Biz ormanlarımızı korumak istiyor
sak, bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçla
rını gidermek mecburiyetindeyiz. Yoksıa kanu
nun bütün müeyyideleri boşlukta kalacak ve 
vatandaş bile bile suç işliyecektir. İhtiyaçlar 
karşısında yapılan hareketlerin cezasını vatan
daşa yüklemek doğru olmaz. Hükümet bu hu
susta müteyakkız davransın. Gerekli, tedbirler 
alınırsa bunun halledileceğine kaaniim. (Bravo, 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 
— Muihterenı arkadaşımın orman tahribatı hak
kındaki hassasiyetlerine bilhassa teşekkür ede
rim. 

Ancak şunu arz etmek isterim ki; Tarım Ba
kanı olarak kendi mıntakalarını ve kendi mın-
takalarındaki köylerde yapılan tahribatı gör
meye lüzum yoktur. Ben .memleketin*, her gün, 
her tarafında ve vatan sathında ormanların 
nasıl tahriıbedildiğini yakından bilen bunu mü
şahede eden ve bunun ıstırabını duyan bir arka
daşınızım. Hiç şüphesiz bu tahribatın önüne 
geçmek için çalışmaktayız. Ve zamanla buna 
inşallah muvaffak olacağız. Biraz evvel arz et
miş olduğum beyanatımda ifade ettiğim gibi biz 
çinkodan hiç istifade etmesin demiyoruz. Fa
kat bunun konu ile fazla bir alâkasının bulun
madığını 'söylüyoruz. Yoksa çinko verilmesin 
demiyoruz. Mâruzâtım bundan ibarettir, 

BAŞKAN — Soru cevpalandırılmıştır. 5 nci 
soruya geçiyoruz. 

5. — Mardin Milletveikli Talât Oğuz'un, 
ihalesi yapılan Midyat Ortaokul binasının inşa
atının durdurulması sebebine, başka yerlerde 
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inşaatı durdurulan ortaokul binası bulunup bu
lunmadığına ve bu yıl veya 1962. yılında Midyat 
Ortaokul binasının inşasına başlanıp başlanmı-
yacağı hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/132) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? (Bu
rada sesleri) Bakan? (Yok sesleri) Soruyu ge
lecek Birleşime bırakıyoruz. 

6 ncı soruya geçiyoruz. 

6. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
tn, Bingöl'de bir lise binasının 1962 yılında ya
pılması hususunda alınmış bir karar olup olma
dığına ve Bingöl Belediyesi tarafından lise bi
nası inşası için kaç metre kare arsa verildiğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/134) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan? 
Yok. Soruyu gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

7 nci soruya geçiyoruz. 
7. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-

m, Bingöl Devlet Hastanesinin doktor mevcudu
na, yatak adedine ve mevcut binanın hastane 
olarak yapılıp yapılmadığına dair sorusuna Sağ
lık ve Sosyal yardım Bakanı Suat Seren'in söz
lü cevabı (6/135) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan? 
Burada. Soruyu okutuyorum. 

18.12.1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Vekili
nin sözlü olarak cevaplandırmalarına delâletle
rinizi saygfile arz ve rica ederim.-

Bingöl Milletvekili 
Sıddık Aydar 

1. Bingöl Devlet Hastanesinde halen va
zifeli kaç doktor mevcuttur? Bu haliyle Devlet 
Hastanesinin hususiyetini taşımakta mıdır? 

2. Mevcut hastanenin yatak adedi ne ka
dardır? 

3. Mevcut bina Devlet Hastanesi mi yok
sa sağlık merkezi olarak mı yapılmıştır? Hangi 
tarihte ihale edilmişti^ Muvakkat kabulü ne 
zaman yapılmıştır? Katî kabulü yapılmış mıdır? 

4. Kiği kazasında sağlık merkezinin 1962 
yılında yapılıp yapılamıyacağı? 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK VÜ SOSYAL YARDIM BAKANI 

SUAT SEREN (C, Senatosu Üyesi - İsparta) 
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— Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Milletvekili arkadaşım Sıddık Aydar'm soruları
na sırasiyle cevabımı arz ediyorum.. 

Bingöl Devlet Hastanesinde halen bir dahi
liye mütehassısı mevcuttur. Operatör ayrılmış
tır. Bu hastane 25 yataklıdır ve burada en az 
2 mütehassıs bulunması lâzımgelil. Ffiküfc ilân 
edilmesine rağmen bugüne kadar operatör tâ
yin edilememiştir. 

Mevcut hastanenin umumi hastalıklara ayrı
lan yatakları 25 tir. Bu hastane binası, 1954 yı
lında 25 yataklı ve iki lojmanlı bir sağlık mer
kezi olarak inşa edilmiş ve bu suretle hizmete 
açıldıktan sonra 1956 da, vilâyet olduğu için 
adı Bingöl Devlet Hastanesi haline kalbedil-
miştir. 

Hastanendiiı 25 . 8 . 1959 da muvakkat kabu
lü yapılmıştır.. Katî kabulü henüz hesaplar ya
pılmadığı için yapılmamıştır. Bunun için kaıtî 
hesapların yapılması Bayındırlık Bakanlığınca 
Ibildirilımiştir. Binaların imşıası, muvakkat ve ka
tî kabulleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta 
ve bakanlığımıza teslim edilmektedir. 

Kiği İlçesinde bir sağlık merkezi yapılması 
Bakanlığımızca zaruri görülmekte ise de 1962 
bütçesine yeni inşaat için konulan tahsisat çıka
rılmış bulunduğundan 1962 yılında inşaata baş
lanması, ancak bütçeye yeni ödenek konmıasına 

'bağlıdır. Sağlık merkezi inşası mevzuunda Kiği 
bütün kazalar meyanında ehemmiyetle ele alına
cak kazalardan birisidir. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Sayım Aydar 
SIDDIK AYDAR (Bimıgdl) — Sayım- Başkan 

ve muhteremi arkada çil arım, muhterem Vekil Bey
efendi, sanki Sıddıık Aydar olarak soruma cevap 
vermiş bulunmaktadır. Kendilerine teşekkür ede
rim. Bendenizin de, kendilerimden bundan başka 
beklediğim yoktu. Bendeniz, kalkınmaya muhtaç 
dan bu bölgenin sağlık dâvasını yüksek (huzuru
nuza getirmiş bulunuyorum. Kıtlık var Şark'ta 
diyoruz. Sağlık müesseseleri yoktur, Maarif öy
le. Bundan sonraki sorum bayındırlık meseleleri
ne taalilûk etmektedir. Dalha ziyade Hükümetim 
dikkatimi BiıngoPe çekmek istiyorum. Senelerden 
beri hâlâ katî kabulü yapılmıyan ve Devlete mal 
edilmiyeii bu müessesenin içinde ancak bİT dok
tor var ve bir doktorla idare ediliyor. Bir vilâ
yetin sağlık mevzuu bu mudur? Şu anda tahmin» 
ederim ki, bu doktor arkadaş da Bingöl'den ayrıl
mış bulunuyor. 

_ 2 0 •— 
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H50 bin insanın sağlık işleriyle meşgul olması 

lâzım gelen bu müessesenin sadece «Bingöl Dev
let Hastanesi» levhasına taşıması dolayısiyle, Dev
letin bu hizmete uzanmış bir kolunun aciz haline 
gelmiş olduğunu (Söylersem, elbette muhterem Hü-
kûmeti'n dikkat nazarını Bihıgöre' çekmiş olaca
ğım, istirham ediyorum; kazamızda modern1 (bir 
bina yapılmaya başlanmış fakat' yarıda bırakıl
mıştır. Vatandaşın ıstırabını giderecek bir bina 
merkezde yoktur. Orada bir sağlık binasının ya
pılmaması memleketin oradaki vatandaşların] 'ta
mamen unutmuş olması demektir. 

• Muhterem Vekil Beyden ve'muhterem. Hükü
met azalarından rica ediyorum, sağlık merkezini 
artık yapalım, oradaki vatandaşlarımıza yardım 
ellimizi uzatalım. A'ksd takdirde vatandaşın Hü
kümete karşı olan.' temiz duyguları zail olmuş ola
caktır. Çünkü Hükümet onu unutmuş vaziyet
tedir. 

Sağlık dâvası vatandaşın yaşama şartları için
de •mündemiçtir. Bu dâvaya bağlı kalmak ve bu 
dâvayı halletmek hem vatandaşı Devlete bağlar, 
ham de huzuru artırır. Kendileri de itiraf etti
ler. Burada bir doktorla idare edilmiş olan mü
essesenin içinde İ50 bin insanın nasıl şifaya nmz-
har olacağına kendileri takdir'-ederler. Bingöl 
vilâyetinin 25 yataklı Devlet Hastanesinde, pa
rantez içinde soyliyeyim, (esas itibariyle kalori
fer tesiisaltınını buloınması icabeder). Fakat üzüle
rek: söyllyeceğim kalorifer tesisatı yoktur. Bu 
yüzden soba kuTUİmuştur. Her odada bir sobanın 
bulunması, bir yatağın kaldırılması demektir. Bu 
duruma göre, yatak adedi dalba azalmaktadır. Va
tandaşın ihtiyaçlarını karşılıyacak duruma geti-
n'dmemektediır. 

Burada çok feci bir şekilde bu tabloyu çizmek 
istemezdim. Çok istirham ediyorum Vekil Beye
fendiden, Bingöl'ün sağlık dâvası ile lütfen ilgi-
lenısinler. Bu bakımdanı sorumu buraya getirdim. 
Bir siyasi yatırım yapmak istemiyorum. İstirham 
ediyorum ve Hükümetin dikkat, nazarını Bilgöl'e 
çekmek istiyorum. 
- Derin hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

SUAT SEREN (C.. Senatosu Üyesi - İsparta) — 
-Mulhterem arkadıaşlarım'; S iddik Bey arkadaşımın 
Bingöl hakkındaki sözleri hakikaten yerindedir. 
•Bingöl, memleketimizin'her bakımdan yardım ve 
hizmete muihtaç bir bölıgesidir. Yakınen tanırım 
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ve ihtiyaçlarını bilirim. Bu bakımdan ikazlarını 
memnuniyetle karşıladım. Bu memleketin her ta
rafında olduğu gibi, hekimi Doğu'ya göndermek 
davasıdır. Hekimi Doğu'ya göndermenin çarele
rini Hükümet olarak ele almaktayız. Kiği kaza
sının sağlık merkezine olan ihtiyacı daha evvel 
(bildirilmiş/ Bütçeye bu hususta tahsisat konmuş 
ama imkânsızlıklar sebebiyle yapılamamıştır. Ya
pılamamış olan işler için 'konulmuş tahsisatlar 72 
sayılı Kanunla kaldırıldığı için Kiği kazasının 
tahsisatı da kaldırılmıştır. Kiği'nin ihtiyacı 
önemle ele alınacak,konulardan birisidir. İnşallah 
yapmaya çalışacağız. Kendilerinim müsterih ol
masını rica ediyorum! 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

BAŞKAN — 8 nci soruya geçiyoruz. 

8. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Siirt 
ili dâhilinde çok geniş mikyasta bulunan ve 3/4 ü 
Devlet orman sahasına giren yabani fıstık ağaç
larının müstakil bir teşkilât ile ele alınarak aşı-
lattınlması hususunda bir tedbir ve tasavvurun 
mevcudolup olmadığına dair sorusuna Tarım 
Bakanı Cavit OraVın sözlü cevabı (6/137) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Bakan burada, Soruyu okutuyorum. 

15 . 12 .1961 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say 
gılarımla rica ederim. 

Siirt Milletvekili 
Süreyya öner 

Soru : 
Siirt vilâyeti dâhilinde çok geniş mikyasta ya

bani fıstık (Buttum., Menengiç.) ağacı mevcud
olup bunların takriben 3/4 ü Devlet ormanları 
sahası içinde bulunmaktadır. O kadar ki, Orman 
lık sahalardaki fıstık ağacı kesafeti diğer orman 
ağaçlarından daha fazladır. 

1949 yılından beri vilâyet ziraat teşkilâtı va
sıtası ile yabani fıstık aşılama faaliyeti yapılmak
la beraber çok mahdut imkânlarla yapılan bu ça
lışma beklenen semereyi "vermekten uzak kalmış
tır. 
••' Tarım Bakanlığının mahallinde yaptırdığı 
ilmî tetkikler neticesinde, iklim ve toprak faktör
lerinin hâsıl ettiği tabiî imkânlar sebebiyle fıstık 
ziraatinin bu mıntakada müspet ve rantabl olaca

kı 
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ğı ve vilâyetin iktisadi inkişafında çok önemli bir 
yer işgal edeceği, Siirt fıstığının cesamet ve eşkâl 
itibariyle Amerikan pazarının temayül ettiği 
Iran fıstığı evsafında olduğu, bu bakımdan böl
genin özel bir hinderland önemini haiz olduğu be
lirtilmektedir. 

Bu itibarla : 
1. Siirt ili dâhilinde aşılanmaya müsait ne 

kadar yabani fıstık ağacı mevcuttur ve ne mik
tarı Devlet ormanları dahilindedir. 

2. 6777 sayılı Kanun, Zeytinciliğin ıslahı ve 
yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki 3573 sa
yılı Kanunu sakız nevilerine de teşmil etmiş ol
duğuna göre, Tarım Bakanlığınca usulen tesbit 
ve ilân edilmesi gereken yabani fıstık sahalarının 
Siirt vilâyeti dâhilinde tesbit edilip parsellenmiş 
olup olmadığı, 

3. Geniş bir saha işgal eden yabani ağaçla
rın mûtat ziraat teşkilâtları marifetiyle aşılattı-
rılamııyacağına göre zeytincilik işleri gibi müsta
kil bir teşkilât ile ele alınması düşünülmekte mi
dir.? 

4. Aynı konu hakkında Gaziantep Zirai 
Araştırma Enstitüsü 1959 yılında bir de rapor 
ıhazırlamış bulunmaktadır. Bakanlığınız nezdinde 
bulunması icabeden bu rapordaki tavsiye ve mü 
talâalardan faydalanma yolu düşünülmekte mi
dir?. 

5. Esasen her bakımdan yoksul olan bölge
nin kalkınmasına âmil olacak bu önemli konunun 
Ibir an evvel tahakkuk ettirilmesi için Bakanlığın 
foaşka tedbir ve tasavvurları mevcut mudur? 

BAŞKAN — Tarım Bakanı, buyurunuz. 
TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Adana) 

—Siirt Milletvekili Süreyya öner'in sözlü soru 
önergesine cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 

1. Siirt ili dahilindeki yabani fıstık ağacının 
(hakiki miktarı kesin olarak bilinememektedir. 
Ormanlık saha ile karışık olmak üzere Eruh ilçe
sinin Lodi köyünde 3 000 dekarlık bir saha mev
cuttur. 

2. 6777 sayılı Kanun Devlete ait yabani fıs
tıklık ve harnupluklarm da 3573 sayılı Kanunla 
uygulama tüzüğü esaslarına göre tevzi olunarak 
imar ve ihyasını âmir bulunmaktadır. 

Bu itibarla Eruh ilçesinin Lodi köyündeki 
3 000 dekarlık Devlet yabani fıstıklığı tesbit ve 
tefrik ettirilmiş ve henüz bu saJıa parsellenme-
miştir. -
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3. Bahse konu teşkil eden kanunlara göre 

Devlete ait yabani fıstıklık, zeytinlik ve harnup-
lukların teşkilâtımız marifetiyle aşılanması usul 
ve mevzuata göre mümkün değildir. Ancak örnek 
ve öğretici mahiyette yapılması kabildir. 

4. Gaziantep. Zirai Araştırma Enstitüsü ta
rafından hazırlanan rapor esaslarına göre Sürt 
ilinde aşılama işlerine devam edilmektedir. Bu 
cümleden olarak 1960 yılında 26 177 ağaca 96 346 
aded aşısı tatbik edilmiştir. 

5. Siirt ilinin kalkınmasında mühim rolü 
(bulunan fıstıkçılığın inkişafı için yapılması gere 
fcen işlerin nelerden ibaret bulunduğunu Gazian
tep Zirai Araştırma Enstitüsü etüt edilmektedir. 

Alınacak rapora göre gereğine tevessül oluna 
çaktır. 

BAŞKAN — Buyurun, öneren. 
SÜREYYA ÖNEREN (Siirt) — Muhterem 

arkadaşlarım, (bu soruyu, Ibölgenin İktisadi ha
yatına çıok geni§ mikyasta tesir edeceği ve ge
çim imkânları »ağlıyaeağı cihetle yüksek huzu
runuza getirmiş bulunuyorum. Sayın Tarım 
Bakanı, ekseriyeti Devlet ormanları dâhilinde 
bulunan yalban'i fıstı'k ağaçlarının miktarını 
fcesibit edemediklerini «söylemektedirler. Benim 
yaptığım 'incelemede ve bu işlerle ilgili kimıse-
lerin söylediklerinden anlaşıldığına göre, bu 
ağaçların yekûnu 2 milyon civarındadır. Saat
lerce (giderdiniz, burada kocaman kocaman yıl
lanmış ağaçlar bitmez. Yine edindiğimiz (malû
mata göre bu akaçların aşılanması halinde bu 
bölge yılda, en az 120 ımilyon liralık bir gelir 
sağlamış olacaktır. 

Mulhterem arkadaşlarım, (bu (bölgenin husu
siyetlerini belki bilirsiniz. Son zamanlarda ba
sına bu bölgedeki kaçakçılık hâdiseleri akset
mektedir. Maalesef (bunun sebebi, iktisadi sıkın
tı, işsizlik, açlık ve yoksulluktur. 

Bu ağaçlar, bu bölgeye tabiatın, Allah'ın bir 
lûtfudur. Bundan istifade etmek ve burada ya-
şıyan insanları bir geçim vasıtasına kavuştur
mak, onları «sefalet ve sıkıntıdan (kurtarmak 
lâzımdır. 

Bu işin (halli için (bendeniz iki işin ele alın
ması lüzumuna fcaaniim. Bunlardan biri kanuni 
bir zarurettir. 6777 ve 3573 sayılı kanunlar, bu 
yabani ağaçların bulunduğu anintakalann Zi
raat Bakanlığınca evvelemirde parsellenmesini 
ve halka tevzi edilmesini âmirdir. Şu halde Ta-

22 ~~ 
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mm Bakanlığı bu kanunlar icabı evvelemirde 
bu anmtakaları tesbit ve Halka tevzie hazır va-

* ziyete getirmek zaruretindedir. 
İkinci &ş olarak, Tarım Bakanlığının mari

fetiyle, milyonlara baliğ olan, bu ağaçların aşı
lanması (mümkün değildir. Ama Tarım Bakan
lığı şayet ıslah istasyonları gibi teşebbüsler ku
rup oranın halkına, önderlik ederse ve öğretici 
teknik bilgiler sağlarsa ve orayı parselliyerek 
halka tevzii. ederse elbette ki, halk tarafından 
bu ağaçlar aşılanacak ve gelir getirme haline 
gelecektir. Muhterem arkadaşlarım, Tarım Ba
kanlığının bu itibarla evvelemirde bu parsel
leme işini ele alması ve ondan sonra müstakil 
bir şekilde bu işi yürütmesi gerekmektedir. 

Bu noktalardan Tarım Babanımızın cevapla
rını noksan, daha doğrusu tatminkâr bulmadım. 
Evvelemirde bu kanunun âmir hükümlerinin ye
rine getirilmesi gerekmektedir. Verdikleri iza
hattan dolayı da kendilerine çok teşekkür ede
rim. Bu bölge halkı hakikaten yoksuldur. Her 
bakımdan sefalet içinde bulunan fou bölge hal-. 
kına <bir geçim imkânı hazır bulunan, tabiatın 
bir lûtfu olan, Allah'ın bir lûtfu olan bu yer
üstü (kaynaklarından faydalanmak imkânının 
verilmesi ıgerektiği kanaatini bendeniz el'an 
muhafaza elekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tarınt Bakanı. 
TABIM BAKANI CAVlT ORAL (Adana) 

— Muhterem arkadaşım, bir bölgenin ıstırabım 
dile getirmiş bulunuyorlar. Hakları vardır. Ha
kikaten orada, buyurdukları şeyler yapıldığı 
takdirde, bu bölgenin iktisadi kalkınması, re
fahı sağlanabilir. Bendeniz, kendileriyle aynı 
kanaatteyim. Ancak:, bütün Türkiye'yi 'gözümü
zün önüne getirecek olursak ve her taraftan bu 
taleplerin vâki olduğunu nazarı dikkate alır
sak, bir de bunun yanında tarım teşkilâtının 
çok dar olan kadrosunu göz önünde bulundu
rursak, bilmiyorum artık Tarım Bakanlığı her 
tarafa, her bölgeye nasıl yetişmek imkânı bula
bilecektir? Bununla beraber arkadaşımın bu 
ıstırabını gidermek için bizzat meşgul olacağım, 
elimden geldiği kadar isteklerinin yerine geti
rilmeline çalışacağım. 

BAŞKAN — Saru cevaplandırılmıştır. 

9. —- Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
m, kömür havzasındaki ölümle neticelenen i§ ka-
ztâannın artış miktarına, ölüm nisbetine, sebep-
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lerine ve 10 sene içerisinde mesuUerinden kaçı 
hakkında kanuni takibata geçildiğine ve kazala-^ 
rtn önlenmesi veya asgari hadde tutulması hu
susunda gerekli tedbirler ittihazı için bir çalış
ma yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/138) 

BAŞKAN — Soru sahibi (burada. Sanayi 
Bakanı yok. (Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

10. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Bingöl ü hududu içindeki üç köprünün proje 
ve ihalesinin ne zaman yapılacağına dair soru
suna Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü 
cevabı (6/139) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bayındır
lık Bakanı burada. Soruyu okuyoruz : 

18 Aralık 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 
Vekilinin sözlü olarak cevaplandırılmalarına 
delâletlerinizi saygı ile ar.", ve rica ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Sıddık Aydar 

1. a) Bingöl il merkezinden geçen Sağ-
yer Çayı üzerindeki köprünün, 

b) Bingöl ili - Karlova kazası arasındaki 
Göynük suyu üzerindeki köprünün, 

c) Karlıova ve Erzurum arasında bulunan 
Çatak suyu üzerindeki köprülerin proje, ihale
lerinin ne zaman yapılacakları. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem soru sahibi arkadaşım, 
açıkça, geri kalmış bir memleketin daha da ge
ri kalmış bir bölgesinin bayındırlık ihtiyaçları
nın bîr parçasını bu önergesi ile dile getirmiş. 
Bahis mevzuu olan sahada Devlet yolu dediği
miz manzume içerisinde yapılması icabeden köp
rüler vardır. Bunlardan biri Çapakçur köprüsü
dür. Bingöl - Karlıova ve Karlıova - Erzurum 
arasında muhtelif ebatta yani 45 metre uzun
luğunda, 30 metre uzunluğunda Göynük ve Ça
pakçur suyu üzerinde köprüler , kurulacaktır. 
Bu köprüler hakkında ön hazırlıklar hepisi ya
pılmış, güzergâh etütleri yapılmış, köprü plâh-
koteleri yapılmış, profili ve mahallî etütleri 
mevcut, bunların proje üzerindeki çalışmaları 
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nihai safhadadır. O halde yapılması zaruri 
olan bu köprülerin kesin projeleri tamamlanın
ca ihalesine geçmek icabeder. 

Yalnız, muhterem arkadaşıma bu vesileyle 
Bayındırlık Bakanı olarak şunu arz edeyim; 
bütün bu ihtiyaçlar Bayındırlık Bakanlığı Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne verilmiş olan tah
sisatından, köprüler için ayrılmış olan tahsisa
tından 'karşılanacaktır. O Karayolları ki, bir • 
Mart günü Yüksek Meclisinizin tasvibine su-1 

nulacak olan bütçesi kabul edildiği zaman öden
mesi lâzımgelen 108 000 000 borcu olduğunu' 
ve bu paradan 47 500 000 lirasının vatandaşın 
istimlâk edilmiş emvalinin karşılığı Anayasa ge
reğince ödenmesi lâzımgelen istimlâk bedelleri
ne tahsis edilecek ve şüphesiz yalnız Bingöl'
ün işlerini değil diğer bütün işleri yapacağız. 

Arkadaşımla, sorusunda mevzuubahsettiği 
bu köprülerin yapılması lüzumu hususunda en:; 
küçük ölçüde muhalif olacak değilim. Bunlar 
yapılması zaruri işlerdendir, öyle tahmin edi
yorum <ki, bütün imkânlarımızın darlığına rağ
men bu, Bingöl - Karlıova - Çatak üzerindeki 
köprünün 1962 senesi içinde behemahal ihalesi
ni yapacağız ve süratle tamamlanmasına çalı
şacağız. Çapakçur köprüsü, biraz azametli bir 
köprüdür. Eğer mâli imkânlarımız müsait ol
saydı, bu 'köprünün 1961 ve hattâ 1960 senesin
de ihalesinin yapılması gerekirdi. Proje hazır
lıkları devam etmektedir. 1962 senesinde im
kânlarımız müsait olduğu takdirde projeleri 
behemahal bitireceğiz, İhalesini, imkânlarla 
mahdut ve mukayyet olarak kesin bir ifadeyle 
vadedemiyeceğimi zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydar. 
M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Baş.-

kan ve muhterem arkadaşlarım, Muhterem Ve-
• kil, Beye karşı ruhumdan gelen sempatik duy

gularım vardır. Bu mevzuda kendilerine îtimad-
ediyorum. Kendileri de ifade ettiler, az geliş
miş bir bölge içinde daha az gelişmiş Bingöl'ün 

; mühim bir derdine parmak basmış bulunuyo
rum. 

Çapateçur köprüsünün ve sorumda ifade et
tiğim köprülerin ehemmiyetini izaha lüzum yok. 
Çapakçur Deresi üzerinde kurulacak olan köp
rü, Diyarbakır - Lice, Elâzığ - Muş istikameti
ne giden Devlet" Karayollarının bir kavşak nok
tası olacaktır. 

- İM 
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Sayın Bakan bu mevzuda benimle beraber 

olduğunu ve bu köprülerin projelerinin yapıl
dığını ve bir kısmının 1962 de ihalesinin yapı
lacağını ifade ettiler. Vermiş oldukları bilgiye 
ve vaitlerine candan teşekkür ederim. 

Hükümetin bu mevzularda Bingöl'ü 1962 
senesinde unutmıyacağım ifade ettikleri için 
bir kere daha kendilerine teşekkür ederim. 
Sağ olsunlar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 11 
nci somya geçiyorum. 

11. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
hudut giriş ve çıkış kapısı olan şehir ve kasaba
ların imarı ve medeni temlere kavuşturulması 
hakkında özel bir görüş ve programın bulunup 
bulunmadığına ve Edirne'nin imarı ve kalkın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sorusuna İmar ve îskân Bakanı Muhit
tin Güven'in sözlü cevabı (6/140) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada ımı? Bura
da... Başbakan adına? Burada... Soruyu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda iki madde halindeki sorunun sözlü 

olarak Başbakan tarafından cevaplandırılması
nı yüksek tavassutlarınıza arz ederim. 

Edirne Milletvekili 
llhami Ertem 

1. Hükümetin, hudut vilâyetlerimizin in
kişaf ve kalkmmasiyle, sınır üstü ve hudut gi-, 
riş çıkış kapısı olan şehir ve kasabalarımızın 
imarı ^e medeni tesislere kavuşturulması ha'k-
kında özel bir görüş ve programı var mıdır? 

2. Bu husus, dâhilinde Edirne'nin imarı ve 
kalkınması üzerinde ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Başbakan adına ,Saym İmar ve 
îskân Bakanı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI MUHÎTTÎN 
GÜVEN — Sayın Başkan, Muhterem Heyet. 
Çok kıymetli arkadaşım Edirne Milletvekili il
hamı Erdem'in vâki sorusu üzerine huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. Bana bir huduttan bir 
hududa kadar devam eden bir sualin içinden 
cevap verme imkânını bahşettikleri için kendile
rine teşekkür ederim. 

Tarihimiz içinde iftihar hisleriyle bahsetti
ğimiz büyük vakalara- şahidolan •ihudut kapıla-
runızdaki şehitlerimizin elbette lâyık olduğu 



M. Meclisi B : 34 
ehemmiyetle ele alınması lâzımdır. Bilhassa bu I 
mevzuda tarihe ve mimariye eserleri intikal et
miş olan ve ebediyete kadar da intikal edecek 
olan Edirne şehri üzerinde ayrıca bir ehemmi
yetle durmak icabediyor kanaatini taşıyorum. 

Bu mânada Meriç üzerindeki Meriç köprüsü, 
birçok tarihî esesleri ve bu meyanda Kapalıçar-
şısı, bilhassa Büyük Sinan'ın eliyle inşa edilmiş 
olan Selimiyesiyle önümüzde duran Edirne'yi 
hatırlarken, bir heyecan duymaktayım. Hissi
yatımı bu şekilde ifade ettikten sonra, bu şeh
rimize ait kalkınmanın prensiplerini huzurunuz
da kısaca arz etmeme müsaade buyurunuz. Şu 
ufak bilgileri vermekte fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Edirne şehrimizin asıl plânı, Prof. Egli ta
rafından ilk defa 1944 senesinde tanzim edil
miştir. Bilâhara seneler geçtikten sonra kifa
yetsizliği göz önünde tutularak, iller Bankası 
tarafından tekrar ele alınmış ve revizyona tâbi 
tutulmuştur. 1955 senesinde onanmış olan bu 
plân bilâhara yine kifayetsiz görülerek Prof. 
Piçinato ile İller Bankası müştereken plânı ele 
alarak yeniden tanzim etmişlerdir. Prof. Piçi-
nato'nun 1958 senesinde hazırlamış olduğu bu 
nâzım plânın tatbikatına ait faaliyetin içine gi
rilmiş bulunmaktadır. Edirne'nin yanında, Te
kirdağ'ın da imar plânı 20 sene evvel hazırlan
mış, fakat kifayetsiz olduğu için yeniden ele 
alınmış ve yeniden tanzim edilmiştir. 

Şimdi kalkınma mevzuuna gelmek istiyorum. 
îmar ve iskân Bakanlığınca Hükümet progra
mı çerçevesi içinde bilhassa Edirne şehrini de 
ihtiva eden.bir kalkınmayı göz önünde tutarak, 
kibul edilmiş olanv prensip' şudur : Daha ev
velki düşünüşlerin ışığı altında şehirlerimizin 
imar plânları ayrı ayrı olarak ele alınır ve 
tanzim edilirdi. Bundan dolayı; memleketin 
bütün bünyesi içindeki iktisadi, sosyal ve sınai 
hareketlerin tesirleri lâyıkiyle mütalâa edilme-

. eliği için; bu imar plânlarının realiteye intibakı 
imkânsız hale gelirdi. Nitekim bunların bizim 
önümüze çıkarmış olduğu dertler hepimizin ma
lûmudur. Bugünün anlayışı içinde şehirlerimi
ze ait imar plânlarının en iyi şekilde tatbik 
edilmesi ve tevellüdeden hastalıkların daha ev
vel tedbirlerinin alınabilmesi için bir başka 
yönden çalışmak icabediyor kanaatini taşıyorum. 
Bu da bölge plânlama çalışmaları konusu, işte 
bunu nazarı itibara alan imar ve iskân Bakan- [ 

— --%• 

17.1.1962 6 : 1 
lığımız Marmara bölge plânlama konusunda 9 
vilâyeti kapsıyan bir çalışmanın içine girmiş 
bulunmaktadır. Bu 9 vilâyetin isimlerini müsaa
denizle bilgi mahiyetinde arz edeyim. 

Marmara bölge plânlama dâhiline giren İs
tanbul, Edirne, izmit, Adapazarı, Bursa, Ba
lıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli vilâ
yetleri vardır. 

Bölge plânlama çalışmalarımız şu mânada 
inkişaf etmektedir : 

Bölgenin içinde yaşıyan insanların ve bu 
yaşıyan insanların üstünde bulunduğu toprak
ların ve bunların hayatının bütün hususiyet
leri mütalâa edilmek suretiyle, toprağın kul
lanılması için zirai vasıtaların temini, orman 
mevzuları, sınai hareketler, turistik mevzular 
ve bunların teşbiti özellikleri nazarı itibara alı
narak insanların .İçendi topraklan üzerinde kıy
metlenmeleri ve değerlenmelerini temin için 
yapılan bir lâboratuvar mesaisidir. Bu mesai 
neticesinde sahibolduğumuz her şeyin maddi ve 
m'ânevi değerini tesbitle, bu maddi ve mânevi 
değerlerin bölge ve memleket içinde inkişafını ne 
şekilde tesbit ederiz sorusu, daima karşımızda 
bulunmaktadır, işte bundan dolayıdır ki, imar 
ve iskân Bakanlığımızın emrinde her ihtisas ko
luna mensup elemanlar yer almaktadır. Yani, 
ziraatçisi, sanayicisi, ormancısı, hukukçusu, ik
tisatçısı ile beraber çalışmalarımızı, mimarî ve 
şehircilik bakımlarından mütalâa etmekteyiz. Bu 
suretle şehirlerin birbirlerine olan tesirleri, böl
gelerin birbirleriyle olan münasebetleri hesap- • 
lanmakta ve gelecekteki istikametleri, kolaylıkla 
tâyin edilebilmektedir. 

Şimdi şu hususu işaret etmek istiyorum. Bil
hassa ehemmiyetle ele aldığımız Marmara Bölge
si plânlamasında bu bölgenin en büyük özelliği 
nazarı dikkate alınmıştır, işte bu özellik içinde 
değerlendirme, Prof. Piçinaton'un plânı ile bir
likte mütalâa edilerek tatbika geçilecektir. Bun
ların vmaddi imkânları belediyelerin gelirlerinin 
artışı'ile birlikte Devlet yardımını d§ istihdaf 
etmektedir. 

Bu kıymetli soru münasebetiyle şunu- arz et
mek isterim ki, ilerde Büyük Meclisin huzuru
na imar ve iskân Bakanlığının bu husustaki tek
lifleri arz edilecek ve sizlerin kabulüne sunula
caktır. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Erdem. 
İLHAMI EEDEM (Edirne) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, pek değerli imar ve iskân 
Bakanımız, sayın Muhittin Güven'in etraflıca 
verdiği izahat bizleri ziyadesiyle memnun etmiş
tir. Kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Hudut vilâyetlerimiz hakkında özel bir gö
rüşe ve programa ihtiyaç vardır. Çünkü hudut 
vilâyetlerinin, bilhassa sınır üstü şehir ve kasa
balarının mühim bir kısmı yabancı ülkelerde 
kalmış bulunduğundan gelişme ve kalkınma im
kânları bakımından nâmüsaittirler. Siyasi şart
ların yarattığı iktisadi yetersizliklerin Devlet 
tarafından giderilmesine ihtiyaç vardır. Sınır 
boyu vatandaşlarımız, bir nesil boyunca bile de
falarca hicrete mecbur kalarak ticari, sınai, zi
rai işletmelerini en elverişsiz şartlar altında bo
zarak sermayelerini ımaişet ve barınma ihtiyaç
larına harcamak zorunda kalmışlardır. Yukar
da arz ettiğim sebepler, hudut vilâyetlerini ser
maye için sevimsiz bölgeler haline getirmekte, 
sermayenin sokulmadığı yerler ise mahrumiyet 
ve işsizlik mmtakaları olmaktadır. Buna muka
bil zararlı cereyanlar, yurt dışında hazırlanarak, 
hudutlardan sızdırılmaya çalışılır. Komşuları
mız hudut boylarına büyük ehemmiyet vermek
te, idarenin mükemmelini, refahın örneğini ora
larda göstermeyi memleketleri hesabına faydalı 
bir politika saymaktadırlar. Bu, Suriye hudu
dunda da, Irak hududunda da, Yunan ve Bul
gar hududunda da böyledir. 

Türk halkı bütün sınırlar boyunda aynı mem
leket severlikte, aynı milliyetperverliktedir. Ya
bancı memleketlerin pırıl pırıl kasabaları, refah 
gösterileri halkımızın yüksek vatanperverliği kar
şıcında değer ifade etmemektedir. Yalnız, bu 
hal millî gururumuzu incitmektedir. 

Unutmıyalım ki, hudutların öbür tarafların-
daki halk da, nihayet 40 sene evvel bizim teba-
amızdı. Onlara nazaran bizim şehir ve kasabala
rımızın bakımsızlığı vatandaşlarımızı üzmekte, 
moral üzerinde menfi tepki yapmaktadır. Ya
bancı, Türkiye'ye böyle bakımsız hudut kapıla
rından girer ve benzeri hudut kapılarından çı
kar, Türkiye'ye giriş intibaı da kötüdür, çıkış 
intibaı da. Zannederim ki, bu ük ve son tesir
lerin unutturulması güçtür. Binaenaleyh, mem
leketimizi ve milletimizi yanlış tanıtmamak, teh
likeli cereyanlara müsait vasat yaratmamak, sı
nır boyu halkımızın güç iktisadi şartlarını pay

laşmak, düşmanlarımızın sınır şehirlerimiz üze
rindeki hain emellerine ümit vermemek için 
hudut vilâyetlerinin inkişafında ve kalkınma
sında Devletçe hususi yatırım yapılması şehir 
ve kasaba belediyelerine imar için Devlet büt
çesinden yardım edilmesi, medeni tesislerinin 
kurulmasında öncelik tanınması, millî şeref, 
millî haysiyet borcudur. 

Bunun bir bölge meselesi olmayıp, millî şe
ref, millî emniyet ve millî menfaat yolu oldu
ğunda değerli arkadaşlarımın ittifak edecekleri 
kanaatindeyim. 

Edirne'nin durumuna gelince; Edirne, 1326 
yılından 1453 yılma kadar hemen hemen bir 
asır Türk - Osmanlı imparatorluğunun başkenti 
olmuştur. Avrupa'da yüzbin nüfuslu şehirler 
yokken, o iki yüzbin nüfusu barındırmış, Türk 
- Osmanlı medeniyetinin şaheserlerini sinesinde 
tolamıstır. Gerek bu eserleri, gerek Türk tari
hindeki mevkii ile her zaman önemini muha
faza etmektedir. Bu mânevi değerine mukabil 
bugünkü durumu içler acısıdır. Türklüğümüzün 
birinci iftihar kaynağının Osmanlılar devri ol
duğu şüphesizdir. O devrin medeniyet mer
kezlerinin istanbul'dan sonra birinci geleni ise 
Edirne'dir. Camileri, kervansarayları, darüşşi-
faları, medreseleri, imaretleri, kapalı çarşıları, 
su yolları, köprüleri, hamamları, sebilleri, çeş-
nıeleriyle Edirne Osmanlı medeniyetinin tâ 
kendisidir. 

Tarih fetih ordularının hareket merkezi 
olan Edirne'yi serhat şehri yapmıştır. Bir-ne-
sil üç, hattâ dört bozgun görmüştür. Avrupa'nın 
sayılı şehirlerinden biri olan Edirne'nin nü
fusu 1941 tahliyesinde 10 bine kadar inmiştir. 
Hicretlerle halk fakir düşmüştür. Sermaye 
sahibi tekrar dönmemiştir. Baba yadigârı şahe
serler bakımsızlıktan harap hale gelmiştir. Vi
lâyetin mümbit topraklan, zengin kazaları sı
nır dışında kalmıştır. Bu sebeple ne vilâyet, ne 
halk ne belediye olarak Devletin yardım eli usan
madan ne âmme hizmetleri görülebilir, ne ikti
sadi gelişme kaydedilebilir. Bugün yılda Edir
ne'den 50 bin yabancı turist geçmektedir. Ken
dileri istirahat ettirilememektedirler. Şehrin 
harabiyeti ve bakımsızlığı vatandaşlarımızı 
Türk olarak üzmektedir. Dünyanın en muhte
şem Devleti Osmanlı imparatorluğunun ikihci 
başkenti, dedelerimizin ölümsüz eserlerinin 



M. Meclisi B : 34 
yurdu olan Edirne'nin Devletçe ele alınması 
lâzımdır. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının tu
ristik tesisleri kurması, Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün tarihî eserleri restore etmesine ye
nilerini ekliyerek devam etmesi, tarihî sebep
ler yanında pek çok kütürel, iktisadi ve millî 
mülâhazalarla Edirne Üniversitesinin kurul
ması, şehir imar plânının tetkikma yardım 
edilmesi, Kırkpınar güreşlerinin Balkanlar çapın
da milletlerarası hale getirilmesi ve Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünce yakın ilgi göste
rilmesi ziari ve sınai hamle ve teşebbüsler dı
şındaki istirhamlarımızdır. 

Ancak jbu sayededir ki, yabancılara Türki
ye'ye ilk ayak 'basışlarında hem Osmanlı me
deniyetinin ne yüksek bir medeniyet olduğunu, 
hem de bugünkü Türkiye'nin nasıl modern 
bir Devlet halinde bulunduğunu anlatmış olu
ru/,. 

Edirne'nin ımâmur ,temiz kuvvetli olması 
Devletin siyasetinde ehemmiyetli bir noktadır. 

Bütün bunların tatbikat olarak görülmesini 
can ve gönülden arzu eder, kıymetli Vekilimize 
verdikleri izahattan ve hazırlanan plânın tatbik 
edilmesi hususunda gösterdikleri gayretten do
layı teşekkür eder hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 
3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki 84 sayılı Kanu
nun tatbikatına dair sorusuna Devlet Bakam 
Nihat Su'nun sözlü cevabı (6/141) 

BAŞKAN — 'Soru sahibi burada mı? (Bu
rada sesleri.) Devlet Bakanı burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
84 sayılı Kanun ile Devlet Şurası Başkan 

ve üye kadroları ilga ve yeniden ihdas olunur
ken : 

1. Başkan ve üyelerden kaç kişi açıkta 
kalmıştır. 

2. Açıkta bırakılmada hangi ölçüler esas 
tutulmuştur. 

3. İçlerinde emeklilik süresini bitirmemiş 
olanlar mevcut mudurf. 
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4. Bunlardan yeniden vazifeye alınmış bu-* 

limanlar arasında müktesep hakları ihl^l edil
miş olanlar var mıdır? 

5. Varsa telâfisi için ne düşünülmektedir, 
İlgili Devlet Bakanı tarafından yukardaki 

hususların sözlü olarak- açıklanmasını arz ede
rim. 

Kars Milletvelkili 
Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NİHAT SU (Antalya) 

— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Kars Milletvekili Sayın Lâtif Aküzüm arkada
şım-tarafından Devlet Bakanlığına tevcih bu-
yurulan suale huzurunuzda cevap vermeye ça
lışıyorum. 

22 . 9 . 1960 tarihli ve 84 sayılı Danıştaya 
ait» kanun tatbik mevkiine konurken Danıştay-
da 54 başkan ve üye kadrosu mevcuttu. Bu 
54 kişilik 'kadroda, bir üyenin ölümü ve bi
rinci başkanlığın da münhal bulunması dolayı-
siyle fiilen o tarihte 52 arkadaşımız vazife gör
mekte idiler. Binaenaleyh 84 sayılı Kanunla 
başkan ve üye olmak üzere bu 52 zat Danışta-
ym ilgası sebebiyle açıkta kalmışlardır. Danışta-
yın yeniden ihdası dolayısiyle bunlardan 39 kişi 
ıtekrar vazife 'almış, 13 kişi anladığımız mâ
nada açıkta kalmışlardır. 13 ıkişiden 6 kişi
ye emeklilik sürelerini doldurdukları için emek
lilik maaşı bağlanmıştır. Bunların isimlerini 
arz etmek soru sahibinin tenevvürü bakımın
dan faydalı olaraktır. Ayrı ayrı isimlerini 
arz edeceğim. 3 ncü Daire Başkanı Cemal Yo
rulmaz, Üye Hükmi Arkök, Üye Kâmil Ka
yam, Üye Fikri Kuttan, Üye Mümtaz Nay-
man Üye Şefik Arkan. Bu 6 arkadaşımız emek
lilik sürelerini doldurdukları için emeklilik 
maaşı bağlanmıştır. Bunun dışında 13 kişiden 
açıkta kalan 7 arkadaşımıza muhtelif vazife
ler verilerek nakilleri yapılmıştır. Bu 7 kişi
den 3 kişi emeklilik müddetlerini doldurma
mışlardır. Yani 25 yıldan az hizmet etmiş du
rumdadırlar. Bunlardan Sıtkı Arkan, İmar 
İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başmüfettişliği
ne, Muharrem Balasaygun İmar ve İskân Bakan
lığı Tetkik Kurulu Başkanlığına, ^.hmet Zey-
neloğlu Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Hâkim
liğine tâyin edilmişlerdir. Bu üç kişiden son
ra dört arkadaşımız da emeklilik süresi olan 

- » -
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25 yılı doldurmuş olmalarına rağmen başka 
vazifelere tâyin edilmişlerdir. Avni Pınar imar 
ve İskân Bakanlığı Tetkik Heyeti Üyeliğine 
ve sonra da tekrar bir tasarrufla, o zamanki 

« teşriî organ olan Millî Birlik Komitesince Da
nıştay Üyeliğin>e, Ahmet Koçak içişleri Bakan
lığı Tetkik Kurulu Başkanlığına, Cahit Ortaç 
Tarıni Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliğine, 
Rüştü Ülgen içişleri Tetlkik Kurulu Üyeliğinde 
vali olarak halen istihdam edilmektedir. 

Arkadaşımın sorusundan birisi de açıkta 
kalan Danıştay üyelerinden diğer yerlere inti'kal 
eden kimselerin müktesep haklarının ihlâl edilip 
edilmediği, eğer ihlâl edilmişse telâfisi için ne 
gibi tedbirler düşünülmekte olduğu husus
tur. 

Açıkta kalıp da başka vazifelere tâyin edülen 
eski Danıştay üyesi arkadaşlarımızdan mükte
sep haklan ihlâl edilmiş kimse yoktur. Vehleten 
mübesep hakkı ihlâl edilmiş gibi görülen biır Sıt
kı Arkan var gilbi .mütalâa edilebilirse de, Sıtkı 
Arkan Danıştay üyesi olarak vazife görmekte 
iiken 90 lira asli maaş müktesep hakkına rağmen 
buı vazif endin icabı alarak 100 lira asli maaş ve bu 
farkı da tazminatrolarak Bakanlar Kurulu kara
rı ile almakta idi Kendisinin müktesep hakkı 90 
liradır ve Bakanlar Kurulu kapariyle tazminat 
olarak verMıen fark müktesep hak teşkil etımez. 
Bu arkadaşımız yukarda arz «öttiğim vazifeye in«-
tdfeal ederken 90 da 90 almak kaydiyİe istihdam 
edilmektedir. Bundan da kendisinin müktesep 
hakkının ihlâl edilmemiş olduğu mefcic&siini çıka
rabiliriz. Eğer 100 liralık kadroya girmiş olsaydı 
belki d© Balkanlar Kurulu kararı ile yine 100 li
ralık kadroya tâyin edilecekti 

Buntm dışında .muhterem arkadaşımın (bir so
rusu da; Danıştay ilga ve yeniden ihdas edilir-
feen ve bu ilga ve ilhdas sarasında açıkta kalan üye
ler humusunda kullanılan Ölçü, 'kıstas sorulmakta
dır. Muhterem arkadaşlarım katiyen yanlış anla-
ınıasıniar, hiçbir devrin tenkit ve muhasebesümi 
yapacak durumda değllizdir. Takdir edersiniz-
dıir ki, bu soruda kullanılan kıstasın ne olduğu
na dair burada cevap veremiyeceğim, durum 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. Her ihtilâlin 
kendisine göre bir felsefesi, kendisine -göre bir 
hukuku, kanunu ve işleyiş şekli vardır. Binaen
aleyh, o zamanki felsefi düşünceye göre yapılmış 
olan muamele ve tartftwk edilen kanoların kıstas 
ibakmıından burada muhasebesini yapmak ve bun-
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dan dolayı kullanılan; kıstasın evsafını, ölçüsünü 
muhterem heyetinize arz etmek benim için imkân
sızdır. Bu bakımdan soru sahibi arkadaşımdan 
Bakanlığım namına dıstıirlhaım edıiyoruım, bu husus
ta daha fazla malûmat veremiyeceğim. Hepinizi 
hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayıın Lâtif Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, pek 'kıymetli Devlet Vekili Ni-
Ihat Su arkadaşımın soruma vermiş ^olduğu tat
minkâr cevaptan dolayı kendilerine arzı teşek
kür ederim. 

Danıştay kadrolarının ilgası dolayışiyle açık
ta kalan, emekliye sevk edilen 'kıymetli arka
daşların bir kısmını yak'inen tanıyorum. Tanı
madığım arkadaşların durumu ihakkında malû
mat almak için bu soruyu takdim etmiştim. 

Şimdi Yüksek 'huzurunuzda, bu arkadaşlar
dan başka hizmetlere yerleşen arkadaşlarımın 
ayrı ayrı isimlerini ifade ettiler ve müktesep 
haklarının da ihlâl edilmediğini söylediler. Yal
nız benim tetkikatıma göre Sıtkı Arkan arka
daşımın kadro maaşı '90 lira olup bugün tmar 
ve iskân Bakanlığında almakta bulunduğu ma
aş da 90 liradır.. Hakikaten müktesep hakkı ih
lâl edilmiş değildir. Yalnız müktesep hakkı ih
lâl edilmiş olan bir arkadaşımız vardır. Sayın 
Bakan arkadaşım, tetkikatm lâyikiyle kendi
sine verilmemesinden mütevellidolacaktır ki bu 
arkadaşın ismini söylemediler. Bu zat Ahmet 
Zeyneloğlu'dur. Ahmet Zeyneloğlu 22 sene hâ
kimlik yapmış bu müddet zarfında çok iyi si
cil almış muntazam terfiler görmüş ve Devlet 
Şûrasına seçildikten sonra çok iyi intiba bırak
mış bir arkadaşımızdır. Bugün müktesep hak
kının bir derece altında maaş almaktadır. Ad
liye Vekâleti büyük bir alâka ve lütuf göstere
rek hâkimlikteki kıymetli hizmetlerini tespit 
etmek suretiyle Vekâlet Hâkimliği kadrosuna 
almış ve 100 liralık kadrodan bugün 90 lira al
mış bulunmaktadır. Bu itibarla bu kıymetli ar
kadaşların isimlerini te'krar etmiyeceğim. Bu 
memlekete yıllar ve yıllar vermiş oldukları çok 
kıymetli hizmetle*den, dolayı bunları tanıyanla
rın ıhaklarmdalki intibaları hakikaten çjdk müs
pettir. Bu arkadaşlarımızın başka vazifelere 
alınmaları dolayışiyle de bu vekâletlere ben 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bîr borç bilirim. 
Eğer Ahmet Zeyneloğlu^ndan başka (hakları ih-
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lal edilmiş Ibir arkadaşımız varsa çok muhterem 
Bakan arkadaşımızın bunları yine tatmin etme
sini ve bu suretle her hangi bir haksızlığa mey
dan vermemesini temenni ederim. Verdiği iza
hattan dolayı arzı teşekkür eder sizleri de hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NİHAT SU (Antalya) 

— Mulhterem arkadaşlarım, mâruzâtım sırasın
da Ahmet Zeyneloğlu'ndan ba'bsetmedim. Kaza
ra isimleri eksik okumuşum. Bundan dolayı 
hem sioru sahibi arkadaşımdan, hem de muttıte-
rem heyetten özür dilerim. Ahmet Zeyneloğlu'-
nun durumu idareye intikal etmiştir. Buyurul-
duğıı gilbi bu za'tm maaşı 100 lira dejtil 90 li
radan 125 lira almaktadır. Binaenaleyh kadro 
noksanlığından dolayı müktesep hakkı olan 
kadroyu alamıyorsa, bunun ileride telâfisini 
uhdemde bulunan Bakanlığın bir vazifesi saya
rım. Evleviyetle durumu dolayısiyle müktesep 
hakkın ihlâli sayılır, biz bunun telâfisi ciheti
ne gideceğiz. Yalnız kendisi 125 lira aslî maaş 
almaktadır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandın lmıştır._ 

13. — Ordu Milletvekili izzettin Apaöğlu'-
nun, Ankara ve İstanbul belediyelerinin 6830 
sayılı İstimlâk Kanunu gereğince olan borçları
na dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok 
sesleri) İkinci defa hazır bulunmadığından soru
su düşmüştür. 

î£: — Tokat Milletvekili Zeyvat Kocamemi'. 
nin, yabancı memleketlerde tedavi edilmekte 
olan Türk vatandaşı sanısı İle 6 Haziran 1901 
tarihli ve 5/1280 samlı Kararnamenin neshinden 
itibaren bu gibi vatandaşlardan istİJtrar fonuna 
katılma payı olarak kaç lira alındığına ve adı 
geçen kararnamenin hastalara tatbik edilmemesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ma
liye Bakanı Şefik tnan'ın sözlü cevabı (6/144) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bu
rada sesleri) 'Maliye Balkanı? Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 Haziran 1961 tarihli «Dış Seyaha+ler Ka

rarnamesi» hakkındaki aşağıdaki sorularımın 
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Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için delâletinizi, saygılarımla rixja 
ederim. 

20 Aralık 1961 
Tokat Milletvekili 

i, Zeyyat Kocamemi 

1. — Halen tedavileri yurt içinde mümkün 
olamadığı için yabancı anemi eketlerde tedavi 
edilmekte olan kaç Türk vatandaşı vardır? 

2. — (i Haziran 1961 U ' i h ve 5/1.280 sardı 
Kararnamenin neşrinden itibaren bu gibi va
tandaşlardan «İstikrar foı.una ka.ılma payı» 
olarak, ceman, kaç lira alınmıştır? 

3. — Adı geçen Kararnamedeki «Sıhhi se
beplerle yapılacak döviz satışları dâhil» kay
dının kaldırılması, hiç olmazsa, Kararname tai-
hinden önce tedaviye gidenler için tatbik edil
memesi hususunda ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN —r Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi-ar
kadaşımız tarafından verilen sorunun cevap 
larını arz ediyorum. 

1. — 6 Haziran 1961 tarih ve 5/1280 sayılı 
Kararnamenin yürürlüğe girdiği 6 . 6 . 1961 
tarihinden 31 . 12 . 1961 tarihine kadar dış 
memleketlerde tedavi maksadiyle 261 Türk va
tandaşına döviz tahsisi yapılmıştır. 

Halen bu vatandaşlardan kaçının yurt dı
şında tedavide bulunduğunun bilinmesi pasa
port kayıtları üzerinde uzun bir inceleme yapıl
masına vabestedir. 

2. — 6 . 6 . 1961 tarihinden 31 . 12 . 196-1 
tarihine kadar bu 261 vatandaşa refaka^çılarma 
tahsis edilenler de dâhil olmak üzere (1.11 68S 
dolar) satılmış ve dolar başına 4, 50 TL. hesa
biyle (502 596 lira) istikrar fonu' katılması pay; 
olarak tahsis edilmiştir. 

3. — Yüksek malûmları olduğu üzere 
6 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı, her türlü dış seyahatlar için yapı
lacak döviz satışları ile yolcu bilet ve bagaj be
dellerinden mütehassıl mfeblâğlarm transferi 
dolayısiyle yapılacak döviz satışlarında i l l i l e r 
den dolar başına 4,50 TL. ımn istikrar fonuma 
katılma payı olarak tahsilini derpiş etmektedir. 
Bu 5/1280 sayılı istikrar fonu ihdasına da 'r ka
rarın başlıca gayelermdrçı biri, kambiyo takyit-
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lerinin hafifletilmesi ve vatandaşların dolar ba
şına 4,50 TL. ödiyerek serbesçe yurt dışı seya
hatlere çıkabilmelerinin temini idi. 

Aynı kararın üçüncü maddesi sıhhi sebepler 
ile yapılacak döviz satışlarında da dolar basma 
4,50 TL. nın istikrar fonuna katılma payı ola
rak tahsilini icabettirmektedir. 

Sıhhi sebepler ile yapılacak dö'viz satışları • 
yabancı memleketlere bu sebeple vaki olacak 
seyahatlar ile tedavi, operasyon, ilâç ve benzeri 
masraflara ait döviz taleplerini de içine almak
tadır. 

Bir vatandaşın T. O. Merkez Bankasından 
bu şekilde döviz talebinde bulunabilmesi için 
hastalığının bir yabancı memlekette tedavisinin 
zaruri bulunduğunu 'tam teşekküllü bir hasta
neden alacağı rapor ile tevsik etenesi gerekmek
tedir. 

Sıhhi sebeplerle yapılacak döviz satışlarının 
yalnız seyahat masraflarını değil aynı zamanda 
tedavi, operasyon, ilâç ve benzeri masrafları da 
içine alması, diğer taraftan bu şekildeki döviz 
tahsisinin tam teşekküllü bir hastane raporuna 
îstinadettirilmesi ve 5/1280 sayılı Kararın ihda
sında ki, yukarda izah edilen, esas gayesinde 
göz önünde tutulması halinde bu türlü dövrj 
satışlarının istikrar fonuna katılma payına tâbi 
olmaması Bakanlığımızca uygun mütalâa edil
miş ve mezkûr kararın üçüncü maddesindeki 
«Sıhhi sebepler ile yapılacak döviz satışları dâ
hil» 3 ibaresinin kaldırılmasına mütedair bir 
kararname örneği hazırlanarak Bakanlar Kuru
lunun tasvibine sunulmak üzere 3 Ocak 1962 
talihinde Başbakanlığa takdim edilmiştir. Ara 
ederim. 

BAŞKAN — iSaym Zeyyat Kocanncoıi. 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Aziz 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım, 'Sayın Ma
liye Bakanının sonuma vermiş olduğu cevabı 
sevinç içinde dinledik. Artık söylenecek başka 
ibir şey 'kalmamış gibi 'görünürse de ben sabrı
nızı suiistimal ederek bir iki nokta üzerinde 
'daha durmak istiyorum. Sonunda, belki de bu
nun isaflarınızı hüsnüiştknal okluğu anlaşılacak
tır. * 

Efendim, bu Kararname işlemez bir hale ge
len ferdin seyahat hürriyetini yeniden işler hale 
getirmek: için çıkarılmıştır. Fakat, araya, her 
nasılsa, «ısılhhi sebeplerle yapılan döviz satışları 
dâhil» diye bir ibare sıkışmıştır. İşte bu kaydın 
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Iconulmasiyle kararname çıktığı günden beri bir 
ıstırap kaynağı olmuştur. Birtakım vatandaş
lar kendilerine yükletilen külfetleri karşılrya-
cak vaziyette olmadıkları için, hayatları bo
yunca sakat kalma pahasına da olsa, memlekete 
geri dönmüşler, diğer bir .kısmı da, acı fa'kat 
gerçektir, yabancı hastanelerin merhametine 
sığınmak zorunda kalmışlardır. Millet olarak 
hasta ve ısakat olanları vatan müdafaası için 
dahi askere almazken, hayatlarını kurtarma ça
basında olanları istikrar fonuna katılmaya da
vet ediyoruz. Halkın maddi ve mânevi varlığını 
gol işti inmesini temin etmekle vazifeli olan Hü
kümet, ferdin sıhhatini koruması yolunda ko
laylıklar sağlamak üzere hekimliğin devletleş
tirilmesini düşündüğü bir sırada ecelle ölüm 
kalım mücadelesinde olanlara istikrar fonuna 
'katılma diye, müşkülât çıkaramaz. Vâzıı kanun 
nefis müdafaası için adam öldürme hakkını ta
nırken bu kararname, hayatlarını kurtarmak 
yolunda son çareye başvuranlara doları 9 lira
dan alma hakkını tanımıyor. Nerede kaldı ki, 
hu bir kanun mevzuu da değildir. İlgililerin söy
lediğine göre Vekilin ufak bir anlayış göster
in esi bu işi hal. için Ikâfi imiş. Zamanın vekili,-

'nedense, Ibu anlayışı bir türlü göstermemiştir. 
Bu bir devalüasyon da değildir. Avrupa'dan, 
.meselâ, dudak boyası, allı'k 'getirmek istiyen va
tandaşa 9 liradan dolar verilir de, hayatını kur
la rma'k isliyenlero 13,5 liradan satılır. Bu ne 
•mantığın,- ine de vicdanların kabul edeceği bir 
Neydir. 'Böyle İbir kararın bu memlekette alın
maması dahi lâzımdı. Fakat nasıl olmuşsa ol
muş alınmış. Bunun kaldırılması için birtakım 
hareketlerin yapılması tabiî idi. Nitekim, İstan
bul'dan Ali Gümeç isminde bir vatandaş Anka
ra'ya gelerek Maliye Bakanlığına müracaat et
miş. Maliye Bakanı, bu ısuali (sorduğum için 
bana «mektup yazaralf" «Yaşlı gözlerle elleriniz
den öperim.» diyecek kadar ıstırap içinde bulu
nan İbir babaya, hususi kalem müdürü ile gön
derdiği .cevapta, «Ne yapalım, çocuğunu Avru
pa'ya göndermedeydi.» demiştir. Bunu gazete
ler yazdı. Te'kziibedilmediğine göre doğru ola
rak kabul ediyorum. Hukuk devleti, hukuk dev
leti, der dururuz, Devletin hukukiliği yanında 
biı* ide insani tarafı bulunmalıdır. Böyle bir ce
vabın insani devletten çıkmaması lâzımgelir. 

Ali Gönıeç bununla da kalmamış, Devlet 
Başkanına telgraflar çekmiş, buısus'i doktorlara. 
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mektuplar yazmış fakat bu sıhhi sebeplerle ya
pılan döviz satışları kaydı, bir türlü kaldırıla
mamış. Yani Kuran hükmü gibi bir şey. Bundan 
sonra Devlet Şûrasına müracaat etmiş. Benim 
asıl üzerinde durmak istediğim husus Maliye 
Vekâletinin Devlet Şûrasına verdiği cevaptır. 
Bunun fotokopisi elimde bulunuyor. Buradan 
size bâzı şeyler okuyacağım. Bakınız Maliye Ba
kanlığı verdiği cevapta ne diyor : «5/1280 sa
yılı Karar bir Hükümet tasarrufudur. Hükü
met tasarrufları Hükümetlin politikasını yürüt
meye matuf olduğundan iptal dâvası konusu 
olmaması lâzımgelir. Bu duruma göre esasa ge
çilmeden usul bakımından dâvanın reddi icab-
eder.» Arkadaşlarım, bu cevabı veren Maliye 
Bakanlığının memleketinde bir Anayasa var
dır. Bu cevabın verildiği 20 Kasım 1961 tari
hinde de bu Anayasa yürürlüktedir. Bu Anaya
sanın 114 noü maddesi gayet sarih olarak şöyle 
demektedir : «İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, 
hiçbir halde, yargı mercileri denetimi dışında 
bırakılamaz.» Buna rağmen Maliye Vekâletti, 
bu bir Hükümet tasarrufudur, hikmetinden 
sual olunamaz, diyebilmektedir. 

Ali Gömeç, bundan başka bir müktesep hak * 
iddiasında bulunmuş. Ben çocuğumu Kararna-
menih neşrinden 3 - 4 ay önce gönderdim. Hiç
bir kanunun aleyhte hükmü makable teşmil edi
lemez, demiş. Maliye Bakanlığı bunu da kabul 
etmemiş. Ali Gömeç son olarak ıbaşka bir şey 
daha söylemiş : «Bu bir seyahat kararnamesi-
dir, ben seyahat dövizi değil, 'tedavi dövizi alı
yorum. Bu parayı da Merkez Bankasından de
ğil 'kambiyodan almaktayım. (Belki ilk seferde 
benden bu farkı alabilirsiniz, fakat yavruma 
tedavi maksadiyle gönderdiğim paradan istik
rar fonuna katılma payı, diye bir şey alınma
mak lâzımgelir.» demiş. Vekâletin buna verdiği 
cevap, balkınız, ne kadar ibret vericidir. Onu da 
fotokopiden okuyorum : «Buna ilâve olarak şu 
noktanın burada kaydedilmesinde fayda görül
müştür. Bu karar dış seyahatlerden başka oto
mobil ve benzeri nakil vasıtalarından da istik
rar fonuna katılma payı alınacağını ikinci mad
desiyle hükme bağlamış bulunmaktadır.» Yani, . 
Malîye Vekâleti demek istiyor ki, «Senin iki 
buçuk yaşındaki hasta oğlun ile şunun veya bu
nun zevk için getirdiği otomobil aynı katego
ridedir.» Ne korkunç bir zihniyet karşısında 
olduğumuzu düşünün. Ben şimdi Sayın Vekil-
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den, yanlış hesab Bağdad'dan geri döner, gibi 
nasıl olsa kalkacak bir karan kanırmasını de
ğil, vekâletindeki bu zihniyeti kazıyıp satmasını 
istirham edeceğim. Ben de, millet de kendisine 
asıl o zaman müteşekkir (kalacağız. 

Bir de son olarak şu hususu belirtnie'k iste
rim. Anayasamızın gene 114 ncü maddesine göre 
idare kendi işlem ve eylemlerinden dolayı do
ğan zararları ödemeye /mecburdur. Bu gibiler
den alınmış olan paraların da geriverilmesi 
icabeder, zannederim. Sayın Vekilin bunu da 
teemmül etmesini ayrıca rica ederim. Hürmet
lerimle .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak* -
tn, Karadeniz Ereğli'si Ortaokulu binasının du 
rumuna ve yeni bir okul binası yapılmasının za
ruri görülüp görülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/146) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mi? Burada. 
Millî Eğitim Bakanı hazır bulunmadığından 

soru ıgelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Giresun Milletvekili AK Köymen'in, 
Şebin Karahisar İlçesinde vukubulan yangının 
sebebolduğu hasar miktarına ve yapılan yardım 
tutarına dair sorusuna İmar ve İskân Bakanı 
Muhittin Güven'in sözlü cevabı (6/152) 

BAŞKA.N — Soru sahibi burada mi! (Bu
rada). Alâkalı Bakan arkadaşımız da burada. 
Soruyu okutuyorum. 

21. Î2 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların İmar ve İskân Bakanı 
ile içişleri Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırmaları için delâletlerinizi saygı ile rica 
ederim. ' 

Giresun şMilletvekili 
(Mi Köymen 

Şebin Karahisar ilçesinde meydan,a gelmiş 
olan müessif yangın felâketi büyük bir hasara 
sebebolmuştur. Bu itibarla: 

1. Yangının sebep olduğu hasarın mesken 
ve iş yeri olarak miktarı ne kadardır? 

2. Felâketzedelere bugüne kadkr yapılmış 
olan yardımın tutarı ne kadardır. (Ilesmî mües
sese ve hususi şahıslar itibarı ile), 
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3. Yapılan yardım; hangi kıstas ve usulle 

ve hangi heyet tarafından tevzi edilmiştir? 
4. Bugüne kadar yapılan yardım kâfi gö

rülmüş müdür? 
5. Şehrin imarı için yapılan çalışmalar, ye-

t&$]fc görülmekte midir? Bugün ne safhadadır? 
BAŞKAN — Sayın imar ve İskân Bakanı. 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI MUHlTTlN 

GÜVEN — Kıymetli arkadaşım soru sahibine 
kfenda Bakanlığım muvacehesinde cevap verme
y e çalışacağım. Yüksek Heyetinizin malûmu
du r ki, imar ve iskân Bakanlığımızın bir vazi
fesi de âfete uğramış mmtakalarda vatandaşlara 
yardım etmek ve onların iskânını temin edecek . 
gayr.etleri ^9-rf etmektir. Bu vazifenin ifası için 
7269 sayılı Âfetler Kanunu sarih bulunmakta
dır. işte bu- kanun çerçevesi altında Şebin Ka-
rajıisar'da; 

1. 7.8.1961 günü Giresun İlinin Şebin Ka-
rahisar ilçesinde vukubulan yangın sebebiyle 
husule gelen hasarı tesbit etmek üzere'merkez
den vazifelendirilen iki teknik eleman ile Gire
sun Bayındırlık Müdürünün iştiraki ile 7269 sa-
yıU, Kanunun 13 ncü. maddesi gereğince teşek
kül eden heyet tarafından 10,. 8 . 1961 günü ma
hallen yapılan tetkikat neticesi mezkûr, hâdise 
dolayi^yle 80 .binanın yandığı, 32 binanın ağır,. 
bir binanın orta, 7 binanın da hafif hasar gör
düğü tesbit edilmiştir. 

Bu binalarda 276 dükkân bulunmakta, 7 ha
nede mesken olarak kullanılmakta idi. 

2. Adı geçen ilçecLe 7 . 8 . 1961 günü bir 
yangının v**kua geldiği yapılan telefon muha
beresi neticesi öğrenilmiş ve 7269 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi gereğince âfetin hitamından 
itibaren bir hafta içerisinde ilk ve âcil yardım 
olarak sarf edilmek üzere ilgili kaymakamlık 
emrine 20 bin lira gönderilmiştir.' 

Ayrıca dükkânı yanan esnafın bir an evvel 
müstahsil hale getirebilmek için muvakkat dük
kân yapılmasını temin maksadiyle Giresun Vali
liği emrine 20 bin lira gönderilmiştir. 

3. 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 
mezkûr madde gereğince âfetin hitamından iti
baren bir h'af talik zamam içeriğinde yapılacak ilk 
ve âcil yardımlar için vali ve kaymakamları sa
lahiyetli kılmış ve vazifelendi rmiştir. 

Mezkûr hâdise seböbiyle yapılan bu yardım
ların, 7269 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere- j 
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ğince içişleri, imar ve iskân, Bayındırlık ve Sağ
lık bakanlıklarınca hazırlanan ve 20 . 8 . 1959 
tarih, 1988/25842 sayılı yazıya ekli olarak Gire
sun Valiliğine gönderilmiş bulunan talimatna
menin 2 nci maddesi gereğince teşekkül eden 
«Vilâyet Kurtarma ve Yardım Komitesi» tara
fından tevzi edilmesi gerekmektedir. 

Bu arada adı geçen Valilikten alman 5 . 9 . 
1961 tarih ve 6-2-57/516 sayılı yazıda; gön
derilen 20 bin lira ile 210 ton, torba un alındığı 
ve bunun büyük bir kısmının felâketzede vatan
daşlara ekmek olarak yaptırılıp dağıtıldığı ve 
80 torbasının da mezkûr vatandaşların kış or
tasında mâruz kalmaları muhtemel açlık tehli
kesine karşı muhafaza edildiği belirtilmiştir. 

Yine aynı yazıda, belediyeye ait meydan ve 
yol boşluklarında muvakkat baraka dükkân ya
pılmasını temin gayesiyle bu iş için gönderilen 
20 bin liranın 10 bin lirası ile tomruk ve 10 bin 
lirası ile de oluklu çinko alındığı tebarüz ettiri
lerek Kızılay Genel Müdürlüğünce temin edilen 
cam ve çivilerle ikmal olunacak bu baraka dük
kânlara, dükkân temin edemiyen felâketzede es
nafın muvakkaten* yerleştirileceği bildirilmiş 
'bulunmaktadl r. 

4. Bugüne kadar, 7269 sayılı Kanunun 6 (ncı 
maddesinde tadadedilen ilk ve âcil yardımlar 
mezkûr maddenin verdiği yetkiye istinaden hâ
disenin zuhurundan itibaren bir haftalık zaman 
içerisinde yapılabilmiştir. Bunun dışında kalan 
inşaat yardımının yapılabilmesi, sözü edilen ka
nunun 1 ve 36 ncı maddeleri gereğince Bakanlar 
Kurulu. kararının alınması ile mümkün olmak
tadır. 

5. Sözü edilen hâdise sebebiyle yangm sa
hasının kadastrosunun yapılması 17 . 8 . 1961 
gün ve 8356 sayılı yazımızla Devlet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bildiril
miş ve mezkûr mahallin kadastro işi 10 bin lira 
sarfı ile tamamen ikmal edilmiştir. 

Adı geçen kazanın mevcut imar plânının âfet 
gören mahalle ait kısmı, belediye encümeninin 
de muvafakati alınmak suretiyle tadil edilmiştir. 

Mezkûr kazada vukubulan yangının umumi 
.hayata müessir olduğuna ve bu mahalde yapıla
cak işler için 3 milyon liraya kadar fondan para 
tefrikine dittir 12 ." 8 . 1961 tarih ve 5/1551 sayı 
ile Bakanlar Kurulu kararı istihsal olunmuştur. 

Mevzuubahis karara istinaden vukua gelen 
yangm sebebiyle binaları yanan şahıslardan 7269 
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sayılı Kanun gereğince talep ve taahhütname I 
alınmadı Giresun Valiliğinden istenmiş ve adı 
geçen valilikten alman 28 . 10 . 1961 tariîı ve 662 
sayılı cevabi yazıda; talep ve taahhütname ve
ren ve 7269 sayılı Kanun gereğince hak sahibi 
oldukları mahallen tesbit edilen 98 aileye inşaat 
yardımı yapılması talebedilmiştir. 

Bu talebe istinaden hazırlanan tip projeler 
mahalline gönderilerek talep ve taahhütname ve
ren şahısların iştigal ettikleri ticaret mevzuuna 
göre seçilecek tip projelerin bildirilmesi isten
miştir. 

Bu hususlar ikmal edildikten sonra tadil edi
len imar plânı üzerinde yerleştirme yapılarak 
önümüzdeki inşaat mevsiminde, inşaatın ihale
ye çıkarılmak suretiyle yaptırılması düşünülmek
tedir. 

Bu arada vukubulan- yangında hasar gören 
âmme tesisleri için Şebin Karahisar belediyesine 
yapılacak yardıma esas olmak üzere belediyesin
ce yeniden yapılacak bina ve tesislere ait keşif ve 
projelerinin yapılarak gönderilmesi Girrsım Va 
liliğine yazılmıştır. 

Vekâletime ait bilgileri Yüksek Heyete arz et
miş bulunuyorum, ayrıca İçişleri Bakanlığın
ca bu mevzuda yapılmış faaliyet mevcuttur. Ba
kan arkadaşımızın hazırladığı notta buna ait mü
temmim bilgiler olduğunu gördüm. Eğer kıy
metli arkadaşım uygun gördüğü takdirde sayın 
İçişleri Bakanının bulunduğu bir celsede bu not
lar da arz edilebilir. 

Hepinizi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym.Köymen. 
ALÎ KÖYMEN (Giresun) — Muhterem arka

daşlarım; 
.Sayın Vekilin verdikleri izahtan da anlaşıl

dığı gibi, Şebin Karahisar'da vukua gelen yan
ığın, büyük bir hasar yapmış ve umumi hayata 
müessir olmuştur. 

Şu anda yüzlerce küçük esnaf çeşitli zaruret 
içerisinde perişan bir vaziyettedir. 

Hal böyle iken, maalesef Hükümetin bu va
tandaşlara gösterdiği alâka ve yardım kâfi değil
dir. Aradan 6 - 7 ay geçmiş olmasına rağmen, 
hasarın izalesi için yapılan çalışmalar sadece yan 
gın enkazını- kaldırmaktan ibarettir. 

Şimdi Sayın İmar Vekilimizden ricamız : Bü 
Jün hazırlıkların şimdiden ikmâl edilerek, ikinci 
Dİr kışta bu vatandaşları perişanlıktan kurtar- I 
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ma'k için lâzımgelen bütün tedbirleri almasıdır. 
Zira bü bölgede inşaat mevsimi çok kısadır. 

Arkadaşlar, yapılan resmî yardım zarar zi
yanla mütenasip değildir. Bu yardımın mümkün 
olduğu kadar artırılmasını rica ediyorum, çünkü 
felâketzedelerin bir hususiyeti vardır. Bunların 
heosi küçük esnaf olup nesi varsa hepsini kaybet
mişlerdir. 

Arkadaşlar, felâketzedelere yapılan yardımlar 
, da maksada uygun bir şekilde tevzi edilmemiştir. 

Mahallinde yaptığım tetkikat neticesinde bunu 
öğrenmiş bulunuyorum. 

öyle ki, yangından kârlı çıkan .insanlardan 
bahsedilmekte ve şikâyet edilmektedir. Bu husus
ların Sayın Bakan tarafından tetkik ettirilmesini 
önemle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI MUHITTIN 

GÜVEN (İstanbul) — Kıymetli arkadaşıma bil
hassa teşekkür ederim. Şunu işaret etmek için 
huzurunuza geldim. Âfete uğrıyan vatandaşları
mıza acilen el uzatmak en büyük vazifemizdir. 
Bundan sonraki davranışlarımızda emin olunuz 
ki, bu hassasiyet bize hâkim olacaktır. 

Dolayısiyle açıkta kalan vatandaşlarımızın 
ıbir an evvel mesken sahibi kılınabilmesi, ihtiyaç
larının bir an evvel karşılanabilmesi hususundaki 
prensip kararımızı da bu vesile ile arz etmek iste
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Soru cevaplandırılmıştır. 

27, — Tokat Milletvekili Ali Dizmanhn, To
kat ve havalisine iktisadi bir hareket kazandır
mak, işsizliğe mâni olmak ve hususiyle yer üstü 
servetlerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'-

' da sınai tesisler kurulması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/153) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. 
Başvekil adına konuşacak? Yok. Gelecek Bir

leşime bırakıyoruz. 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile sıhhi sebeplerle yapılan döviz satışlarından 
alınan istikrar fonuna katılma payının kaldırı
lıp kaldırilmıyacaği hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/154) 
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(BAŞKAN — Soru sahibi? Yok. • 
Geçen birleşimde de bulunmadığı için" soru 

düşmüştür. 

19. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nuri, Sümerbank perakende satış mağazalarının 
ilçelerden kaldırılması sebebine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/155) 

t 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. 
Sanayi Bakanı? Yok. 
Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 
Şimdi 20 nei soruya geçiyoruz. 

20. — Giresun Milletvekili Ethem Kilıçoğlu'-
nun, Giresun ilçelerinde 27 Mayıs 1960 tarihin
den önce ve bugün kaç ekmeklik buğday tevzi 
ambarı bulunduğund, tevzi olunan buğdayın fi-
yatiyle nakli işine ve mutemetlik mevzuunda ih 
tilâf olup olmadığına dair sorusuna Ticaret Ba
kanı îhsan Gürsan'm sözlü cevabı (6/156) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Ticaret Ba
kanı burada. Soruyu okutuyorum. , 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ticaret Vekilli tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygı ile rica ederim. 

23 Aralık 1961 
Giresun Milletvekili 

Ethem Kılıçoğlu 

1. 27 Mayıs 1960 dan önce Giresun vilâ
yeti kazalarının hangi mevki ve semtlerinde 
ekmeklik buğday tevzi- ambarları mevcut idi1? 
Bu buğdayların Toprak Mahsulleri Ofisince ki
losunun kaça mubayaa edildiği, mutemet fir
ma Fındık Tarım Satış Kooperatifine kiloda • 
kaç kuruş prim verildiği ve müstehlike kiloda 
kaç kuruş masraf ilâve edilerek satıldığı? 

2. Bugün; aynı vilâyette kaç mmtaka ve 
semtte buğday tevzi ambarı bulunduğu? Sayı
larının azaltılmasının sebebi ve bu kararın han
gi makam tarafından, hangi sebeplere daya
nılarak alındığı? 

3. Toprak Mahsulleri Ofisi ile Fiskobirlik 
arasında mutemetlik mevzuunda ihtilâf olup 
olmadığı? Bu anlaşmazlığın izalesi için bakan
lıkça bir tedbir alınıp alınmadığı? 

4. Fakir müstehlik vatandaşlarımızın alışı
lan usul dışında, kaza merkezlerinden köyle
re kadar bu buğdayları hangi vasıta ile ve na-
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sil nakledebileceklerinin ve bu külfet ve mas
raflara takatleri olup olmadığının nazarı iti
bara alınıp alınmadığının. 

BAŞKAN — Buyurun, Ticaret Bakanı. 

TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım. 

Giresun Milletvekili Eıtbenı KıHıç.oğlu arka
daşımın sorduklarına cevaplarının arz ediyo
rum. 4 sorusu vardır, her birisine ayrı ayrı 
numara sırası ile, izaha çalışacağım. 

1. 27 Mayıs 1960 tarihinden önce Giresun 
iline bağlı bucak ve köyler halkının ekmeklik 
buğday ilitiyacı, Toprak Ofisin Giresun, Aluc
ra ve Şebin Karahisar İŞ' yerleriyle, Ofis adına 
FÎSKO Birliğin aşağıdaki ambarlarından karşı
lanmakta idi : 

1. Giresun 
2. tkisu 
3. Yavuzkemal 
4. Tashan 
5. Duruğlu 
6'. Dereli 
7. Batlama - İkisu 
8. Çalca 
9. Manaroğlu 

10. Kemaliye 
11. Güdül 
12. Bulancak 
1 3 / tçilli 
14. Piraziz 
15. Çayır 
16. Görele 
17. Çavuşlu 

18. Eynesil 
19. limitli 
20. Çanakçı 
21. Keşap 
22. Yoağızı 
23. Karbulduk 
24. Valıt ' 
25. Tirebolu 
26. Espiye 
27. Harşıt 
28. Aslancık 
29. Evmur 

. 30. Camiyanı 
31. Belen 
32. Güce 
33. Bada 

K/1226 sayılı Karar gereğince 27 . 5 .1960 
tarihinden evvel Ofisçe : 

Primli durum buğdayı 55 
. Primli Anadolu bevaz buğdayı 51 

Primsiz ekmeklik buğday 50 
kuruştan mubayaa edilmekte idi. 

Mezkûr kararln 6 ncı maddesinde ismen ta-
dadolunan il ve ilçelere bağlı bucak ve köyler
den yalnız Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize il
lerinde faaliyette bulunan T t S K O Birliğe ki
loda (6.25) kuruş masraf ve komüsyon tanınmak, 
diğer 8 ilde faaliyette bulunan mutemetlere ay
rıca bir masraf ve komüsyon tanınmadan 

34 
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Ofisçe "buğdayın kilosu sıyyanen (40) kuruş
tan satılmakta idi. i .1 v: 

2. Bugün Giresun. ilinde Of isin Giresun, 
Görele Tirebolu, Dereli, Alucra'da 5 iş yeri mev
cuttur. Valilikçe mutemet tâyin edilen FİSKO 
Birlik Ofisin bu iş yerlerinden aldığı buğday
ları ihtiyaçlıları ayaklarına götürmekte, bu
nun karşılığı, mahaller itibariyle valilikçe tas
dik edilmiş masraf ve komüsyonlar Ofisçe aynen 
tekabbül edilmekte ve müstehlike intikal ettiril
mektedir. 

Ofisin normal satışlarına göre halen istisna 
teşkil eden bugünkü Karadeniz bölgesi satışla
rına ait tatbikat; FlSKO Birliğin, Ofisin tah
mil, tahliye ve nakliye fiyatlarına nazaran yük
sek maliyetle çalışmakta olması ve yüksek' nis-
betli komüsyonda ısrar etmesi muvacehesinde, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazineye yük 
olmadan çalışmaları hususunda Hükümetçe it
tihaz olunan karar nazarı itibara alınarak Ofis 
Genel Müdürlüğünce vâki talep üzerine Bakan
lığımızca Balkanlıca yapılan teklif, müteakip bu 
bölgede Ofis işleri tesisine dair olarak istihsal 
olunan 5/662 Kararnameye istinaden bir aylık 
mehilden «on^a olmuştur. 23 . 12 . 1960 tarihli ve 

3. FlSKO Birlikle Ofis arasında mutemet
lik mevzuunda kilo başına istenen masraf ve ko-
müsvon miktarı dolavî«dvle zuhur eden anlaş
mazlık, vazifeye başladığı tarihe kadar devam 
etmiştir. Ancak, mahiyeti itibarîyle bir bakı
ma bir âmme vazifesi ifa eden FlSKO Birlikle 
Torlak Ofisi arasında bu anlaşmazlığa devamı 
memleket hizmeti karşısında doğru görülmedi
ği i cm eskiden oldu&u gibi, mutemetlik hizme
tini FlSKO Birlikçe ifası hususunda anlaşmaya 
varılmasını uvmın buluyoruz. 

Fakir müstehlik vatandaşların durumu na
zarı itibara alınarak hizmetınm bunlara kadar 
teşmiline gavret sarf etmek hususundaki sayın 
arkadaşımın, düşünce ve temennisine ben de, iş
tirak ederim, fakat bunun her şevden evvel bir 
teşkilât ve imKın meselesi olduğunu muhterem 
arkadaşımın da takdir edeceğinden şüphem yok
tur. 

Bu mâruzâtımla kendilerini tatmin ettiğimi 
ümidediyor, huzurunuzdan . hürmetle ayrılıyo
rum. 

BAŞKAN — Savın Kılıçoğlu. 
ETHEM. KILIÇOĞLU (Giresun) —• Muh

terem arkadaşlar, önce bir hususu aydınlat-

17-.1.1982 0 :1 
makla sözlerime • başlamak İstiyorum. O da 27 
Mayıs 1960 tan Önce tâbiridir. Bunu hiçbir mak
satla kullanmadığımı peşinen ifade etmek iste
rim. Bu tarihi mebde olarak alışımın sebebi, 
o tarihten bu yana, bilhassa son günlerde, FlSKO 
Birlikle Toprak Mahsulleri Ofisi arasındaki 
bâzı anlaşmazlıklar ve şunu da ifade etmeye 
mecburum, valinin dirayetsizliği yüzünden, vi
lâyetimizde bulunan 36 tane buğday tevzi am
barı kapatılmış, tevzi ambarı adedi 5 e indiril
miştir. 

Muhterem Ticaret Bakanı Beyefendi izah 
buyurdular. ' Ayrı ayrı sorularımı cevaplandır
dılar eksik olmasınlar. Fakat bu,kâfi değildir. 
Her türlü tedbir alınacak, yapacağız, edeceğiz 
gibi sözler bendenizi tatmin etmedi. Bunu ifa
de etmek mecburiyetindeyim. Bu ekmek işidir. 
Bu meselenin, yapacağızı, edeceğizi beklemeye 
tahammülü yoktur. Vatandaş en az günde 3 defa 
ekmek yemek mecburiyetindedir. Kıymetli va
kitlerinizi almamak için kısaca arz edeyim. 
Mesele neymiş? Bunu ortaya koymak istiyorum. 

FİSKQ Birlik ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
anlaşamamışlar. Sebep, Toprak Mahsulleri Ofi
si zarar ediyormuş. Edebilir. Fisko Birlik za
rar ediyormuş. Edebilir. Çünkü karşısında 5 
milyonu mütecaviz ta Ordu'ya, Samsun'a, Ri-
zeye kadar, aç, aç 'kalma tehlikesi ile karşı -
karşıya kalan insanlar vardır. Bunu geçmiş ik
tidarlar düşünmüşler, taşınmışlar zararlarını 
bile bile, bu müstehlik kütleye ucuz fiyatla buğ
day intikâli için gayret sarf etmişler. Şimdi biz 
yıllardan beri alışılmış bir usulü bozuyor, Fis
ko Birlik şöyle yaptı, Toprak Mahsulleri Ofisî 
böyle böyle yaptı diye, iki müessese arasında 
ihtilâfı, anlaşmazlığı getiriyoruz. Vatandaşa da 
biz bunu halledinciye kadar yeme, otur, bekle 
diyoruz. Bu, mümkün değildir. Hakikaten Ti
caret Bakanı Beyefendi bu mevzu ile meşgul 
olmuşlar, bendeniz de talkibetmekteyim. Kiloda 
yedi kuruş mu, sekiz kuruş mu verelim diye 
münakaşa mevzuu olmuş. Hattâ Fisko Birlik 
temsilcisi, kilo başına bu bir kuruşu verelim 
mi, vermiyelim mi hikâyesi yüzünden, imzadan 
istin'kâf etmiş. Peki, Toprak Mahsulleri ile Fis-
fto Birlik temsilcileri bu mevzuda anlaşamamış 
fakat vatandaş ne yapsın? Geçenlerde bir ar
kadaşımız da bu mevzu ile ilgili bir soru ver
mişlerdi. O zaman arkadaşımız da izah ettiler. 
Cevaplar verildi. Fakat, bu verilen cevap da 



M. Meclisi B:34 
bakacağız, edeceğizden ibaretti. O zaman soru
yu soran arkadaşımla partilerimiz ayrı ama, 
memleketimiz bir, ıstıraplarımız bir. Elbette 
meseleyi, zaman geçmeden halletmek lâzımdı. 

36 tevzi ambarı kapatılmış, 5 tanesi işe de
vanı ediyor. Aradan geçen zaman zarfında ted
bir alınsaydı, bu tevzi ambarlarının adedi artı-
rılırdı. O zamandan beri yapılmadığına göre, 
şimdi yapacağız, edeceğiz diye vatandaşı oya
lamakta ben bir mâna göremiyorum. 

Yapılacak iş şudur : iki müessese arasındaki 
ihtilâfa sehebolan 7 kuruş mudur, 8 kuruş mu
dur, her ne ise, hemen halledilmelidir. Çünkü, 
zannediyorum bir kararname ile, Bakanlığa bu 
yetki verilmiştir. Her halde bu kararnamenin 
8 nci maddesi olsa gerek, yetki veriyor. Yetki 
olduğuna göre, artık meselenin uzatılmasına lü
zum yok.. Vatandaş alışmış, 33 tane nakil va
sıtası var (gidilebilir yere) bu 36 tane imiş Gi-
resrn vilâveti içinde. Açmalı ve vatandaşa ek
meklik buğdayını, vaktini israf etmeden, temin 
edecek durumu meydana getirmelidir. 

Çok mulhterem arkadaşlarım, bir noktaya 
daha temas etmek istiyorum. (Karadeniz sahi
lini yakinen bilen arkadaşlarımız varsa) Kara
deniz sahilinde nakil vasıtaları muayyen yerle
re kadar giderler. Ondan sonra şu 20 nci asır
da, kadınlar - erkekler erkekliğin şanından ol
madığı için sırtına almaz - kadınlar yüklene
cekler 40 - 50 kiloyu. Kilo başına bir lira kabul 
etsek 40 lira eder. Bunun için ta 12 saatlik 
yerden gelecek, vasıtaya binecek, ilçe merkezi
ne gelecek,, birgün kalacak, 40 kilo buğday 
alacak ve arkasına vurup evine götürecek. Bu 
suretle en aşağı iki gün kaybedecektir. Hem de 
bu buğdava verdiği 40 liradan başka aşağı -
yukarı 20 lirada masraf etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Kaybettiği gün bir tarafta, çektiği 
ıstırap bu tarafta. Böyle _Tbir durum karşısın
da şöyle yaptım, böyle ettim demek bendenizi 
tatmin- etmedi. Ticaret Bakanı Beyefendiden 
istirham ediyorum, zahmet buyursunlar, bera
berce gidelim bu ıstırapları yakından gördük
ten sonra, hiç şüphe etmiyorum ki, derhal ka
rarnamenin kendilerine verdiği salâhiyeti kul
lanacak, FÎSKO BirliŞe 'sen şöyle yapacaksın, 
Toprak Mahsulleri Ofisine sen höyle yapacak
sın, divecektir. 

Tekrar ediyorum, salâhiyetlerini kullansın
lar ve ıstıraplara bir an önc« çare bulsunlar. 
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Kendilerinden bir memleket çocuğu olarak, bir 
an önce tedbir almalarını, hassasiyet gösterme
lerini rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Muhterem arkadaşımız beni affetsin
ler. Karakterim icabı ve 32 - 33 senelik mesai 
ve mesuliyet hayatımda, hiçbir zaman vaade 
dayanarak iş görmedim. 

Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, beni 
davet ettikleri mmtakayı uzun zaman içinde 
yaşamış, meslekî ve ailevi münasebetlerim do-
layısiyle, hemen hemen bu mıntakayı karış ka
rış diyeceğim şekilde kendilerinden daha iyi 
bilen bir arkadaşınızım. Oranın köy teşkilâtını, 
bazan kilometrelerce mesafede bulunan evlerin 
ve ailelerin vaziyetini, çalışma şekillerini, ıstı 
raplarmı senelerce ve senelerce yakînen içinde 
bulunarak müşahede etmiş bir kimseyim. Onla
rın içinde yaşıyan bir hemşehrisi, bir yerlisi ol
mam sıfatı ile, dertleri ile alâkalanmazsam, Ba
kanlık vazifemden ayrı insanlık vazifemi yap
mamış olacağım. Bu itibarla, af buyursunlar 
bugün üzerime aldığım geniş mesuliyet içinde, 
tetkik ettiğim her hususu, her derdi kendi der
dim gibi kabul etmek ve alâkalanmak mecbu
riyetindeyim. 

Va'dedilen bir sözün, yapacağım, edeceğim 
demenin bu memlekete neler tahmil ettiğini ya
kînen bilen bir arkadaşınızım. Hayır arkadaşlar. 
Bu şekilde söz söylemem. Dağ köylülerin vazi
yetini arkadaşımız biliyorlar mı? Oradaki aç
lığın, kıtlığın ve ıstırabın Doğu'dan daha fazla 
olduğunun farkında ımıdırlar? Bu dertlerle ya
kînen alâkadar olduğumu, oraya Hükümetin 
yardım elini uzatmasının lâzımgeldiğini anlat-
mıya ne kadar çalıştığımı ve karar almaya ça
lıştığımı biliyorlar mı? 

33 yer birden açılamaz. Alınmış karan tenkid 
edecek değilim. Ben, bakanlık teşkilâtının im
kân ve mesaisi nisbetinde, üzerime aldığım va
zifenin iîabı ve bunaldığımız şu kısa devre 
içinde bu ıstırap ve dertlere mümkün olduğu 
kadar cevap vermeye çalıştım. Fiskobirlik ile 
Toprak Mahsulleri Ofisi arasında bir dâva ba
his mevzuu olamaz. Bu her iki müessese de 
memleketin millî müesseseleridir. Böyle bir ka
rar almış olan bir müesseseye bizim uymamız 
lâzımdır. Bunun neticelerini arkadaşımız yakî-
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nen göreceklerdir. Satış şubelerini de bu im
kân ni»betimde bu «ımtakayı tatmin edecek şe
kilde yerine getireceğimi de kendilerine söylü
yorum ve kendilerine söz veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 

BTHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muh
terem arkadaşlarım; hizmet aşkından ileri gel
diğine kaani olduğum için Saym Vekil Bey
efendinin, asabi demiyeceğim ama dozunu ka
çırarak lütfettikleri cevabı dikkatle dinledim. 
Memlekete hizmet etmek, mıntakayı çok iyi 
bilmek, elbetteki insana bilmediği şeyleri öğ
retmesi bakımımdan çok iyi bir şeydir. Vekil 
Beyefendinin bir Karadeniz çocuğu olduğunu 
biliyorum. Şu hususu hemen ilâve edeyim ki, 
memleket çocuğu olmak, bu sözlü soruyu so
ran kimsenin de kendileri kadar o mmtakayı 
iyi bildiğini kabul etmeye ^mâni değildir. Ben
deniz hem Karadeniz çocuğuyum hem de Vekil 
Beyefendinin, isimlerini bilmediği yerlerde kay
makamlık yapmış, vazife görmüş, en ücra 
köylerini karış karış bilen bir insanım. Bu ba
kımdan, bugün, Doğu'daki kıtlığın, Karadeniz-
im köylerinde de olup olmadığını çok yakından 
bilen birisiyim. İçişleri ile ilgilenmemek yakışık 
almaz ama, bir iki kelime de söylemek isterim. 
Bendeniz, bu işleri tahkik için gidecek heyete 
de iştirak etmiştim. Dernek ki, Doğu'da ve Ka
radeniz'de ne olup bittiğini ben de bilirim. Bu» 
mu bir tarafa bırakıyorum. Bizdim içdıı, hem Ka
radeniz çocuğu olması ve hem de bu mevzuları 
benden iyi bilmekte olmasını iddia etmesini el
betteki memnuniyetle karşılarız. Fakat diğer 
taraftan da hallettim, diyorlar. Neyi halletmiş
lerdir? Şimdi sözlü sorumu da kaale almıyorum. 
Kaç tane tevzi ambarı vardı, kaç tane alınabil
di? 36 tane istenmişti ancak 5 tanesi gitti. Şu 
halde halledilememiştir. Ancak, halledilmeye 
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çalışılmaktadır. Nasıl çalışılıyor? İki gün önce, 
bu beş tevzi ambarına nakilde 7 kuruş mu, 8 ku
ruş mu, 8 kuruş üzerinden mutabakat hâsıl ol
duğu kabul edilse bile şu dakikada Vekil Beyin 
burada vereceği cevap doğrudur. 36 dan 5 e in
miş, arada şöyle bir ihtilâf vardır, hallettik, 8 
kuruş masraf kabul etti'k ve peyderpey açaca
ğız. Ben de bu mıntakaları bildiğim için evvelâ 
yüksek köylere yakın tevzi ambarları açacağız 
demesi icabederdi. Xökü Bey burada biraz asa
bi şekilde cevap verdi. Bu derde bu şekilde ce. 
vap olmaz. Benim istediğim şudur : Bu vatan
daşları ıztıraptan kurtarmak için 36 tane tevzi 
ambarı açarsanız, şimdiden teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Muhterem arkadaşımızdan ve muhterem 
heyetinizden özür dilerim. Asabileştiğimi zan
netmiyorum, belki heyecanlanmış olabilirim. Bu
nu, da parlâmento hayatımın yeniliğine versin
ler. 36 ya tekrar çıkarmak meselesi şu dakikada 
size yer tâyin etmiyeceğim ama muhterem arka
daşım yarın veya öbür gün beni bakanlıkta zi
yaret etmek zahmetine katlanırlarsa kendilerine 
etraflı izahat verebilirim. Bu meselenin halledi
leceğine emin olsunlar. Kendi temenni ve istek
lerine ben de iştirak ediyorum. Konuşmalarım 
esnasında kendilerini kırdımsa özür dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN Sual cevaplandırılmıştır. 

Gündemde görüşülecek daha 14 tane soru 
vardır. Ancak, vakit ilerlemiş ve salonda pek 
az arkadaş kalmıştır. 

19 . 1 . 1962 Cuma günü saat 15,00 te topla-
ndmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,40 

»m<i - « • • -

TASHİH 

32 ııci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 3 S. Sayılı basmayazmın 1, 2 ve 3 ncü sayfalannda 
anılan 211 sayılı Kanunun tarihi 4 . 1 . 1 9 6 1 olarak düzeltilecektâr. 
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Toplantımı M t L L E T M E C L İS t S. Sayısı : 4 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı, 
hükümler eklenmesi baklandaki 263 sayılı Kanun ile emekli, dul 
ve yetîm aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/20) 

T. C. 
Bofbakanhk 9 . tü . 1961 

Kantonlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt: 71.1648/3579 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5'. 12 . 1961 talihinde kararlaştırılan «7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
masına dair olan 279 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte bağlı olarak sunul-
muştur. 

Gewğinin, yapılmasını rioa ederim. 
Başbakan 

hmet tnönü 

GEKEKÇE 

2â3 sayılı Kanunla maaş ve ücret tutarlarına % 35 nisbetinde yapılmış bulunan zammın 
&L.J.,1802 tarihine kadar, 279 sarılı Kanunla emekli, dul ve yetim aylıklarına aynı nisbette 
yapılmış olan zammın da 1961 malî yılı sonuna kadar % 20 nisbetinde uygulanması mezkûr 
kammlamn geçici 1 nci maddeL&ri i\e kabul olunmuş; ve % 20 zammın tatbik edildiği devrede 
emekliye çıkmış bulunanların emekli aylıklarının da 1.3.1962 tarihinden itibaren % 35 zamlı 
aylıklara göre hesaplanacak miktarlara yükseltilmesi 279 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sinde hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Böylece, kademeli olarak uygulanması kabul edilmiş bulunan bu zamların 1962 bütçesinde 
yer alması lâzımgelen % 15 bakiyesinin tutarı 344,Ş milyon liradır. 

Aynca, İktisadi Devlet Teşekküllerinin, .özel idarelerin, belediyelerin ve benzeri müessesele
rin memur ve hizmetlileri de bu zammın şümulüne girmektedir. % 15 zammın bu idare ve teşekkül
lere tahmil edeceği munzam malî külfet ceman 235 milyon lirayı bulmaktadır. Halbuki bu ida
re ve müesseselerin malî takatları böyle bir munzam külfeti karşılamıya müsait değildir. 

Şöyle ki, özel idare ve belediyeler bu zammın tamamını Hazineden yardım olarak istiyecek-
ler, bir kısmı esasen zarar etmekte olan iktisadi Devlet Teşekkülleri ise, zammı karşılamak için 
hem tarifelerini yükseltmek ve böylece istihsal ettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını artırmak, 
hem de Hazineden yardım istemek durumunda kalacaklardır. Ayrıca, bilhassa İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde memur ve hizmetlilere yapılan zamların işçi ücretlerine de. sirayeti kaçınılmaz 
bir aaruret olacak ve maliyetler daha da yükselerek umumi bir fiyat artışının ilk hareketini teş
kil edecektir. 
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hedefine yönetilmiş bulunan 1962 bütçelerinin tatbikatında bu noktayı bilhassa göz önünde bu
lundurmak ve muvazeneli bir gelişme istikametinden ayrılmamak mecburiyetindeyiz. 

Şuna inanıyoruz ki, bütçelerimizin yukardaki esaslar dâhilinde kabul ve tatbikiyle iktisadi 
bünyemizde arzu edilen canlılığın gerçekleşmesine muvazi olarak artacak iş ve istihdam hacmi 
ve binnetice Devlet gelirlerinde kaydedilecek müspet gelişmeler, 1963 malî yılında, bugün te
hirine zaruret görülen zamların kolaylıkla ve iktisadi hayatımızda menfi tesire meydan ver
meden gerçekleştirilmesi imkânını bahşedecektir. 

Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/20 Î 5 \ l . 1962 
Karar No: 5 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 5.12.1961 tari
hinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 9.12.1961 tarihli ve 71-1648/3579 sayılı tezkeresiyle gönderi
len «7244 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 263 sayılı Kanunla, emekli, dul ve yetim 
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Maliye Bakanı hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

1. 1962 bütçesi, Devlet Plânlama Teşkilâtının tavsiyelerine uyularak hazırlanmış, yatırımlara 
geniş ölçüde yer veren ve iktisadi hayatımızda istikrarı ve istikrar içinde kalkınmayı hedef tutan 
bir bütçedir. Yatırımlara kaynak bulmak üzere başvurulacak iç ve dış imkânlar, bütçenin hazırlan
dığı esaslarla tatbikine bağlı bulunmaktadır.. Bu itibarla, Hükümetin % 15 zam için imkân bula
maması durumu karşısında verilecek zammın bir yıl müddetle tehir edilmesini uygun karşılamakta
yız. 

2. Toplum içerisinde her hangi bir zümrenin gelirine yapılacak zam diğer zümreler üzerine de 
tesir icra edecektir. Memurlara yapılacak zammı tabiî olarak İktisadi Devlet İşletmeleri personel 
ve işçilerine de zam yapılması takibedecek, bunun arkasından hususi sektörün zamları gelecektir. 
Bu durum maliyetlere intikal ederek eşya ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesinde âmil olacak
tır. Buna psikolojik sebepler de katılınca hayat pahalılığı % 15 in üstüne çıkacak ve piyasa bekle
nen istikrara kavuşamıyacaktır. Bu durum zam görecek zümrenin aleyhine olacağı gibi millî eko
nominin de gelişmesini geciktirecek ve yeni sarsıntılara sebebiyet verecektir. 

Bu itibarla, alınması kararlaştırılan diğer istikrar ve kalkınma tedbirleri arasında memur zam
mının bir yıl için tehiri tedbiri uygun mütalâa olunmuş ve kanun tasarısı Hükümet teklifi veçhi
le aynen kabul edilmiştir. 

Mevzuun ehemmiyetine binaen tasarının bir an evvel kanunlaşması için öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sözcü 
Ankara Ankara 

/. Seçkin M. Ete 

Artvin Aydm Balıkesir Biledik 
Müstenkifim t. Sezgin F. îslimyeli Ş.Binay 
S. O. Avcı 
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Başkan Başkan V. 
Elâzığ Elâzığ 

& F. Sanaç H. Müftügil 



Öümûşane 
Muhalifim 
8. Savacı 

Konya 
E. özal 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Muğla . 
T. Şahin 

Sivas 
M. Vural 

İstanbul 
S. Baykam 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Konya 
Müstenkifim 
/. Baran 

Konya 
Müstenkifim 
C, Yılmaz 

HÜKÜMETİN TEKLM 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında
ki 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim 

aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1 — 263 sayılı Kanunla maaş ve üc
ret tutarlarına, 279 sayılı Kanun ile de emekli, 
dul ve yetim aylıklarına % 35 nisbetinde ya
pılmış olan zammın, 263 ve 279 sayılı kanunla
rın gegici 1 nci maddelerinde % 20 nisbeti üze
rinden tatbiki için tesbit edilmiş bulunan süre
ler 28 Şubat 1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

279 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sindeki ( 1 . 3 . 1961 - 31 . 1 .1962) devresi 
( 1 . 3 . 1961 - 28 . 2 . 1963) olarak, aynı mad
denin 2 nci fıkrasındaki ( 1 . 3 . 1962) tarihi 
de (1 . 3 . 1963) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE: 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE: 3 — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Başbakan 
î. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

5 . 12 . 1961 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

Achalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
N. 8u 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
E. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
1. Oürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Pulatoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

îmar ve tskân Bakanı 
M, Güven 
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