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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 432:433 
2. — Gelen kâğıtlar 434 
3. — Yoklama 434 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 434 
1. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-

oğlu'nun, Konya'nın Kulu ilçesinde bu
lunan Atatürk'ün büstüne vâki tecavüz 
hakkındaki demeci ve Konya Milletvekili 
Fakih özfakih'in açıklaması 434:439 

2. — Sayın üyelerinden bâzılarına 
izin verilmesi hakkında Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/364) 439 

5. — Görüşülen işler 439 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-

tin Karaca'nm 2510 sayılı Kanuna ek 
105 sayılı Mecburi iskân Kanununun 
kaldırılması hakkında, Mardin Millet
vekili Esat Kemal Aybar ve 51 arkada
şının, 2510 sayılı îskân Kanununa ek 
19 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 ar
kadaşının, 105 «ayılı Kanunun yürürlük-

Sayfa 
ten kaldırılmasına dair kanun teklifleri 
ve İçişleri, İmar ve îskân, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/29, 2/30 ve 
2/58) (S. Sayısı : 146) 439:440,472:475 

6. — Sorular ve cevaplar 440 
A) Sözlü sorular ve cevapları 440 
1. — îzmir Milletvekili Arif Ertun-

ga'nm, çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ti
caret ve çalışma sektörlerinde olduğu 
gibi, teşkilâtlanmalarının lüzumlu görü
lüp görülmediğine dair sözlü soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in 
sözlü cevabı (6/268) 440:444 

2. — Gaziantep Milletvekili Muzaffer 
Canbolat 'm, Üniversitelerdeki görevle
rine yeniden alınanlardan bâzılarının se
bebiyet verdikleri olaylara dair sözlü 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/298) 444 

3. — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündogdu'nun, Emekli Sandığı ve îşçi 
Sigortaları Kurumu ile benzeri kurum
ların yatırımlarının istihsali artırıcı sa-



Sayfa 
haıLara yöneltilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/303) 444 

4. — Van Milletvekili ıMuslih Gören-
taş in, itanbul'da neşredilen Millî Yol 
dergisinde «Doğunun derdine çare» baş
lığı altındaki yazıdan dolayı imza sa
hibi hakkında takibat yapılıp yapılma
dığına dair sözlü soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Abdülha'k Kemal Yörük ille İçiş
leri Bakanı Sahir Kurutluoğlu 'nun sözlü 
cevaplan (6/312) 444:446 

5. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Basın - ilân Kurumu Kararna
mesinin yürürlüğe girdiği günden bu
güne kadar istanbul, izmir, Ankara ve 
Anadolu gazetelerine verilen ilân bedel
lerinin miktarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/314) 446 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Doğu - Karadeniz halkının ek
meklik buğday dağıtımının verileceği 
Fisko Birlik Teşkilâtının bundan önceki 
dağıtım işinde suiistimal yaptığı hak
kındaki söylentilerin, doğru olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu'(6/318) 446 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği 
mesire mahallinde 1 . 5 . 1962 tarihinde 
öğrenciler ve öğretmenler, arasında vu-
kubulan olayın nasıl cereyan ettiğine 
dair içişleri ve Millî Eğitim Bakanların
dan sözlü sorusu (6/320) 446 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de 5 . 5 . 1.962 ta
rihinde yapılan maç sonunda sivil ve as
kerî öğrenciler arasında çıkan olaylara 
ve gazetecilerin görevlerine müdahale olu
nup olunmadığına dair Millî Savunma, 
içişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312) 446 

9. — Konya Milletvekili Fakih öz
len'in, tiler Bankası ile Oktaş Firması 
arasında çıkan ve hakem yoliyle halledi
len anlaşmazlığın şümulüne giren husus
lara dair sözlü soru önergesi ve imar ve 
İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö-
kay'ın sözlü cevabı (6/331) 446:450 
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Sayfa 
.1.0. -•• istanbul Milletvekili Reşit Ül

ke ri'n, Hazineye 26 milyon lira borçlu bu
lunan Ali Ipar'ın yurt dışına çıkmasına 
nasıl izin verildiğine dair soru önergesi 
ve içişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/335) 450:452 

11. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nırı, memleketimizin nebati yağ ihti
yacını temin için ithal edilen likit soya 
yağlarına dair soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/336) 452: 

454 
12. — Gümüşane Milletvekili Sabahat

tin Savacı'nın, hububat alım fiyatlarının 
artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/342) 454:456 

13. — Giresun Milletvekili Ali Cüce-
oğlu'nun, Giresun ile fındık müstahsıl-
larına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-
'kasmca «Fındık toplama kredisi» adı al
tında bir kredi verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakamı Muhlis Ete'nin sözlü ce
vabı (6/343) 456:460 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 27 Mayıs 1960 inkılâbı dolayısiyle 
ve akabinde PTT memurlarına, mesai 

yapmaları halinde, fazla mesai ücreti 
verileceği hakkında teşkilâta bir emir 
verilip verilmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/344) 460 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1950 yılından evvel PTT idaresine 
intisabeden ve emekli aidatı kesilmiş bu
lunan personel adedine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/345) 460 

16. — Kırşehir Milletvekil Halil öz-
men'in, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde 
kaymakam bulunmadığına ve Çamlıde-
re'ye bağlı Peçene'k nahiyesinin de 
sağlık ve sosyal bayındırlık hizmetlerine 
dair içişleri ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/347) 460 

17. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür- . 
kay'm, 21 . 6 . 1962 günlü Hürriyet Ga
zetesinde yayınlanan «Ordu inönü'yü 
istiyor» başlıklı yazı sebebiyle adlî bir 



Sayfa 
takibat açılıp açılmadığına dair Adalet 
ve Millî Savunma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/348) 460:461 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Akseki îlçesi Cevizli nahiyesin
de Belediye teşkilâtı kurulmaması sebe
bine dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/349) 461:462 

19. — Bingöl Milletvekili Sıdddık 
Aydar'ın, imam - hatip okullarının orta 
kısmının kaldırılmasını hedef tutan ka
rara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/350) 462 . 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Bi-
nay'ın, Bilecik Konserve Fabrikasının 
halihazır durumuna ve işletmeye açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevabı (6/351) 462:466 

21. —• Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, son genel seçimlerde kazanmı-
yan adaylardan kamu idaresiyle İktisa
di Kamu Müesseseslerine ve bankalara 
kimlerin atandığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/352) 466 

22. — Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı 
Hocaoğlu'nun, Antakya Belediyesinin 
yaptığı işlemlere dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/353) 466 

23. — Tokat Milletvekili Ali Diz-
man'm, Tokat'ın Almus Barajı göl saha
sından kaldırılan köylerin örnek köy 
kurma yolu ile iskânına ve arazilerine 
mukabil arazî verilmesine dair Bayındır-
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lık, İmar ve İskân ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/354) 466:469 

24. — Zonguldak Milletvekili Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun, 1962 yılı bütçesiyle 
bina ve yol inşaat ve tamiratı için ne 
miktar ödenek ayrıldığına ve 3 > 8 . 1962 
tarihine kadar ne miktarının ihale edildi
ğine ve büyük ihalelerin yapılmamış ol
ması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/355) 469 

25. — Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha'nm, Türkiye'de suçlusu bulunmamış 
cinayetlerin adedine ve faillerinin yaka
lanması için ne gibi teknik ve idari ted
birler düşünüldüğüne dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/356) 469 

26. — Kırşehir Milletvekili Halil üz
meni'n, Ankara'da bulunan gecekondu
lara su ve elektrik verilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/357) 469 

27. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Keşan'da Devlet Su İşlerinin 
kurutmakta olduğu göl sahasına orman 
köylerinin nakil ve iskânlarının kabil 
ojup olmadığına dair sözlü soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Gökay'la, Tarım Bakanı Mehmet 
İzmen'in sözlü cevapları (6/358) 469:471 

28. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, yüksek tahsil veren Ame
rikan Robert Koleji'nin hukuki durumu
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/359) 471 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İmar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim I 
Gökay; İğdır ilçesinde vukubulan deprem fe
lâketi ve Demirci kazası yangını hakkında 
açıklamada bulundu, 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
okundu, kabul edildi. 

1111 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ek tah
sil durumuna göre hizmet süresi hakkında ka
nun teklifinin gündeme alınmasına dair öner
ce okundu, Komisyon sözcüsünün yaptığı açık
lamadan sonra önerge sahiplerinden Mehmet 1 
Yavaş önergeyi geri aldı. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçim sonuncunda 

Adalet Komisyonuna (Faruk Küreli), 
Dilekçe Komisyonuna (Ali Dizman), 
Dışişleri Komisyonuna (İhsan Şeref Dora) ve 
Sanayi Komisyonuna (Samet Kuzucu) nun 

seçildikleri Başkanlıkça bildirildi. 
İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 

arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin- J 

Sözlü sorular 
1. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 

Kırşehir -ve civarında vukubulan kum fırtına
sından zarar görenlere tohumluk buğday yar
dımı ile borçlarının tecili hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/372) 

2. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Kızıhrmark'ın Çorum ili hudutları dâhilinde 
kalan kısmında bugüne kadar kaç regülâtör 
kurulduğuna ve halen kaç müracaat bulun
duğuna dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/373) 

3. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Çorum lisesinde noksan bulunan öğretmenlik
lere ve Fen kolunun kapatılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/374) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Almanya'nın Mülheim kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk Haftası adındaki 

de çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair olan Bütçe Komisyonu ra
poru ile, 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 'nin 
2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi İs
kân Kanununun kaldırılması hakkında, Mar
din Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arka
daşının, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19 . 10 . 
1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Mardin Milletvekili Ta
lât Oğuz ve 26 arkadaşının ,105 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklif
leri açık oya sunuldu, salt yetersayı olmadığı 
anlaşıldığından 12 . 9 . 1962 Çarşamba günü 
saat' 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Çankırı 

Fuad Sirmm Nurettin Ok 

Kâtip 
Van 

Muslih GÖr&ntaş 

festivale 1963 yılında iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
sözlü soru önergesi ,Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/375) 

5. __ Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Karadeniz mıntakasmda bu yaz vukubulan ku
raklık sebebiyle büyük bir ekmeklik hububat 
sıkıntısı olması ihtimaline karşı bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair sözlü soru önergesi, Ti
caret ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/376) 

6. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'in, 
incir ziraatinin bekasının temini ve incir müs
tahsilinin himaye edilmesi maksadiyle bir ted
bir düşünülüp düşünülmiediğinfe dair sözlü soru 
önergesi, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/377) 

7. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, 
siyasi hükümlülerden! hastalıkları sebebiyle 
kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç 
hasta mahkûm bulunup tahliyesi için ne dü-

SORULAR 
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şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/376) 

8. — Kastamonu Milletvekili İknail Hakkı 
Yılanlioğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk nıese-
lejsiınin mahiyetine ve Risale-i Nur Küllliyatı 
adiyle yayınlanan eserlerin yasak edilip edil
mediğine dair isözlü soru önergesi, Adalet ve 
içişleri Bakanlıklaraınıa gönderilmiştir. (6/379) 

9. — Konya Milletvekili Rüştü ûzal'ın, id
rak «dilem tarım mahsulünün tahımin edilen 
miktara uygun olup olmadığıtıa ve tesbit olu
nan tohumluk miikttarunıın ihtiyaca *kâ£i gelip 
gelmiyeceğın'e dair sözlü soru önergesi, Ba§bıa-
kanlığa gönderilmiştir. (6/380) 

10. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre tömitı 
edilip edilmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına göndeırilmiştir. (6/381) 

11. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday 
yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde ve
rilmesi için ne gibi tedbir alındığına dair söz
lü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/382) 

12. —- İstanbul Milleltvekili Coşkun Kırca'-
mn, Milletlenanastı Yapı İşçileri Sendikası tem
silcisinin ikamet izninin ne sebeple uzatılmadı
ğına dair sözlü soru önergesi, içişleri ve Çalış-
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/383) 

13. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlioğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara gir'emiyen öğ
renci adedine ve bunlar hakkında me düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitüm 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/384) 

14. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgind
in, Biga ilçesinde 3.7.1962 tarihinde vukubulan 
sel felâketinin sebebolduğu hasarlara dair söz
lü soru önergesi, Bayındırlık, îmar ve iskân, 
Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/385) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 

gibi çalışmalar olduğuna dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/386) 

16. — tzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
zeytin yağının dahilî piyasada değer fiyatla sa
tılması ve ihracı hususunda ne gibi bir tedbir 
alınması düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/387) 

Yazılı sorular 
1. •— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 

dolu âfetinden zarar gören Çubuk ilçesi ile köy
lerine tohum veya parası verilnıesl hususunda ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/175) 

2. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Belediye ve özel idarelerde halen aidatlı tahsil
darlar bulunup bulunmadığına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/176) 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinde ve ilçelerinde T. C. Ziraat Ban
kasından 50 bin liradan fazla kredi alan tüccar 
ve çiftçilere dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/177) 

4. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taışra teş
kilâtında kaç avukatlık kadrosunun boş bulun
duğuna ve bu kadrolara nasıl tâyin yapıldığına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/178) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
ûğlu'nun, mahalle bekçilerinin hangi kanun ve 
nizamlara tâbi olduğuna dair yazılı soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
17/179) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, 14 Mayıs 1950 ile 27 Mayıs 1960 ta
rihleri arasında partizanca maksatlara madde
ten ve manen mağdur edilenlerin haklarının 
iadesinin veya gerekli şekilde tazmin ve tashi
hinin düşünülüp düşünülmediğine dair yazıiı 
soru Önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/180) 
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M. Meclisi B : 115 12.9.1962 0 : 1 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı (1/282) (Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

, Teklifler 
2. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'ın, 

Tevfik Orman'm affına dair kanun teklifi 
(2/295) (Adalet Komisyonuna) 

3. — istanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 4 
muvakkat madde ve 12 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bent ilâvesine raütadair kanun tek
lifi (2/296) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Manisa Milletvekili Muammer Erten
in, Markalar ve menşe işaretleri hakkında ka
nun teklifi (2/297) (Sanayi ve Adalet komis
yonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Refet Aksoy 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetin kontrolü için yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşmele
re başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maras Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Atatürk'
ün büstüne vâki tecavüz hakkındaki demeci ve 
Konya Milletvekili Fakih özfakih'in açıklaması 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Konya'

nın Kulu ilçesinde cereyan eden müessif hâdise 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem Başkan, sayın milletvekilleri, Konya'nın 
Kulu ilçesinde on gün önce cereyan etmiş çir

kin bir hâdise sebebiyle gündem dışı söz almış 
bulunuyorum. \ 

ölümsüz Atatürk'ün, Mareşal üniformalı 
büstünü insan pisliği ile kirletip kaymakamın 
evinin bahçesine atarak parçalamışlar ve böy
lece Büyük Atatürk'ün mânevi varlığına el 
uzatarak tecavüze yeltenmişlerdir. 

Vatanımızın banisi, büyük insan, eşsiz kah
raman, ebedi Ata'nın büstüne yapılan bu şenî 
tecavüz olayı Atatürk'ün izinde yürüyen ve 
daima yürüyecek olan bizleri ziyadesiyle üz
müş ve teessüre gark etmiş bulunmaktadır. 

Acı haberi, Konya'dan Ankara'ya dönüşü
müz sırasında 9 Eylülü 10 Eylüle bağlıyan ge
ce Konya - Ankara yoluna çıkarak bizi bek-
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Üyen; müteessir, heyecanlı ve 'son derece üzün
tülü bir vatandaş topluluğu verdi. Duruma 
muttali olunca beynimizden vurulmuşa döndük. 
Kalbimize saplanan 'bir hançerin acısını duyar 
gibi olduk. Derhal hâdise ile ilgilendik ve sa
bahleyin 10 Eylül 1962 tarihinde mahalline ka
dar giderek inceleme yaptık. 

Hâdisenin vâki olduğunu anlayınca ve hele 
failinin 'serbes dolaştığını görünce teessürümüz 
bir kat daha artmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, iki günden beri mat
buata intikal etmiş 'bulunan bu çirkin tecavüz 
olayı, birlikte Kulu'ya gitmiş (bulunduğumuz 
Adana Senatörü Sayın Sakıp Önal'ın dün Sena
to kürsüsünden de ifade etmiş olduğu gibi şöy
le cereyan etmiştir : 

Tarihten on gün önce, Meclisin açılmasına 
takaddüm e'den Pazar günü Kulu İlçesi Kay
makamı Erol Grökberk evinde bulunduğu bir sı
rada saat sabahleyin 9,30 'da bahçesinde bir gü
rültü işitmiş ve biraz endişe ve biraz da teyak
kuz hissinin kendisine verdiği çekingenlikle 
bahçeye ıçıkmıyarak evin kapısındaki anahtar 
deliğinden hahçede gürültüyü yapan kimseyi 
gözetlemiştir. O sırada, etrafı muhkem ve in
san boyunda bir duvarla çevrili ve bir demir 
kapı ile kapalı bulunan (bahçesinin içinde kaza 
halkından Abdullah Pek isimli Hbir şahsın do
laştığını ve niraz sonra demir kapıdan çıkarak 
kaçtığını görtnüştür. Derhal dışarıya fırlıyan 
tice Kaymakamı balhçede feci manzara ile kar
şılaşmıştır. Atamızın yarım bir büstünün insan 
pisliğine sürülmüş olarak parçalanmış olduğunu 
ve sarı yaldızla boyanmış 'bulunan Mareşal üni
formalı büstün kırık parçalarından birine bağlı 
bir de mektup görünce derhal jandarmaya haber 
vermiş ve büstü getirip bahçesine attığından hiç 
şüphe etmediği maznunu yakalamalarını emre
derek derhal Kaza Savcısı Hüseyin Sönmez'i 
hâdiseden haberdar etmiştir. 

Arkadaşlar, mahallinde yaptığımız inceleme
lere ve ilgili resmî makamların verdikleri malû
mata ve Kulu ilçe sakinlerinin heyecan ve te
essürle söylediklerine göre, mezkûr büstün par
çalarına bağlanmış bulunan mektup mündere-
catı gayet entresan ve son derece ilgi çekici
dir. Mektupta ilçe Kaymakamı te'hditedilmek-
te, kendisine Atatürk'ün piçi denilmekte ve 
falan şahsı öldürdünüz, biz de sizin büyüğünü
zü, înöpü'yü öldüreceğiz, senden «vvelki kay-
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makamları Kulu'dan derhal sürdürdük, denmek
tedir. Mektup mücerret mütalâa edildiğinde ve 
bu hayasızca tertibi yapan meçhul kaldığında 
bir partiye mensubolacağmdan şüphe edilecek 
şahısların bu suçu işlediği kanaati doğmakta
dır. Zaten suçu işliyen şahıs veya şahıslar böy
lece Atatürk'ün maneviyatını âlet etmek su
retiyle maksadı mahsusla bâzı kimseleri ve bâzı 
partilileri tazyik ve baskı altında bulundurmak 
ve onlara bu suçu işlemiş gibi göstermek ama
cını güttükleri izahtan vareste bulunmaktadır. 
Ama tesadüfler ve muhakkak ki, Allanın yar
dımı bu tertibi yapanı ortaya çıkarmış, kayma
kamın o saatte evde bulunması ve gürültü üzeri
ne kapının anahtar deliğinden bakarak büstü 
bahçeye atan şahsı teşhis etmesi ile suçlu oldu
ğundan hiç şüphe edilmemesi lâzımgelen maz
nun oıtaya çıkmış ve böylece bir tertip ve if
tira âkîm kalmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, sanığı bahçede 
gören yalnızca İlçe Kaymakamı değildir. Sanı
ğın akrabalarından şahit İsmail Kale ve karısı 
Bahar Kale ile kaymakamın evinin karşısında
ki kahveci Hacı Bekir Aytekin dahi sanığın 
kaymakamın bahçesinde dolaştığını gördükleri
ni bizzat tahkikata el koymuş bulunan İlçe 
Savcısı Hüseyin Sönmez'e ifade etmişlerdir. 
Savcı, sanık Abdullah Peik'i tevkif talebi ile 
Sulh Ceza Hâkimine göndermiş ve fakat Sulh 
Ceza Mahkemesine çıkmaya yetkili İlçe Sorgu 
Hâkimi BuTihanettin Celiloğlu mezkûr sanığın 
sorgusunu mütaakıp her nedense tevkifine ma
hal 'olmadığına karar vermiş ve Ahdullah Pek'i 
serbes bırakmıştır. 

Sanık Abdullah Pek'in bu sorgusundan Ön
ce, henüz ilçe savcısı tahkikat yaptığı ve ifade
leri tesbit ettiği sırada 'bâzı şahısların %i d'er-
hal Konya Valisi Re'bii Karatek'in'o 'bildirdik
leri ve valinin 'hemen Konya'dan Kulu'ya gelip 
daha sanık sıorguya çekilmeden önce Kulu'da 
('Bir Halk Partiliyi yakalamışsmi'z, halbuki 
Halk Partililer Atatürk'ü severler, bu adanı 
'bu suçu işlememiştir.) (V. H. P. sıralarından 
«•hangi parti?» isesleriV 

Arkadaşlar, mevzu hepimizi ilgilendirmekte
dir. Bir parti mevzuu'olmamak lâzımg'elir. Han
gi parti olduğunu efkârı umumiye 'biliyor. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) Gazeteler yazdılar: 
O. H. P. sidir. 
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seyrini değiştirdiği Kulu'da 'bütün vatandaşlar
ca ifade edilmektedir. 

Arkadaşlar, ıbu hususu tebarüz ettirmekten 
maksadımız şu veya bu partiyi ve partilileri it
ham etmek olmayıp Konya Valisinin bu sakîm 
hareketine işaret etmek ve böylece Hükümetin 
dikkatini bu noktaya çekmektir. Yoksa sanık 
hangi partiden olursa olsun hattâ mensup bu
lunduğum partiden dahi olsa aynı hisler ve dü
şüncelerle konuşacaktım. Dün, arkadaşım Sa
kıp önal'm dediği gibi babam dahi olsaydı ay
nı reaksiyonu gösterecektim. (Alkışlar) Her 
hangi bir suçu işliyen şahsın siyasi intisabına 
göre değil insanlık ,anlayışı ve duyuşlarına gö
re bitaraf bir kanaatle vazife görmeleri ica/b-
eden mesul makamların hele bir il valisinin he
nüz tahkikatın başında ilden ilçeye gelerek böy
lece beyanda bulunmasının çok yanlış ve hatalı 
bir yol olduğunda her halde hepimiz hemfikir 
olmalıyız. 

ÎBRAHÎM SITKI HATtBOĞLU (Ankara) 
— Kemal Bey; Vali tahkikat memuru değildir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Hele 
bu şahıs Büyük Atatürk'ün büstünü kırmak su
retiyle 'kirletir ve onun kalblerimizdeki ve yü-
reklerimizdeki mânevi varlığına dil ve el uzat
mak isterse... 

Muhterem arkadaşlar, sanık Abdullah Pek'i 
delil kifayetsizliğinden serbest hırakan hâkim 
Burhanettin Celiloğlu'nun eşi Bedia öeliloğlu'-
nun ıbir partinin kadınlar kolu başkanı iken yi
ne aynı partinin şu anda ilçe idare kurulu üyesi 
bulunması calibi dikkattir ve sanığın bu yüz
den serhset dolaştığı şayialar* Kulu ilçesinde 
yaygın hirhaldedir. 

Dahası var: Aynı hâkim Burhanettin Celil-
oğlu'nun sanık Abdullah Pek'i sorguya çekip 
serbest bıraktıktan sonra, galeyan halinde bu
lunan bir halkın arasında bir partinin (ki eşi 
Bedia'nm kurul üyesi bulunduğu bir partinin) 
ilçe başkanı ile birlikte sanki vatandaşların his* 
«iyatlarmı tahrik edermişçesine kol kola îlçe 
dâhilinde dolaşması bilmem ki ne dereceye ka
dar doğrudur. 

Arkadaşlar, 9 Eylül günü Kulu ilçesine ar
kadaşım Adana Senatörü Sakıp Önal ile birlik
te gittiğimizde kırılan büstün bir yığın parça
sının hâlâ suç mahallinde yerlerde yüzüstü bı-
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rakılmış olması ve tahkikata el koymuş (bulu
nan Savcı Hüseyin Sönmez tarafından toplatı
larak Adliyeye getirilmemesi, maznunun tevki
fine mahal olmadığı hakkındaki Sulh Ceza Hâ
kiminin (kararına "karşı ilçede mevcut Asliye 
Hâkimine itirazda bulunmaması ve böylece maz
nunun kollarını sallıyarak serbest dolaşması 
cidden teessürlerimizi s(on haddine çıkarmış bu
lunmaktadır. 

O gün Kulu'ya gittiğimizde ilçe Kaymaka
mı Erol Gökberk'i Kulu'da bulamadık. Onun 
yerine (kaymakam vekili tahrirat kâtibi Ahmet 
Okutan ile görüştük. Kaymakam vekili dahi 
ilçe kaymakamının nereye gittiğinden hangi se-
ibeple ilçeden uzaklaştığından ıbihaherdi. Bâzı
ları kaymakamın raporlu olduğunu, bâzıları da 
izinli ayrıldığını ve bâzıları da kaymakama mec
buri. izin verildiğini ifade ediyorlardı. Bu şeni 
ve alçakça tecavüz olayının failinin yakalattı-
rılmasında 'birinci plânda rol oynıyan memle
ket sever ve Atatürk ilkelerine bağlı olduğun
dan hiç şüphe etmediğimiz ilçe kaymakamının 
bu mühim tahkikat sırasında ve daha faili dahî 
tevkif edilmediği Ibir ızamanda yerine bıraktığı 
vekilinin dahi malûmatı lolmıyan hir sebeple il
çeden bir 'başka yerde olması dalhi calibi dikkat 
değildir de nedir? 

BAŞKAN — Bu mevzuu bir sual olarak 
Hükümete tevcih ettiğimiz takdirde daha mü-
vafassal şekilde izahat verebilirsiniz. Lütfen 
mevzuu genişletmeyin. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Topar-
lıyacağım efendim. (Gürültüler) 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Adalet po
litikanın tesiri altında değildir. 

NURETTİN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — Türk 
hâkimini tölhmet altında bırakıyorsun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — O £ün 
bizim Kulu'ya gittiğimizi haber alan HâMm 
Burhanettin Celiloğlu'nun saat 1'2,30 da (bizim 
ilçeye gidişimizi takibeden yarım saat içinde) 
raporlu olarak vazifesinden ayrılması ve evin
den dışarıya çıkmaması dahi şüphelerimizi ar
tırmış ve hassasiyetimizi tahrik «tmiş bulun
maktadır, 

Hâdise kimin tarafından işlenirse işlensin, 
hangi siyasi partiye mensutoolursa olsun hu al
çakça tecavüz fiilini işliyen veya işliyenler mu
hakkak ki Türklükle alâkası olmıyan âdi ya-
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ratık veya yaratıklardır. (Bravo sesleri ve al
kışlar) Vatanımızın banisi, (büyük insan, eşsiz 
kahraman, ebedî Atamızın ruihu böyle tecavüz 
hâdiseleri ile l'ekelenmiyecek ve daima ona bağ
lı, 'ona âşık ve onun izinde bulunan bizlerle be
raber olacaktır. 

Yüreklerimize ferahlık ideal ve kanatları
mıza ışık tutan prensip ve irşatlarına göre onun 
yolunda ve izinde yürüyen ve daima yürüyecek 
olan bizler de onun mânevi varlığına dil ve el uza
tanların, tecavüze yeltenenlerin takipçisi olaca
ğız ve 'kim olurlarsa olsunlar onları tutup çıka
racak ve bünyemizden ve içimizden defedip ata
cağız. 

Çok muihterem arkadaışlar, işte bütün bu se
beplerledir ki, olayı Millet Meölisi kürsüsüne 
getirmeyi ve yüksek huzurlarınızda bu olayı 
tePin edip duyduğumuz teessürü ifade ile tah
kikatın seyrindeki manalı ihmal ve şüpheli ve 
davranış ve hareketleri açıklıyarak Hüküme
tin ve ilgililerin dikkatini çekmeyi kaçınılmaz 
ve en büyük bir millî vazife addettik. 

Millet Meclisi olarak büyük Atatürk'e1 karşı 
daim-a hassas ve her ızaman izinde olduğumuzu 
prensip ve irşatları ile daima ionun yolunda yü-
rüdüğümıüzü böylece bir kere daha ispat etmiş 
bulunmaktayız. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

FAKÎH ÖZFAHİH (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
FAKÎH ÖZFAKÎH (Konya) —- Aynı mevzu

da grup namına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aynı mevzuda verilen izahatı 

kâfi görmüyor musunuz? 
FAKÎH' ÖZFAKÎH (Konya) — Görmüyo

rum. 

BAŞKAN •— Buyurun. 
G. H. P. MECLÎS ÖBUPU ADINA FAKÎH 

ÖZFAKÎH (Konya) — Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri, birbirinin eseri, birbirinin nöbet
çisi ve birbirinin yaveri, millet olarak, Meclis 
olarak ve Atatürk'ün mânevi varlığı olarak, 
acı çekmekteyiz. Ben* bir siyasi teşekkül ola
rak (kendi kurucusu ulu önder Mustafa Kemal'e 
karşı yapılan bir tecavüzün, Cumhuriyet Halk 
Partisinin yüreğine ne derece ıgölge düşüreceği
ni izahiban âri görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Mustafa Kemal'in 
üniformalı; alçidan yapılmış büstüne yapılan 
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tecavüzü bu kürsüye getiren Kemal Bağcioğlu 
arkadaşımıza ve Senatoda kürsüye getiren Sa
kıp önıal arkadaşımıza teşekkür ederiz. Haki
katen bir Atatürk sevgisi etrafında birleşmiş ol
manın, milletçe birleşmiş olmanın numunesini 
vermiş olmalarından dolayı, C H. P. olarak 
büyük, iftihar duymaktayız, bahtiyarlık duy
maktayız. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; cereyan eden hâdi
senin gerçek cephesi şudur : 

2 Eylül günü sabahın 9,5 unda, kaymakam
lık binasının bahçesine Atatürk'ün alçıdan ya
pılmış ıaskeri üniformalı büstü atılmış, halen bu
nun laili ı aranmaktadır. Bu hâdise bir z"abıta 
viakası olarak 3 - 4 günden beri efkârı umumi-
yeyi ilgilendirmektedir. Gazetelerin maınşetleri
ne dikkat buyurunuz: «Tertipler Adalet Par
tisine tevcih edilmek istendi» iSon Havadis, 
Tasvir Gazetesi: «Adalet Partisi aleyhine bir 
tertip.» 

Arkadaşlarım, bir zabıta vakasında, Adalet 
Partisi ıgibi bir siyasi teşekkül müntesibinin 
gocunması neden? Bu mesele üzerinde bir gay
ret ve bir çırpmış içinde bulunuşu neden? Bir 
davacı mı var iki, Adalet Partisi bunu yaıptı 

* diye ortaya çıkmış?.. Basında, bunu Adalet Par
tisi y*aptı, diye bir haber imi çıkmış?.. Neden bu 
gayretin, neden bu heyecanın, neden bu fuzuli 
ithamın peşine takılmış bulunmaktadır?.. 

Bu hâdise adalete intikal etmiştir, bu hâdi
se kendilerimin de tâbi lOİduğu, kendilerinin de 
zaman zaman överek bahsettikleri Türk hâki
minin eline geçmiştir. Beyler, Türk hâkimine mi 
itimadınız yok, Türk mahkemesine mi, itima
dınız yok? Kanundan ve vicdanından emir alan 
Türk hâkimine itimadınız yoksa bile bu Mecli
sin kürsüsünde Anayasanın 132 nci maddesini 
de çiğniyerek bir zabıta vakasının en küçük te
ferruatına kadar inmek hususundaki salâhiyeti 
kendinizde nasıl (görürsünüz? 

Meclis Divanından da bir sorum var. Mec
lis Divtanı, bu 'kürsünün haysiyetini, vekannı 
ve haklarını hangi istikametten gelirse ıgelsin 
bütün insanlara karşı korumakla mükelleftir. 
Lütfen dinleyiniz, şimdi Anayasanın 132 nci 
maddesini okuyorum, 

(Madde 132. — Hâkimler, görevlerinde ba
ğımsızdırlar, Anayasaya, kanuna, hukuka ve 
vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. 
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kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakim
lere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkin
de bulunamaz.) (Soldan, ıgürültüler) Lütfen 
dinleyin, dinlemek konuşmıaktan daha mühim
dir. (Ortadan alkışlar) 

(Grörülmckte olan Ibir dâva ıhakkmda yasa
mla meclislerinde yargi yetkisinin kullanması 
ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz 
veya her hangi bir beyanda bulunulamaz. Yasa
ma ve yürütme organları ile idare, mahkeme ka
narlarına uymak zorundadır...) 

Arkadaşlarım, elbette bu tahkikatın ıbir so
nucu olacak. Elbette bir suçlu ortaya çıkacak
tır. Elbette adlî bir karar ortaya gelecektir. Sa
bırsızlığınız neden? Endişeniz neden? (Soldan. 
«örtbas edilmesinden» sesleri) 

Muhtere'm arkadaşlar, Salih Boz ok, Atatürk'
ün öldüğünü duyduğu zaman intihara teşebbüs 
etmiş. Sebebini sordukları zaman, «bayatı bo
yunca onun yaveri idilm. ölüsünün de yaveri ol
mak istiyorum.» 

Atatürk, Milletinin enirinde ve ömrü boyun
ca onun. yaveri idi. Şimdi, bu Meclisin ramına, 
sizin namınıza da. haykırıyorum: Mustafa Ke
mal, rahat uyu, müsterih ol. Bütün Türk Mil
leti senin mânevi varlığının yaveri olarak yaşa
maktadır. Senin mânevi vaıflığına el uzatacak 
her kafa, kanun çerçevesi dâhilinde kırılacak
tır. Bunun için, bu millet her zaman hazırdır. 

Anayasanın hükmü altına giren bütün siya
si teşekküller Anayasanın düşmanı haline gelme
melidir. 

Mustafa Kemali'1! bir zabıta vakasında dile 
getirmek /haykırmak, Mustafa Kemal'i bir za
bıta vakasında, istismar etmek her türlü anlayı
şın dışındadır, marifet değildir. Mustafa Ke-
mallik, O'nun prensiplerine sadık kalmakla 
olur. (Ortadan, alkışlar) Adallet hâdiseye el at
mıştır, yarın karşınıza neticesini1 getirecektir. 

Bir isimin üzerinde duran beyler; bu ismi suç
lu olarak ilân eden beyler; bu 'kürsüde söyledik
lerinizi yalayacak mısınız ? Ne halkla bu şahsı 
suçlu ilân ediyorsunuz? (Soldan, gürültüler)... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bu kürsüden 
böyle bir söz sarf edilemez, ne hak ve salâhiyet
le böyle, konuşuyorsun? (Soldan, «iftira edi
yor» sesleri) 
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FAKÎH ÖZFAKÎH (Devamla) — Beyler sa

bırlı olun., Mustafa Kemal lâfı edildi mi bir gı
cıklanmadır gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar, hâdise henüz neticeye 
bağlanmış değildir. Şu günlerde, teferruata ka
dar inme, hâdisenin delilleri üzerinde konuşmak, 
şu şunu söyledi, bu bunu söyledi, demek; Ana
yasanın 132 nci maddesine aykırıdır. Arkadaşla
rımıza bunu hatırlattıktan sonra, aynı bata ye 
kusuru işlemek mümkün değilldir. Ancak şu ka
darını ifade edeyiim ki, hâdisenin faili olarak 
ileri sürülen şahıs Cumhuriyet Halk Partisinde 
vazifeli değildir, i'lglisi yoktur. Bu, tarihe vesi
ka olarak geçsin, ve Adalet Partisi çemberiı için
de, temsilcileri içinde bunu istismar edecek kim
se çıkacak olursa onun da kafasına dank etsin 
diye bunları söylemekte fayda gördüm. (Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Orta sıralardan al-

j kışllar.) 
| KEMAL BAĞCIOĞLÜ (Maraş) — Kürsü-
; den, yalamak tâbirini kullandı. Biz, yalayacak 

insanlar değiliz. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, yerinize 

j oturunuz. 
! KEMAL BAĞCIOĞLÜ (Devamla) — İtham-
I lara cevap vermek üzere konuşma hakkımı kul

lanmak istiyorum. 132 nci maddeyi çiğnedlği-
J iniz şeklinde ithamlarda bulundular. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendimi, si
zin şahsınıza karşı her hangi bir ithamda bulu
nulmamıştır. Partinize karşı da buflunmamıştır. 

KEMAL BAĞCIOĞLÜ (Devanda) — Mâru
zâtımı 1 - 2 cümle ilıe arz edeceğim efendim. 
(«Riyasete hürmet edin» sesleri) Anayasanın 132 
nci maddesini çiğnediğimiz iddia edilmiştir. Ta-
nıamiyle hukuk 'içerisinde kalmak sortiyle konu
şacağım... 

BAŞKAN -— Riyaset Divanınız şahsınıza ve 
partinize karşı bir taarruz vâki olduğuna kaani 

i değildir. (Ortadan, alkışlar) (Şiddetli gürültü
ler) 

KEMAL BAĞCIOĞLÜ (Devamflıa.). — Hatip 
arkadaşımız Fakih özfakih Anayasanın 132 nci 
maddesini çiğnediğimizi söyledi, arkadaşınuza 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanız parti namina mı 
olacak, yoksa şahsınız adına mı olacak? 

1 KEMAL BAĞCIOĞLÜ (Devamla) — Şahsım 
[ adına olacaktır. (Sağdan, gürültüler) 

— 438 — 



M. Meclisi B:115 
BAŞKAN — Şahsınıza bir taarruz vâki öl- I 

duğunu iddia ediyor musunuz ? 
KEMAL BAĞCTOĞLU'f Devam la) - Evet 

efendim. 

ıBAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Kemal 
Bağeıoğlu arkadaşımız, Fakın özfakih arkada
şımızın beyanlarında kendilerine bir taarruz vâ
ki olduğu yani sataşıldığı hususunda. ısrar edi
yor. 

Riyaset bir sataşma vâki dlmadığı hususun
da ikazda bulunduğu halde ısrarlarında devam 
ediyorlar. 

Kemal Bağcıoğlu'nun konuşması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Konuşmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. (Orta sıra
lardan, şiddetli gürütüler, kürsüye doğru yürü
meler ve «kabul edilmedi» sesleri) 

Beyler, kürsüye yürüyüp söz söylenmez. Lüt
fen yerlerinize oturun. (Orta sıralardan gürül
tüler) 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — (Ke
mal Bağcıoğlu'nu kastederek) Reis, bu beye (kür
sünün önünde ikonuşulmaz, diye niye söylemi
yorsun? (Ortadan şiddetli gürültüler, soldan ve 
sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, burada Divan azala
rından birinin «Kabul edenlerle, etmiyenler ara
sında açık bir fark yoktu» iddiası üzerine yeni
den reylerinize sunacağım. (Sayın, sayın sesleri) 

Kemal Beyin cevap vermek üzere konuşması
nı arzu buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmiyenler... 

itki kâtip arkadaşımızın saydıklarına göre tas-
vibedenlerin adedi 142, etmiyenlerin adedi de 
146 dır. Bu itibarla konuşma müsaadesi verilme
miştir. 
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2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 

hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(3/365) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşların izin talebine 
dair tezkereyi okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
10 . 9 . 1962 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş
kanlık Divanının 10. 9 .1962 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 10 gün, 
hastalığına binaen 3 .9 .1962 tarihinden itibaren. 

ıKonya Milletvekili Kadircan Kaflı 20 gün, 
hastalığına binaen 4 .9 .1962 tarihinden itibaren, 

Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu 50 
gün, hastalığına binaen 3 .9 .1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Efendim, izin taleplerini tekrar 
okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Konya Milletvekili îhsan Kabadayı 10 gün, 
hastalığına binaen 3 .9 .1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Kadircan Kaflı 20 gün, 
hastalığına binaen 4 .9 .1962 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. f 

Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu 50 
gün, hastalığına binaen 3 .9 .1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara-
ca'nın 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi 
tskân Kanununun Çaldırılması hakkında, Mar
din Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arka
daşının, 2510 sayılı tskân Kanununa ek 19 .10 . 
1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve 26 arkadaşının, 105 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri ve 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İçişleri, İmar ve İskân, Maliye ve Bütçe komis 
yonları raporları (2/29, 2/30 ve 2/58) (S. Sa
yısı : 146) 

BAŞKAN — Efendim 19 Ekim 1960 tarihli 
ve 105 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun 
teklifleri geçen birleşimde ıgörüşülmüş, müzake
resi hitam bulmuş ve açık oya da konmuştu. O 
ıgün ekseriyet hâsıl olmadığından dolayı oylama 
bu birleşime bırakılmıştı. Şimdi rey puslalan da-
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ğztılacaktır, bunlar üzerinde oy puslası olmıyan-
lara mahsustur. Rey puslası üzerinde olanlar o 
puslalarını kullanacaklardır. Kırmızı pusla ret, 
Ibeyaz kabul ve yeşil çekinserdir. Yalnız üzerinde 
puslası olmıyanlar, kırmızı oy yerine beyaz kâğı-

1. —> İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, çift
çi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve çak§ma sek
törlerinde olduğu gibi, teşkilâtlanmalarının lü
zumlu görülüp görülmediğine dair sözlü soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in söz
lü cevabı (6/268) 

BAŞKAN — iSoru sahibi? (Burada. Tarım (Ba
kanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

12 . 4 . 1962 
iVlillet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
rulmasım saygılarımla rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Arif Ertunga 

Soru : 
1. Sanayi, Ticaret ve Çalışma sektörlerinde 

olduğu gibi, memleketimizin en geniş kütlelerini 
sinesinde toplayan tarım alanındaki çiftçi ve müs
tahsilin teşkilâtlanması, zirai istihsal dâvasında 
söz sahibi bulunmasının lüzum ve faydasına Ta
rım Bakanlığı olarak inanılmakta mıdır? 

ttt*-
2. 23 . 5 . 1957 tarihinde yürürlüğe girmiş 

olan 6964 sayılı «Ziraat Odaları ve Ziraat Odala
rı Birliği» Kanunu, buna istinaden hazırlanarak 
yine 4 . 9 . 1959 tarihinde yürürlüğe konulmuş 
ilgili nizamname hükümlerinin tatbikinden bugü
ne kadar nasıl bir netice alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) — Pek muhterem arkadaş
larım, İzmir Milletvekili Arif Ertunga arkadaşı
mızın bakanlığımıza tevcih buyurdukları suallere 
cevaplarımı arz ediyorum. 

«Memleketimizde çiftçilikle iştigal eden va
tandaşlarımızın ticaret, sanayi serbest meslek 
sahasında olduğu gibi teşkilâtlandırılmasının, zi
rai istihsalimizin veriminin yükselmesi, ziraat 

da ret yazarlarsa haber vermek mecburiyetinde
dirler. Kutular gezdiriliyor efendim. 

Puslalar toplanırken ıgündemin ikinci kısmına 
geçiyoruz. 

erbabının ihtiyaçlarının temini hususunda lü
zumlu görülüp, görülmediğini» buyuruyorlar. 

Tarım Bakanlığı, çiftçilikle iştigal eden va
tandaşlarımızın, ticaret, sanayi, ve sair sahalar
da teşkilâtlanmış, olanlar gibi, yabancı memle
ketlerde olduğu şekilde, teşkilâtlanmasında bü
yük fayda mülâhaza etmekte, bunun faydasına 
kaani bulunmaktadır. Bu faydayı istihsal için 
de çalışmalar yapmakta, çiftçinin, diğer teşek
küllerde, diğer iş erbabında olduğu gibi teşkilât
lanması hususunda hazırlıklar yapmakta bulun
maktadır. 

İkinci sualleri; ziraat, çiftçilikle iştigal eden 
vatandaşlarımızın teşkilâtlanması mevzuunda zi
raat Odaları, Ziraat Odaları Birliği teşkilâtı hak
kındaki Kanunun tatbikatına müteveccih bulun
maktadır. 

Suallerinde de işaret ettikleri üzere, 6964 sa
yılı Kanun 23 . 5 . 1957 tarihinde meriyete gir
miş ve aynı kanunun 44 ncü maddesine müsteni
den kanunun tatbik şekline ait, kanuna müstenit 
bir nizamname çıkarılmış ve tatbika konulmuş
tur. Fakat, bu kanunun, biraz evvel numarasını 
ve meriyet tarihini arz ettiğim kanunun tatbiki 
için gerekli seçimlerin yapılmasını teminen aynı 
kanunun muvakkat üçüncü maddesi gereğince 
bütçeye konulması lâzımgelen beş milyon liralık 
tahsisat bütçeye konmadığı için seçimler yapıla
mamış ve kanun da bilfiil tatbika konulamamış
tır. Tarım Bakanlığı olarak önümüzdeki bütçede 
kanunun muvakkat maddesinin derpiş ettiği tah
sisatı tamamen veya kısmen bütçeye koydurma
ya çalışmak suretiyle kanunun bilfiil tatbikatı
nın teminine çalışılmakta bulunulduğunu arz 
ederim. Ayrıca bu kanunun bütün Türkiye ölçü
sünde geniş bir seçim yapılmasını istilzam etme
si, faydaları bulunmakla beraber, bâzı tatbikat 
güçlüklerinden dolayı kanunun daha derli toplu 
bir hale getirilebilmesi için yine Tarım Bakanlı
ğı olarak, bâzı tadilâta ihtiyaçolduğunu da tes-

6. — SOKULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
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bit etmiş bulunuyoruz. Bu kanunun tatbiki için 
düşündüğümüz tadil şeklini Büyük Meclise arz 
etmek üzere bulunduğumuzu da ilâveten arz ede
yim. 

Bu suretle suallerine cevaplarımı arz ettiğimi 
zannediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (Buyurun Arif Ertunga. 
ARİF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 

Mîllet Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Tarım Ba
kanının soruma verdiği cevap üzerine bâzı 
hususlarım arz etmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Biliyorsunuz ki, müstahsili ve ziraat işlerini 
bir nizama bağlamak tmevzuu çok yıllardan be
ri düşünülmekte olan (bir ihtiyaç halinde idi. 

Evvelâ Atatürk'ün doğduğu yıllarda 1881 
tarihinde 80 sene evvel 1297 Nizamnamesi hazır
lanmış, (bu bilâhara tadil edilerek 17 Mayıs 1912 
tarihinde 1328 Nizamnamesi meydana getirilmiş
tir. Fakat bu nizamnameye göre kurulan ziraat 
odalarında teknik çalışıma, teknik eleman kifa
yetsizliği olup kendileri de malî kaynaklardan 
mahrum lüdi. 

Bilâhara yeni ihtiyaçlara göre, sayın Balka 
nm da ifade ettikleri gibi 1953 te Büyük Millet 
Meclisine yeni bir kanun teklifi verildi, Ibu tek-
ltif 4 sene sonra 1957 de kanunlaşıp yürürlüğe 
girdi, yine yürürlüğe giren bu kanunun gerek
tirdiği bir nizamnamede 1957 de hazırlanıp yü
rürlüğe konmuştur. Fakalt 1957 den bugüne ka
dar bu kanun muvacehesinde ziraat adalarının 
durumu nedir? Onu arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, Ibu kanun ziraat odaları, zira
at Odaları Biriliği ve müşterek hükümler olmak 
üzere 3 bölümden ibarettir, gerekçede kanunun 
gayesi şöyle özetlenmiştir. 

1. Ziraatte iş ve meslek ahlâk ve tesanüdü-
rıü korumak. 

2. Tarım işlerinde, umuırni menfaate uygun 
surette gelişmeyi sağlamak, istihsalin artması
na çalışmak, malhsul 'kalitesinin iyileşmesine, 
değer fiyatla satılmasına gayret etmek. 

3. Devletin tarım politikasının gerçekleş
mesine yardımcı olmaktır. 

Şimdi, bir kanuna göre Ziraat Odaları, il, il
çe ve belediye olan bucaklarda faaliyet göstere
cektir. Ayrıca köylerde muhabirlikler bulundu
rulacaktır. Buna nazaran çiftçilerin ödeyecek-
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lerâ malî (külfet çok az olacak, her çiftçi bu Zi
raat Odalarına kayıtlı (bulunacaktır. 

Yine, Ziraat Odalarına kayıtlı çiftçiler asil 
âza olarak Odalar Meclisinde, idare kurulların
da vazife alacak, bunların yanında yardımcı ola
rak reye sahip bulunan ziraat, orman, veteriner 
teşkilâtlarından hat?tâ sıtma savaş, Ziraat Ban
kası mümessilleri de bulunacaktır. 

Bu kadar güzel hazırlanmış ve yürürlüğe gir
miş bir kanun maalesef Ziraat Bakanlığının ih
mali ve alâkasızlığı yüzünden 5 yıldan (beri yü
rürlüğe konduğu halde fiilen tatbik edileme
mekte ve garip bir duruım yaratılmaktadır. 

Arkadaşlar parlâmentolar tarihinde, parlâ
mentonun çıkardığı bir 'kanunun bizdeki gibi 
böylesine rafa konulduğunun görmek imkânı 
yoktur. 

Ziraat Vekili arkadaşımız, kanunun faydalı 
olduğunun, çiftçinin teşkilâtlanması gerektiğini 
ifade etitiler, ama bütçe imkânsızlığı yüzünden 
5 milyon lira ıgibi bir meblâğın Ikanunun âmir 
hükümlerine rağmen bir türlü vaz'edilemediği
ni söylediler. 

Arkadaşlar, bence, eğer Ziraatt Vekâleti 5 yıl
dan beri candan istemiş, arzulamış olsa îdi, ya
ni Vekâlet ilgilileri buna önem verselerdi, ne 
yaparlar, yaparlar Vekâlet (bütçesine bu parayı 
kuruluş masrafı olaralk koydururlardı, nitekim 
bütçede, Ziraat Vekâletinin Hükümet kanalı ile 
gelen birçok teklifleri Bütçe Komisyonunda da
ha geniş ilâvelerle Ikalbul edilmiştir. 

Maalesef Ziraat Vekâleti ilgililerinin ve za
manın velkillerinin bu işe önem vermeyişleri 20 
(milyonluk köylü ikütlesini /teşkilâtlanmaktan alı
koymuştur. Meselâ Ziraat Vekâleti bütgesfine 
bakacak olursak görürüz ki, taşıt giderleri 
8 milyon teklif edilmiş, komisyon buna 2 mil
yon ilâvesi ile 10 millyona çıkarmıştır. Zirai 
mücadele için 15 milyon telklif edilmiş fakat, 
zirai mücadelenin ehemmiyetini düşünen Bütçe 
Kimisyonu ve MecMs bunun için de 5 milyon 
ilâve yapmıştır. 

Meselâ, maaş mevzuunda Ziraat Bakanlığı-
i na verilen yekûn aşağı - yukarı 88 milyon İdra-
{ dır ama bunun 10 - 12 milyonu lâakal ek görev-
, lere gitmektedir. Biz bunun ek görevlere git-
; meşinin »aleyhinde değiliz. Şahsan âdil olmak 
; re teşvik etme karakteri mahfuz tutulmak kay-
i diyle ek görev ücreti vermenin aleyhinde de-
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ğiliz. Ama, çiftçinin teşkilâtlanması yolundaki 
bu mühim mevzu için, bu (kadar geniş ımasraf-
lar" yapan Ziraat 'Başkanlığının beş milyon lira 
gibi bir parayı bütçeye koymaya çalışmaması se
bebini ben anibyamıyoıi'um.- Acaba Ziraat Ba
kanlığının iügıilileri kanunun getirmek; istediği; 
mahsullerin değer fiyatla satılmasını, kalite
lerinim iyileşmesini, istihsalin artmasını, ziraat 
mesleki ahlâkının teessüsünü, Devletin zirai 
faaliyete yardımcı olmasını temin gibi mevzu
ların ehemmiyetini müdrik değiller mi?.. Lü
zumuna kaani değiller mi?.. Bunu anlamaik be
nîm. için kabil değildir. 

Sözlerimi daha fazla uzatarak sizleri yıkmak 
istemiyorum. Ticari ve sınai sahalarda uğraşan
ların teşkilâtlanması gibi zirai sahada, da çiftçi
nin ve müstahsilin teşkilâtlanması lâzımdır. Bir
kaç tüccar, sanayici geliyor, Hükümetin karşısın
da çatır çatır istediklerini elde ediyor. Sayın Baş
vekil Hükümet kurulduktan sonra ilk işi sanayici 
ve 'tüccarlarla haşir neşir olup çalışmak oldu. Her 
üç ayda bir Hükümetin yetkili vekilleri tüccar 
ve sanayicilerle konuşuyorlar. Bunlar olurken 
şunu düşünmemek ne mümkün; acaba bu nıeıri-
1 ©ketin % 80 nirıi teşkil ı'eden çiftçimin biç imi 
meselesi, derldi yo!k?.. 1 8 - 2 0 milyonu bulan 
müstahsili, çiftçiyi ve bunların dertlerini şikâ
yetlerini hiç mi dinlemiyeceğiz? Bunlarla ko
nuşmak, bunlar*]a dertleşmek ve milletim zirai 
istihsalinin artmasına çalılşmak ihtiyacı içinde 
değil miyiz?. 

Onun izin Türkiye çiftçisinin, 18 - 20 ımill-
yon insanı, teşikilâtladıraeak olan, 1957 de çı
karılmış ve mükemmel bir halde bulunan bu 
kanunun tatbik edilme'mesinin sebebini bir tür
lü anlıyamıyorum. 

Arkadaşlarım, ben 'bunu şahsan affedemiyo
rum. Bugün memleketin (ziraat alanında müstah
silin yanında mahsullerinin değerlendirilmesi 
mevzuunda çiftçi teşekküllerinin igörüşüne de çok 
geniş hir ihtiyaç vardır. Tütün ıgübi, üzüm gibi, 
incir .gibi mahsullerin değer fiyatla satılmaması, 
müstahsilin zirai krediden mahrumiyet gibi acı 
durumları vardır. Bunlar çiftçi teşekkülleri ile 
karşı karşıya konuşmakla halledilecek mevzular
dır. Hükümetin karşısında teşkilâtlanmış bir çift
çi, teşkilâtlanmış bir müstahsil (bulunmadığı gibi. 
maatteessüf kanun çıkmış olduğu halde, hoş yıl
dır Hükümet tarafından tatbik edilmemek gibi 

acı bir durumla karşı karşıya bulunmaktayız. 
Onun için parlâmentonun bu mevzua el atması, 
çıkardığı bir kanunun tatbikini temin etmek için 
Hükümetin yakasına sarılması lâzımdır. Bütçe 
imkânsızlıkları yüzünden boş milyon liranın ko
nulmadığı meselesine gelince; 10 milyarlık ibütçe-
nin 350 milyon lirasını idinde mulunduran Ziraat 
Vekâletinin, beş milyon lirayı vekâlet bütçesinden 
ayırmamasını acı ile karşılıyoruz arkadaşlar. 
Onun için önümüzdeki bütçeye (bu paranın ko
nulmasına çalışılmalıdır. 

Ayrıca arz etmek isterim, ihtilâl devri hükü
meti zamanında 32 numaralı bir Kanun çıktı. Bu 
kanunda der ki : «Ziraat odalarının seçimleri ilk 
umumi seçimleri mütaakıp Ekim ayında yapılır». 
Acaba Ziraat Vekâletinin hu seçimlerden haberi 
var mı? Seçim yapulmıyacaksa, Ekim ayında yeni 
bir 'kanunla ıgelmek lâzımdır. Bu işlerden, bu ka
dar habersiz -olarak ziraat işlerimiz yürümekte 
dir, buna aklım ermiyor. Mademki, biz de çiftçi
lerimiz memleket nüfusunun büyük bir kısmını 
teşkil ediyor, hiçolmazsa çiftçi vatandaşların, 
müstahsil vatandaşların teşkilâtlandırılmasına 
Hükümetin ünayak olması lâzımdır. Halen eli
mizde hulunan kanunları tetkik etmeden iyi mi, 
kötü mü olduğunu anlamadan Ziraat Bakanlığı 
tadilâttan bahsediyor. 

Aziz arkadaşlarım, bana öyle (geliyor ki, hu, 
oyalama siyasetinden ba»şka hir şey değildir. Bu 
işler 50 yıl evvelki nizamname ile idare edildiğin -
den ziraat odaları bâzı formalitelerle uğraşıyor. 
Asıl vazifesini yapmıyor. Zirai işlerimiz hu ka
dar geri kalmış bulunmaktadır. Birtakım forma
litelerle uğraşıyor ziraat odaları. Mükemmel bir 
'kanun çıkarmışız. Tatbik etmiyoruz. 

Parlâmento çıkardığı kanuna evvelâ sahibol-
sun; bu kanun tatbik edilsin. Ondan sonra eksik 
tarafı varsa Ziraat Bakanlığı bunu tesbit etsin ve 
hir tadilname hazırlayıp Meclis huzuruna ;gelsin. 
Bugün için ibunu tatbik etmekten haşka çare yok
tur. Gönül arzu ederdi ki, beş ay evvel vermiş ol
duğum bu sözlü soruma Sayın Ziraat Vekili daha 
müspet bir cevap versinler, mevcut kanunun tat-
bika konacağından 'bahsetsinler. Maalesef bu ce
vabı alamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, mademki, bunu Zi
raat Bakanlığı yapamıyor, hiçolmazsa îzmir, An
kara, Adana, Konya gibi mühim bölgelerde müs
tahsilin yakasını serbest 'bıraksınlar, müstahsil 
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vatandaglar 'kendileri Ziraat Odalarını kursun
lar, ve Hükümete yardımcı olsunlar. 

Ticaret ve Sanayi Odalarının çalışmalarını, 
Hükümete yaptığı yardımları kim inkâr edebi
lir? Hiç kimse inkâr edemez arkadaşlar. Ziraat 
odaları da Ziraat Vekâletine yardımcı olacak te
şekküllerdir. Kaldı ki, kanuna (göre, ziraat odala
rının içinde Ziraat Vekâletinin kendi mümessil
leri de ıvardır. Ziraatçisi, ormancısı, veterineri 
sıtma savaşından mümessil dahi vardır. 'Bu kadar 
güzel hazırlanmış, 'çiftçiyi teşkilâtsız, 'başı - boş bı
rakmak istemiyen bir kanundur. Aziz arkadaşlar, 
onun için Ziraat Odaları ve Odalar Birliği Ka
nununa hayatiyet vermek şarttır. 

ıBen, buradan bir tehlike daha seziyorum. Bu 
kanun tatbik edilmezse, çiftçi teşkilâtlandırılmaz-
sa, o «aman, sağdan, soldan mantar ıgibi çıkan 
bâzı şahıslar bu çiftçi vatandaşlarımızı yanlış yola 
sürüklerler. 

Arkadaşlarım açık olarak söylüyorum, vatan
daşın ıstırabı oluyor, derdini dökmek istiyor, 
işin mecrasını bulmak iıç'in sağa sola başvuru
yor. Netice itibariyle muayyen insanların peşine 
düşüyor. Bunlara mâni olmak içim kanuni der
nekler hailinde Ziraat Vekâletinin bilgili eleman-
lian ile odalar teşkilatlandırılmalı, milyonları bu
lan çiftçimiz başı boş bırakılmamalıdır. 

Mâruzâtıma son vereceğim, sizleri fazla yor
mak istemiyorum. İnşallah 5 milyon lirayı bulan 
bu meblâğ Ziraat Vekâleti (bütçesine önümüzde
ki yıl konur, Parlâmentonun gözlem önünde 5 
yıl evvel çılkıp da rafa kaldırılan bu kanun, raf
tan indirilir ve tatbik mevkiine konur*. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tari'm Bakanı, buyurun. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım, cevaplanmı arz ederken kanunun esba
bı mucibesimdeki faydal'ann Hükümetçe ve Ba
kanlığımızca benimsenmiş bulunduğunu, tahsi
sat konulamaması sebebiyle, fiilen tatbik edile
mediğini arz etmiştim. 

Muihterem. arkadaşınım konuşmalan arasın
da temas ettikleri bazı hususları cevaplandır
mak ihtiyacını duydum. Odalar Birliği kural-
mamıştır demek, Hükümet ve Tarım Bakanlığı 
çiftçilerimizin ve ziraateilerimizin ihtiyaçlarımı 
ihmal etmiş demek değildir. Taran Bakanlığı 
çiftçilerimizde her zaman meşgul olmuş ve ol-" 
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maktadır. Arkadaşımın konuşmalanndan teşki
lât kurulamadığı ve bu yüzden çiftçilerimizin 
ihmal edildiği gibi yanlış bir ifade tesbit etmiş 
bulunuyoram. Bu yanlışlığı gidermek için tek
rar huzurunuzu işgal ettim. 

İmkânsızlıklar yüzünden tatbike konulamı-
yan bu kanunun esbabı mucibesindc ve ruhunda 
mündemiç faydalara Hükümet ve Ziraat Bakan
lığınız kaamidir. Kanunun bilfiil tatbike feonma-
«ı için. arz ettiğim gibi gerekli imkânlar hazır
lanacaktır. Hükümet, memleket ekonomisinin 
belkemiğini teşkil eden ziraatimizin, bu saha 
ile iştigal eden vatandaşlarım ihtiyaçlarını ehem
miyetle, imkânlar nisbetinde nazarı itibara al
maktadır. Gübre politikası bakımından, tohum
luk verme bakımından, sair ihtiyaçlar bakımın
dan meşgul olmaktadır. Ayrıca, şu hususları be
lirtmek isterim. Plânlama çalışmaları 'münase
betiyle diğer sektörlerle vâki olacak temaslar, 
ziraat erbabı ile de yapılmak üzere Ziraat Ve
kâleti tarafından; Hükümetin kabul ettiği şekil
de, memleketimizin bellibaşlı ziraat mıntakala-
rının temsil edildiği yerlerdeki çiftçi vatandaş
larımız, beş yıllık plânlama devresi için, plân
lama istişaresi toplantısına davet edilmiş bulu
nuyor. Yani, demek istediğim, arkadaşlariımı-
zın bahis buyurdukları meriyete konulmamış ka
nunun meriyete konulmasında Hükümet ve Zira
at Vekâleti kendileriyle aynı fikirdedir, İmkân
sızlık yüzünden kurulamamıştır. Fakat bu ara
da çiftçimizin ihtiyaçları, bu teşkilât kunılma-
rnış olsa dahi, Hükümetçe ehemmiyetle nazarı 
itibara alınmaktadır, kendileri; hiçbir surette ih
mal" edilmemektedir. Bu kanunun tatbikata kon
madan tadile ihtiyaç duyulmakta olduğunu da 
işaret buyurdular. Biraz evvel belirtmiş olduğum 
gibi, kanun, geniş ölçüde bütün Türkiye sathın
da seçim yapılmasını emreden bir kanundur. 
Biz Bakanlık ve Hükümet olarak kanunun kıs
mi olarak meriyete konmasında bâzı faydalar 
mülâhaza ediyoruz. Kanun bünye ve esprisi ola
rak değil hiç olmazsa memleketin bellibaşlı sa-
halannda yani ziraat .sektörünün bellibaşlı sa-
halannda tatbikata konulması gibi kolaylaştın-
cı bâzı tadilât düşünüyoraz. Ayrıca, kanun her 
kazada bir Ziraat Odası kurulmasını emrediyor. 
Bâzı vilâyetlerde belediye hudutları içerisinde 
birden fazla kaza vardır ki, bu kazalara da m-
raat odadan- kurulması icabediyor. Kanunun 
lâfzı bunu gösteriyor. Bunlara benzer, tatbikat-
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la ilgili bâzı hususların yeniden gözden geçirdi 
inek suretiyle kanunun tadilinin lâzım geddiğini' 
ifade etmiştim. Bu kanunun heyeti umumiyesi-
nin koyduğu esasları, belirttiği faydaları değiş
tirmek suretiyle değil, (kanunun tatbikata kon
masını kolaylaştırma bakımından düşündüğümüz 
tadilleri arz etmiştim. Bu husustaki görüşleri
mizi tekrar ifade etmek ve 'bir yanlış anlayışa 
sebep olan izahatımı vuzuha kavuşturmak için 
huzurlarınıza çıktım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Gaziantep Milletvekili Muzaffer Canbo-
lafın, Üniversitelerdeki görevlerine yeniden alı
nanlardan bâzılarının sebebiyet verdikleri olay
lara dair sözlü soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/298) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer öanlbolat bu
rada, 'Saym Milî Eğitim Bakanı burada. Takri
ri okutuyorum. 

28 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Üniversiteye yeniden alınabilecekleri kanun 
ile kabul edilen 147 lerden bâzılarının kanuni 
yetkileri olmadığı halde evvelce çalıştıkları kli 
niğe giderek bâzı nahoş harekette bulundukları 
nı ve bu suretle muhtar üniversitemizin ciddi 
yet ve ilim seviyesiyle bağdaşmıyan davranış 
larını basından esefle öğrenmiş bulunmaktayım 
Bu hususta Millî Eğitim Bakanının sözlü ola 
rak izahat vermesini saygılarımla rica ederim 

Gaziantep Milletvekili 
Muzaffer Canbolut 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATÎPOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Canbolat arkadaşımızın sözlü soru
suna konu teşkil eden mesele kaza mercilerine 
intikal etmiş olup, halen Danıştayda görülmek
tedir. Anayasanın 132 nci maddesi, bu mesele
nin burada konuşulmasına mânidir. Zannedi
yorum arkadaşım da. aynı fikirdedir. Meselenin 
'konuşulmamasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Canbolat, kabul ediyor 
musun? 

MUZAFFER CANBOLAT (Gaziantep) -
"Bu sebepten sözlü sorumu geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Soru bu şekilde cevaplaııdml-

mıştır. 

Efendim, oyunu kullanmıyan arktftffct var 
mı?... Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

3, _ Erzincan Milletvekili Zeynel Günd&ğ-
du'nun, Emekli Sandığı ve îşçi Sigortalan Kür 
rumu üe, benzeri kurumların yatırımlarının is
tihsali artırıcı sahalara yöneltilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sötlü 
sorum (6/303) 

BAŞKAN — Zeynel Gündoğdu ıburudalar 
mı?... (Burada sesleri) Sayın Başvekil de bu
radalar. Hazır mısınız efendim? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI EKREM ALÎ-
CAN (Sakarya) — Bu suale Maliye Bakanı ce
vap verecekler. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı buradalar mı 
efendim?.. Olmadıklarına göre soru1 gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

4, _ Yan Milletvekili M%sl%h Görentaş'ın, 
İstanbul'da neşredilen Millî Yol dergisinde 
«Doğunun derdine çare* başlığı altındaki yazı
dan dolayı imza sahibi hakkında takibat yapı
lıp yapılmadığına dair sözlü soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük İle İçiş
leri Bakanı Sahir Kuruthıoğlu'nun sözlü cevap
ları (6/312) 

BAŞKAN — Muslih Görentaş buradalar mi 
efendim?... (Burada sesleri) Adalet ve tçişleri 
Bakanları da buradalar. 

Soruyu okutuyorum efendim : 
7 . 5 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adliye ve Dahiliye 

Vekilleri tarafından sözlü olarak cevaplandırıl-
m&snm delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Van Milletvekili 
Muslih Görentaş 

1. İstanbul'da münteşir Millî Yol dergisi
nin 20.4.1962 gün ve 13 ncü sayısındaki (Doğu
nun derdine çare) başlığı altındaki yazıdan do
layı imza sahibi îsmet Tümtürk 'hakkında ta
kibat yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne safhada
dır? ' -; 

2. Bu kabîl neşriyat millî vaÜcUrti ve fy hu
zur bakımından «ararlı mıdır? Zararlı iao mâni 
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almak için ne gibi tedbirler düşünülmektodir? 

(BAŞKAN — Adalet Bakanı, buyurun. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
larım, Sayın Van Milletvekili Muslih Görentaş 
arkadaşımız tarafından verilmiş olan sual tak
ririne cevaplarımı arz ediyorum: 

«Millî Yol» mecmuasının 20 Nisan 1962 ta
rihli nüshasında (Doğunun derdine çare) baş
lıklı yazı, ımünderecatı itibariyle, bilhassa o 
mmtakalarda halkın Hükümete güvenini, cemi
yette emniyet hissini sarsacak mahiyette görül
müş ve yapılan ıtakip neticesinde iş mahkemeye 
intikal etmiştir. Yani, bu yazmm cemiyetimiz 
için zararlı bir yazı olduğu telâkkisiyle mu-
hıarriri hakkında dâva açılmış bulunmaktadır. 
Arzı malûmat «derim, efendim. (Sağdan, alkış
lar) 

BALKAN — Buyurun, tcisleri Bakanı. 
İCÎŞLERİ BAKANI SAHİR KTJRUTLU-

OĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Sayın Adalet Ba
kanının verdiği izahattan sonra, bendenizin bu 
mevzu üzerinde ilâve edeceğim bir şey yoktur. 
Zannediyorum kî, arkadaşımızı, bu mevzuda 
Adalet Bakanının beyanatı tatmin etmiştir. 
Hürmetlerimle, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muslih Görentaş. 

MUSLÎH GÖRENTAŞ (Van) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Adliye Bakanı ve Sayın Da
hiliye Bakanının sözlü soruma verdikleri ce
vaplarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Efendim, sözlü soruyu huzurunuza getir-
memdeki gaye, ne Millî Yol Dergisi ve ne de 
soru mevzuu olan yazı sahibi Sayın İsmet Tüm-
türfc hakkında takibata geçilmesidir. Esas ga
yem, asırlardan beri bilhassa biz Doğu - Ana
dolu çocuklarının sinesinde derin rahneler açan 
kötü bir zihniyetin tekrar hortlamasını önlemek 
için Hükümetin dikkatini çekmektir. Asırlar
dan beri- Doğu - Anadoluya - bambaşka bir na
zarla bakılmaktadır. İşte o zihniyeti ifade eden 
yazıdan, müsaade ederseniz, bir pasaj okuya
yım : 

«Doğu sınır boyu topraklarımızın kendine 
göre bir hali var. Sahipsiz toprak gibi bir şey. 
Geçenlerde 10 kişilik bir jandarma takımı «eş-
kiya» ya teslim oldu. Irak'a götürülmüşler. 
İade edilsinler diye valiler ricada bulunmakla 
meşgul. Şimdi de Barzani kuvvetlerinin, daha 

önce de sık sık yaptıkları gibi, Türkiye'ye geç
meleri bekleniyor. «Resmî makamlar» sınır boy
larında «tedbir» aldıklarını söylüyorlar. O böl
genin durumunu bilenler bu «tedbir» lerin ne 
kadar cılız ve tesirlerinin ne kadar geçici oldu
ğunu bilirler. 

Bu haller yeni değil. Eskiden beri o top
raklar yol geçen hanı gibidir. Jandarmalar, 
ordu birlikleri boşuna taban teper, dururlar. 
Ve hiçbir şey değişmez. Oraları iyi bilenler bu 
hali çaresiz sayarlar. İklim şartı, dağların du
rumu, yol durumu, ve saire bu hali mukadder 
kılıyor derler.» 

Bilhassa muhterem arkadaşlarım, bu nok
taya dikkatinizi çekmek isterim : 

«O topraklar harita üzerinde bizimdir, ha
kikatte değil. Orada yalnız Devlet nizamları 
değil, Türklük de iğretidir, daha doğrusu yok 
gibidir. O çorak, sarp, dağlık yerler Devletin 
yalnız parasını yer. O kadar. Ve boşuna yer. 
Oralardan Devlete ne sevgi, ne destek, no de 
kuvvet gelir. 

Halbuki bütün bu durumun çaresi vardır. 
Keskin kılıç gibi müessir, Kristof Kolomb'un yu
murtası kadar açık ve kolay bir çare. Oraya Ka
zak - Kırgız göçmenlerini, sîlâhlariyle ve aşiret 
teşkilâtlariyle, olduğu gibi yerleştirmek.» 

Yani, Muhterem İsmet Tümtürk Bey ifade 
etmek istiyor ki; Doğu illerinde yaşıyan ve bu
gün meskûn bulunan kimseleri,, ancak bu Kazak 
ve Kırgız göçmenleri sîlâhlariyle gelip oralara 
yerleştikten sonra oradan temizleyebilecek ve o 
zaman orası bir Türk ülkesi olabilecek. 

Şimdi bu zata soralım : Büyük Türk Milleti
nin mukadderatının tâyini ve Türk Devletinin 
temeli nerede ve kim tarafından atılmıştır? Tak
dir edersiniz ki, Malazgirt Meydan Muharebesin
de Alparslan'ın yanında savaşan, bugün Doğu -
Anadolu'da yaşıyan neslin ataları, bu mukadde
ratı çizmişlerdir. I. 

BAŞKAN — Muslih Bey, Adalet Bakanı, su
alinize verdiği cevapta, bu hususta dâva açıldı
ğını burada söylemişlerdir. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Devam, 
devam. 

BAŞKAN — Binaenaleyh Anayasa Mucibin
ce... (Y. T, P. sıralarından gürültüler) Ne olu
yor ? Burada Başkan konuşuyor, 
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Binaenaleyh bakanın cevabı ile iktifa edip 

daha fazla konuşmamanızı rica ederim. 
MUSLÎH GÖRENTAŞ (Devamla) — Bu ba

kımdan, muhterem arkadaşlarım, Osmanlı İm
paratorluğunu parçalıyan o kötü zihniyetin bir 
kere daha hortlamaması için ifade edebilirim 
ki, bu cemiyet için komünizm rejimi ne kadar 
zararlı ise, en az bu faşizm zihniyeti de o kadar 
zararlıdır. (Alkışlar) 

Bu bakımdan, Büyük Türk Milletinin bu ka
bil zihniyete iltifat etmiyeceğine inanarak huzu
runuzdan hürmetlerimle ayrılır, hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sosu cevaplandırılmıştır. 
105 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun 

teklifine ikinci defa verilen oy neticelerini arz 
ediyorum : (296) iştirak, (292) kabul, (4) çekin-
ser oy kullanılmış, tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürürlüğe 
girdiği günden bugüne kadar İstanbul, İzmir, An
kara ve Anadolu gazetelerine verilen ilân bedel
lerinin miktarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/314) 

BAŞKAN ~ Soru sahibi burada mı? Bura
da. Başbakan adına cevap verecek ilgili bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALtOAN (Sakarya) — Basın 
- Yayın Bakanı cevap verecek, fakat rahatsız 
olduğu için gelemedi. 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
bulunmadığı için soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Doğu - Karadeniz halkının ekmeklik buğ
day dağıtımının verileceği Fisko Birlik Teşkilâ
tının bundan önceki dağıtım işinde suiistimal 
yaptığı hakkındaki söylentilerin doğru olup ol
madığına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis .Ete'nin sözlü cevabı (6/318) 

BAŞKAN — Som. sahibi burada mı? Bura
da. Ticaret Bakanı biraz sonra gelecektir, şimdi
lik soruyu geri bırakıyoruz. 

7. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytihoğlu'-
nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği mesire ma
hallinde 1 . 5 . 1962 tarihinde öğrenciler ve öğ-
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retmenler arasında vukubulan olayın nasıl cere
yan ettiğine dair İçişleri ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/320) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada yoklar. Fa
kat kendileri bu arada rahatsız olduklarını telgraf
la bildirdiler. Soru sahibi bu defa da bulunmadık
larından sorularının düşmesi icabediyordu. Fa
kat sorunun gelecek birleşime bırakılmasını Riya
set mâkul gördü. Bu durumu tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Eskişehir Milletvekili Azİz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de .5.5. 1962 tarihinde yapı
lan maç, sonunda sivil ve askerî öğrenciler arasın
da çıkan olaylara ve gazetecilerin görevlerine mü
dahale olunup olunmadığına dair Millî Savunma, 
İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü so
rusu (6/321) 

BAŞKAN — Gene Aziz Zeytihöğlu'nun başka 
bir mevzndakı sualidir. Onu da gelecek birleşime 
bırakıyoruz. 

9. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in, 
İller Bankası ile Oktaş Firması arasında çıkan ve 
hakem yoliyle halledilen anlaşmazlığın şümulüne 
giren hususlara dair sözlü soru önergesi ve İmar 
ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Oökayhn sözlü 
cevabı (6/331) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Fakih Öz
len burada mı? 

. FAKİH ÖZLEN (Konya) — Buradayım. 

BAŞKAN — îmar ve İskân Bakanı da bu
radalar. Sual takrirlerini okutuyorum. 

M. M. Yüksek1 Başkanlığına 
İller Bankası ile Okta§ firması arasında ha

leni yolu ile halledilen ihtilâfın şümulü içine 
giren aşağıdaki 'hususlar 'hakkındaki, sözlü soru
mun îmar ive Isfkân OBakanı 'tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica 'ediyorum. 

A) 

1. İller Bankası ile Oktaş firması arasında 
ihtilâfa m'e'vzu olan ihalelerin aded, malıal ve 
adlarının sıra numarası ile 'birinci totonda; 

2. Birinci madded'eki işlerin ihale bedelleri
nin ikinci 'kolonda; 
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3. 1959 rayiçleri esas alınarak .bütün mü-

taahhitlere sryyanen verilen fiyat farklarının 
bu işlere isabet eden miktarının üçüncü kolon
da; 

4. Hâkem müessesesi tarafından tâyin edi
len ehlivukuf heyetinin kabul ettiği lehte veya 
aleyhte miktarların dördüncü kolonda; 

5. Ayrıca (hakem müessesesi tarafından ya
pılan lehte veya aleyhte takdirlerin 'besinci 
kolonda; 

6. işlerin tamamlandığı, yarım kaldığı veya 
tasfiye edilmekte olduğu hususunun altıncı ko-

, londa; 

Gösterilmek suretiyle bir cetvel halinde tan
zim edilerek bu ihitilâfa mevzu işlerden dolayı 
İller Bankasının ve işlerin yekûn kâr ve zarar 
miktarının ve işlerin Ihal'i hazır durumunun tâ
yin, tesbi't ve tadat suretiyle açıklanmasını rica 
ediyorum. 

B) Bu mevzu ha'kem müessesesine götürül-
mpse idi, normal hukuk yollan ile harika <bu za.-
rara mâruz kalacak mı idi? Diğer 'bir ifade ile 
benzeri ihtilâfları adlî mercilere götürüp hak 
kazanmış başka mütaa'hıhitler var mıdır? Ok-
taş'a tanınan fiyat farkları başka mütaahhitle-
rede tanınmış anıdır? 

O)' 
•1. Bu ihtilâfta Oktaş firmasının avukatının 

adı ve soyadı Ve siyasi durumu, mevkii nedir?. 
2. Normal yollar dururken hakemlik teklifi 

kimden gelmiş, nasıl ve neden kabul ettirilmiş 
ve edilmiştir? Ve tiler Bankası adına bunu ka
bul eden yetkilileri açıklıyabilir misiniz? Bun
lar hakkında kanuni bir işlem yapılmış mıdır? 

D) Bu ihtilâftan ve hal şeklinden dolayı 
kimlere ve ne mi'ktar avukat ücreti, ehlivukuf 
ücreti, hakem ücreti takdir 'edilmiş ve bu tak
dirin ne aniktan tediye edilmiştir? 

E) Bakanlık olarak neticeleri müessese ve 
birçok (kalabaların işleri aleyhine tecelli 'etmiş 
olan bu hal şeklinde siyasi baskı veya hasırla
rın müessir olup olmadığı hususundaki kanaa
tiniz nedir? 

F) Hakem yolu ile |hâl şeklinden dolayı 
bankanın mânız kaldığı 'zarar yekûnunun Türk 
Lirası olarak ımktan nedir? 
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Yukarıdaki soruların sarih ve net bir şekil

de sözlü olarak cevaplandırılmasını tekraren Ve 
saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Fakih özlen 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı, buyuru
nuz. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Reis 
Beyefendi ve pek muhterem milletvekilleri: 

İller Bankasiyle Oktay firması arasında ha
kem yolu ile halledilen ihtilâfın şümulü içine 'gi
ren hususlar haikkinda Sayın Konya Milletve
kili Fakih özlen'in sorularına oevaplammı arz 
ediyorum. 

Sayın Milletvekili sorularını paragraflarla 
ayırmış oldukları için cevapları da bu sıraya 
göre arz ediyorum. 

A) Bu paragrafta cetvel tamzimi suretiyle 
bildirilmesi istenilen malâmat hazırlanmıştır. 
Cetveli kendilerine takdim ediyorum. 

Oktâş şirketinin taahhüt etmiş olduğu 30 
iş hakkında 1 . 8 . 1961 tarihinde tiler Bankası 
Müdürler Kurulunca tasfiye karan verilmiştir. 
Bu karâr tarihinde işlerden 15 i tamamlanıp 
muvakkat ve bir kısmının da katî kabulleri ya
pılmış hıılunuyordü. Diğer mütebaki kısmının 
inşaatı 'bankaca emanet suretiyle devam edilmiş 
ve halen de devam edilmektedir. Katî hesaplar; 
işlerin hirhirine fbağlı bulunması dolayısiyle he
nüz tamamlanamamıştır. (Avanslar, faiz hesap
lan ve banka tarafından verilen malzemeler do
layısiyle.) 

Hakem müessesesi tarafından tâyin edilen 
ohlivukuf heyetince, mevcut 30 iş için mütaah-
hit lehine ceman 431 830 liralık fark tesMt edil
miş olmasına mukabil kısmen tasdük ve kısmen 
nakzedilmiş. olan hakem karannda ehlivukufça 
teshit edilene ilâveten daha 2,190 100 liralık 
mütaahhît lehine fark tesb^ti suretiyle ödene
cek miktann 2 621 930 liraya baliğ olduğu gö
rülmekte ise de malzeme tedariki için bankaca 
mütaahhit hesabına sarf edilen paralann faiz
lerinin istirdadı hususu da aynı kararda mün
demiç bulunduğundan bu mevzu ile alâkalı ola
rak Müdürler Kurulunca ilttiıhaz edilen karar 
dairesinde yapılan takribi hesaplara göre bu
nun ; malzeme umumi masrafı için ödenecek 
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% 16 tutarının % 30 u olacağı tahmin edilmek
tedir, 

$5)ı Bu paragrafta mevzu 'hakeme götürül-
meyip normal hukuk yollariyle halledilseydi, 
banka buzarara mâruz kalacak mıydı? ifadesi 
mevcuttur. Ayrıca benzeri ihtilâfları adlî mer
cilere götürüp 'hak kazanmış firmıaların olup 
olmadığı ve Oktaşa tanınan fiyat farklarının 
ıbaşka mütaahhitlere de tanınıp tanınmadığı so
rulmaktadır. 

üV̂ eV'zu (hakeme götürülmiyerek mukavelede 
tâyin edilen Ankara Asliye Ticaret Mahkeme
sinde dâva açılmış olsaydı mahkemede ne gibi 
bir karar ittihaz edileceği peşinen kestirile-
meızdi. 

Şii kadar ki, hakem kararında Oktaş lehine 
hükme bağlanan konulardan birisi de, Bankaca 
temin olunarak müteahhide tahsis edilen mal
zeme için umumi masraf verilmesi olup bu (hu
susta iki firma tarafından banka aleyhine dâva 
açılmış ve henüz devam etmektedir. 

İşin Ihakem heyetine götürülmesi asıl değil
dir. Asıl olan yol mukavelelerde yazılı olduğu 
gibi Ankara Ticaret Mahkemesine müracaattır. 
Ancak, banka üe mütaahhit arasındaki ihtilâfın 
süratle Ihallinin temini maksadiyle hakeme gi
dilmesi yolunda genel müdürlükçe yapılan tek
lif gereğince Banka, Müdürler Kurulunun 30. 
11.1960 tarih 136 sayılı karan ile ıhakem yolu 
kabul edilmiştir. Bu kararda ıhakem yolunun 
yalnız bu ihtilâfa münhasır olması kaydının 
feonulmuiş olması; bu kararın diğer ihtilaflı hal
ler© ide tatbikıaıe imkân vermemesi maksadına 
matuf olduğu acık (bir,(hakikattir, • 

C) 1. Bu paragrafta mütaahhit firtma avu
katının kim olduğu siyasi durumu ve mevkii 
sorulmaktadır. 

Hakeme müracaat sırasında mütaahhit avu
katı Nüvit YeHfein'dir. Mumaileyhin aynı tarih
te C . E P. mensubu olmaktan gayri siyasi bir 
sıfatının bulunup bulunmadığı meçhulümüzdür. 
Sözü geçen avukat bilâhara Kurucu Meclis Üye
si olmuş ve halen de Senato Üyesi bulunmakta
dır. 

2. Bu paragrafta, normal iadlî yollar durur
ken hakem teklifinin kimden gelmiş, ne iğin ve 
neden kabul edilmiş, İller Bankası adına ha
kem yolunu kabul edenler kimlerdir ve kabul: 
edenler hakkında bir işlem yapılmış olup olma
dığı sorulmaktadır. 
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Tetkitoatımız neticesinde; hâdisenin Oktaş 

Firmasının Millî Birlik Komitesine yaptığı hu
susi bir müracaatle başlamış olduğu ve Millî 
Birlik Komitesi Üyesi Haydar Tunçkanat hu
zurunda Banka temsilcilerinin de hazır bulun
duğu toplantıda (mezkûr ihtilâfın bir kere de 
bakanlık nezdinde tetkiki ve ianlaşma temin 
edilmediği takdirde hakem yoluna gidilmesi te
menni edildiği anlaşılmış ve bilâhara bakanlık 
nezdinde teşebbüse geçilmiş ve müsteşarın Baş
kanlığında ve banka temsilcilerinin de iştira
kiyle yapılan görüşmeler sonucu banka ve ban
ka vasıtasiyle mütaahhide bildirilmiştir. 

Mütaahhit bu hususları da kabul etmemiş 
olduğundan işlerin süratle halli ve ihtilâfın or
tadan kaldırılması mucip sebebiyle Banka Mü
dürler Kurulunun 30 .11.1960 tarihli kararı 
ile hakem yolu kabul edilmiştir. Aynı kararda 
evvelce yapılan tahkimnameye göre tek hakem 
olarak Haydar Tunçkanat kabul olunmuştur. 
Hakem yolunun Müdürler Kuruluna teklif eden 
Banka Genel Müdürü Sabri Sağıroğlu ve kara
rı alan Müdürler Kurulu üyeleri de Hamdi Or-
hon, Şuayip tnal ve Necdet Yılmaz'dır. 

İhtiyar edilen hakem yolu Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda yer almış ve Müdür
ler Kurulu da bu hususta karar almaya yetkili 
görülmüş olması dolayısiyle hâdisede bu bakım
dan suç ve muahezeyi mucip bir husus görüle
memiş ve bu selbeple Genel Müdür ve Müdürler 
Kurulu üyeleri hakkında her hangi bir kanuni 
işlem yapılması cihetine gidilmemiştir. 

D) Bu ihtilâf ve hal şeklinden dolayı kim
lere ne miktar avukat, ehlivukuf ve hakem üc
reti takdir edilmiş ve bunun ne miktarı öden
miştir, sorusu mevcuttur. 

Hakem karan gereğince bilirkişilerden 'Ti
caret Mahkemesi Hakimi Mehmet Emin Arıkan, 
Dr. Osman Tolon, Y. Mühendis Muhuttin Ku-
lin, Sadettin Acar ve Hasan özer'e 1 000 er li
radan ceman 5 000 lira, taraf vekilleri için 
10 000 er lira takdir edilmiştir. 

İller Bankası Vekilleri Avukat Ahmet Bü-
yükbaşar, Hakkı Selim Subaşı ve Halil Sami 
öoşarcan'dır. Mütaahhit vekili ise Nüvit Yet-
kin'dir. Hakem Haydar Tunçkanat olup kendi
sine 150 000 lira hakem ücreti takdir edilmiş
tir. Takdir edilen bütün bu ücretler yarı ya^ 
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riya taraflara tahmil 'olunmuştur. Bu paraların 
bankaya taallûk eden kısımları ödenmiştir. An
cak hakem, ücretinin 37 288 lirası Bandırmada 
yapılacak mektep için kaymakamlık adına 
gönderilmiş 13 800 lirası bankaca Stopaj Ver
gisi, bono ve pul parası olarak kesilmiş ve ba
kiye 23 912 lira da HaydarTunçkanat'm öde
yeceği Gelir Vergisi 'karşılığı olarak hesabına 
yatırılmıştır. 

E) Hakem yolu ile ıhal şeklinde siyasi bas
kı veya hatırın müessir olup olmadığı hususun
daki soruya gelince : 

Vâki bir talebin Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununda derpiş edilen tahkim yolu il© 
halli mevzuunda siyasi basıkı veya hatırın mev-
cudolup olmadığı hakkında bir hükme varmak 
bizim için imkânsızdır. Esasen kayda .geçmiş 
bütün yazışmalarda (buna dair bir hususa rast-
lanamamıştır. 

F) İşlerin tasfiyeleri tamamlanıp kati he
sapları yapılıncaya kadar Temyiz Mahkemesin
ce kısmen tasdik ve kısmen nakzolunan hakem 
kararma göre bankanın bu ihtilâf için ödemeye 
mecbur olacağı miktar hakkında şimdiden katî 
bir rakam ifade etmeye imkân yoktur. Ancak 
takdim edilen listede takribi miktarlar gösteril
miş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Fakih özlen,, buyurun. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım; bu sözlü sorumun mevzuunu teş
kil eden işler, birçok kasabalarımızın İller Ban
kası tarafından yaptırılmakta olan içme suyu 
tesislerini ihtiva etmeklte ve bunların pek çoğu 
senelerdir sürünmektedir. 

İhtilâflar ve hal şekilleri işlerin yapılmasını, 
ikmalini intacettmîş ollısaydı mevzuu huzurunuza 
getirtmeye lüzum hissetmezdim. 

Bir (kısım basında ve «benzeri işleri yapanlar 
ve bâzı çevrelerde çeşitli yönlerden yankılar ya
ratan bu ihtilâf vo hal şeiküi hakkında tesbit 
edebildiğim hususlar şunlardır: 

1. Türkiye'de çalışan 'mütaalhhilblere, bir ! 
takım musip sebeplere dayanılarak 1 . 3 . 1959 
tarihinden itibaren siyyanen fiyat farkları da 
verilmesi ve bunda 1959 rayiçleri esas almaralk 
% 20 tenzilât yapılmış gibi hesap yapılması Hü
kümetçe ıkarâra. bağlanmış ve mütaahhitler bu 
karara göre, işe devamla işi ıbitirmek veya tas- ; 
fiye talebetmek şıklarından birini tercih etmek- • 
te serbest bırakılmışlardır. İller Banikası da j 
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buna muvazi bîr prensiple rayiç esası üzerin
den aynı kararı tatbik etmiştir. Bu karar ge
reğince, işe devam şıkkını kabul edenlerle, ba
dema her hangi bir sebeple fiyat zammı istiye-*. 
miyeceMeri esasını dia ihtiva eden ek mukave
leler imzalanmıştır. 

tiler Bankasına îkarşı «muhtetLrf (kasabaların 
içme suyu mevzularını taahhüdeden O'ktas, Fir
ması bu ikinci şıkkı tercih ederök laahMdtin-
deki işleri verilen bu fiyat farıklarını atarak bi
tirmeyi kabul etmiştir. 

Mevzuun enteresan tarafı bundan sonra baş
lamaktadır. 

2. Oktaş firması birtakımı sebepler ileri sü
rerek îller Bankasından yeniden ve ilâveten fi
yat farkları tale/betmiştir, 

Muhtelif kademelerden ı tetkik edilen talep 
haklı olarak banka idare meclisince reddedilmiş
tir. Ve idare meclisi, mevcut hukukî şartlar 
muvacehesinde, idari bir tasarrufla yeniden fi
yat farkları verilemiyeceğini ancak kazai yolla
rın açık bulunduğu %rarma varmıştır. 

3. MütaahMt: firma, normal kazai yollara 
başvuracak yende, ihtilâfı idarî yollardan Hal 
çareleri aramaya devam etmiş ve 'böyle çareler 
arayan kimselerin yapageldiği gibi -hatırlı ze
vat aramaya iteoyulmuştur. 

4. Firmanın avukatlığını deruhde eden zat, 
bankanın hukuk servisinin ademimuvafakatına . 
ve bu gibi hallerde takip edilmesi gereken for
malitelere rağmen, tek hâkem tâyinim ve hem 
de, o günün politik mevkilerindeh birini iggal 
eden muhterem bir zatın hakemliğini kabul et- . 
meşini temin edebilmiştir. 

Umulurdu ki, her şeye rağmen ihtiyar ola- ' -
nan bu yolda, kabul edilen hakem müe»sese*iv 
mütaahhit firma lehine ve idare aleyhine^ 1«iîSâ&-
li eden netice karşılığında, hiç değilse ihtilâf »r 
mevzuu işlerin yapılmasını, bir an ewel ikmal 
ve intâcını şart koşsun. Kararda işlerin" sel4*; ,.,. 
meti prensibi* esas alınsın. 

Tamamen aksine işlerin tasfiyesi cihetine gi- ,,, 
dilmiş, tasfiye muameleleri de uzun siirdûğiin;, 
den işler büsbütün sürüncemede kalmıştır, fîîi ; 
suretle hakem müessesesinin kabulünden ve t u 
müessesenin takdir hakkını kullanarak, vercti-
ği karârdan bankanın ve iğlerin ne kârı oldu
ğunu hangi mucip sebeplerle bu yola gidildiği* 
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ili anlamaya ve izahata imkân kalmamıştır. 

Şu hususları yüksek Meclisin ıttılaına arz 
ederim. 

1. Bu muamele istisnai bir muamele malıiye-
tini almıştır. Yani başka mütaahhitler ne hu
kuk yollarından ve ne de hakem voliyle bu fir
manın elde ettiği fiyat farklarını elde edeme
mişlerdir. Bu suretle eşit muamele prensibi 
ihlâl edilmiştir. 

2. Bankanın idare meclisi idari tasarru
fun aleyhinde olmuştur. Bankanın hukuk ser
visi hakeme gitmenin aleyhinde olmuştur, ve 
hattâ umum müdürlükten hskeme gidişin me
suliyetinin hukuk servisine aidolacağı hususun
da yazılı bir belge alındığı da söylenmektedir. 
İdare meclisi ve hukuk servisinin kanaat ve ka
rarı, hilâfına bu yolu tercih etmenin hikmeti 
ile bu yola götüren kudretin haşmetine şaşma
mak imkânsızdır. (Alkışlar) 

Bu ne 'kudret, bu ne hatırdır ki, Temyiz 
Mahkemesine kadar uzanan bütün engelleri aş
mış ve karşılığında bankaya ve âmme işlerine 
hiçbir şey kazandırmadan takriben sekiz milyon 
liralık bir karar ve bir menfaat istihsal edebil
miştir. Firmanın, teminat mektubu dahi ver
meden yani karşılıksız olarak bankadan 5 - 6 
milyon lira avans almış olduğu ve hakem mües
sesesinin mütehassıslardan teşkil ettiği ehlivukuf 
raporunun dahi, firma lehine dışına çıkarak 
2 - 3 milyon lira civarında ilâve takdir hakkı 
kullandığı ve saire gibi, teferruata ve söylen
tilere girmek istemiyorum. 

Sayın Bakanın cevabında görüldüğü üzere, 
hakem müessesesine gitmeden evvelki fiyat far
kı çıkanlmamıs, çıkmıyor. Çünkü, muazzam 
rakamlar ve ilâveler onun üzerine yapılmakta
dır. Rakamlar çıkmadığı için işin bu noktası
na girmiyorum. Sadece prensipler üzerinde ko
nuşmak istiyorum. 

Ortada nevi şahsına münhasır istisnai bir mu
amele vardır. 

Ortada kötü kötü şahsi ve siyasi hatır kok
maktadır. 

Ortada heder olmuş milyonlar, sürüm sü
rüm sürünen işler vardır, Müsebbiblerinin me
suliyeti şöyle dursun, taltif edilmelerini olsun 
önlemek ümidiyle bu sözlü soruyu getirmiştim. 
Politikanın Devlet Hazinesinden hatır ve men
faat elini çekmesini temin raaksadiyle bu sözlü 

12.9.1962 0 : 1 
soruyu getirmiş bulunuyorum. (Alkışlar) 

Bu çeşit hassas mevzuların partiler üstü bir 
zihniyetle murakabesi yolu açılsın diye bu söz
lü soruyu getirmiş bulunuyorum. (Alkışlar) 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — îmar ve îs»kân Bakanının bir 

sözleri var mı? 
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hazineye 26 milyon lira borçlu bulunan Ali 
Ipar'm yurt dışına çıkmasına nasıl izin verildi
ğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Sahir 
Kurutluoğlu'nun sözlü cevabı. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker buradalar mı? Evet. İçişleri Bakam... Bu
radalar. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun İçişleri Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Sözlü soru: Hazineye 26 umflyon lira borçlu 
bulunduğu ve meşruten tahliye edilmiş olduğu 
bütün milletçe bilinen Ali tpar'a 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 7 nci maddesindeki «vergi
den borçlu olanlarla, adliyece ilişiği bulunanlar 
ve yurt dışına çıkması mahzurlu görülenlerin 
yurt dışına çıkmalarına müsaade ediılemiyeeeği 
seklindeki açık hükme rağmen nasıl müsaade 
verilmiştir? 

İnkılâp İdaresi zamanında yürürlüğe' girmiş 
olan ve bir İnkılâp Kanunu vasfında olduğu 
açık bulunan 216 sayılı Kanuna göre pasaport 
verme işi İçişleri Bakanlığınca veya valilikler
ce yapılabilir. İçişleri Bakanlığı 5 . 1 . 1961 den 
yani kanunun yayımı tarihinden bu yana, han
gi mucip sebeplerle ve hangi tarihlerden başla
mak üzere, bu yetkiyi kendi kullanmıştır? 

Alî Ipar'm yurt dışına kaçmasının sorumlu
ları kimlerdir? Şu ana kadar haklarında ne gi
bi kanuni işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Baikan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SAHİR KURUTLUO& 

LU (C. Senatosu Üyesi) — Hazineye 26 mil
yon lira borçlu bulunan ve meşruten tahliye 
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edilmiş olan Ali îpar-m yurt dışına çıkmasına 
nasıl müsaade olunduğu hususu ile 216 sayılı 
Kanuna göre pasaportların merkezden verilme
sine ne zaman, hangi sebeple başlanmış olduğu
na dair İstanbul Milletvekilli Sayın Reşit Ülker 
tarafından Millet Meclisi Başkanlığına verilen 
25 . 5 . 1962 tarihli sözlü soruya arzı cevabedi-
yorum : 

1. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7 nei 
maddesinin 2 nei fıkrasında aynen: «yurt dışına 
çıkmaları mahzurlu görülenlerden, vergiden 
borçlu olanların ve Adliyece ve askerlikçe ilişi
ği bulunanların isim ve hüviyetleri ilgili daire
ler tarafından polis makamlarına bildirilir.» 
denilmekte ve tatbikatta da pasaport talebeden 
vatandaşların bu madde hükmüne göre her han
gi bir ilişiği bulunup bulunmadığı ilgili daire
lerden polis makamlarına gönderilen listelere is
tinaden hazırlanan isim. fişlerine bakılarak tes-
bit olunmaktadır. 

15 Haziran 1961 tarihinden itibaren 216 sa
hil Kanunun Bakanlığıma verdiği yetkiye isti
naden pasaportların Emniyet Genel Müdürlü
ğünce verilmesine başlanmadan önce, 5682 sayılı 
Kanunun mahiyeti yukarıda üiâruz 7 nei madde
sine göre ilgili dairelerce lüzum görülecek seya
hat tahdidi taleplerinin badema doğruca Emni
yet Genel Müdürlüğüne yollanması hakkında 
teşkilâtlarına tamim yapılması hususu Adalet, 
Maliye ve Millî Savunma Bakanlıklarından is
tenmiş ve pasaportların merkezîden verilmesine 
başlanmasından sonra bu husustalki tatbikat nor
mal olarak devam edegelmiştir. 

Sözlü soru konusu edilen Ali Ipar da, 19 . 
4 . 1962 tarihinde normal usulle Bakanlığımız 
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Ali Muvaffak 
Ipar islimlerini havi bir nüfus cüzdanı ile avuka
tı vasıtasiyle bicr senelik pasaport talebinde bu
lunmuş ve ilgili servisçe yapılan inceleme neti
cesi hakkında her hangi bir seyahat tahdidi 
talebi bulunmadığı tesbit oflunarak mumaileyhe 
20 . 4 . 1962 tarihinde bir senelik pasaport veril
miştir. 

Ali Ipar'ıra pasaport alarak yurt dışına çıktı
ğının anlaşılması üzerine yapılan tetkik netice
si; ilgili hakkında alâkalı dairelerden gönderil
miş her.hangi bir tahdit talebi bulunmadığı ve 
bu sebeple de kertdisine bütün vatandaşlara tat
bik olunan esaslar muvacehesinde pasaport ve
rildiği anlaşılmıştır. 
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Bununla beraber Ali Ipar'a pasaport verilme

sinde mer'i mevzuat karşısında suçluluk hali 
olup olmadığının tahkiki için bu işlemlere ait 
dosya Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına 
tevdi edilmiş ve yapılan tahkikat neticesi Ali 
Ipar'a pasaport verirken kanunen lâzım gelen 
her. türlü tetkik ve tahkiki yapmış olmalanna 
rağmen, mâruf bir şahıs olan ilgiliye pasaport 
tanzim ederken munzam bir 'araştırma yapmamış 
olmalarından ihmalleri görüldüğü esbabı muci-
besiyle Pasaport Servisinden 11 memurun Türk 
Ceza Kanununun 230 ncu maddesine göre lüzu
mu muhakemelerine ve ihmalleri görülmiyen üç 
memurun da men'i muhakemelerine karar veril
mesi talebini havi fezlekeli tahkikat evrakı 
4 . 8 . 1962 tarihinde Danıştay Başkanlığına 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

2. 12 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan 216 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 
Bakanlığıma verdiği yetkiye istinaden ve mez
kûr kanunun esbabı mucibe lâyihasındaı derpiş 
dlunan sebepler muvacehesinde vilâyetlerin pa
saport verme yetkileri, İstanbul ve îzmir vali
likleri hariç, 15 Ha-ziran 1961 tarihinden itiba
ren kaldırılarak pasaportlar Emniyet Genel Mü
dürlüğünde ihdas olunan pasaport servisinden 
verilmeye başlanmıştır. 

Ancalk, ilk anda vukuu muhtemel tahaccümü 
önlemek bakımından istanbul ve izmir valilikle
rinin salâhiyetlerinin bir müddet içki devamı 
^lygun görülmüş ve bilâhara 23 . 10 . 1961 tari
hinde izmir, 6 . 11 . 1961 tarihinde de istanbul 
vilâyetlerinin pasaport verme yetkileri merkeze 
alınmıştır. 

Halen yurt dışına çıkacak bütün vatandaşla
rın umuma mahsus pasaportları Emniyet Genel 
Müdürlüğü Pasaport Servisinden verilmektedir. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — Reşit Ülker, buyurun, 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım, sa
yın içişleri' Bakanının huzurunuzda vermiş ol
dukları malûmat, hukuk Devleti esaslarına ne de
rece uyulduğunu gösteren bir vakıa olarak teza
hür etmektedir. Bu mevzuda aylarca gazetelerde 
neşriyat yapıldı, bu neşriyat sırasında, sanki hak
kında mahkeme ilâmı var, fakat buna rağmen 
suçlu olduğu bütün milletçe bilinen bir maruf şa
hıs, keyfî olarak, elini kolunu sallıyarak yurt di-
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gına çıkmış. Bu hâdise hiçbir resmt makamın bu 
işle ilgilenmediği, kanunların çiğnendiği şekilde 
aksettirilmiştir. Ali Muvaffak Ipar-diye içişleri 
Bakanlığından izin alabilecek olan bir kimseye 
yurt dışına çıkma izni verenler; böyle bir kanun 
hilesi ile, «Efendim, biz Ali Muvaffak Ipar'ı bil
miyoruz, dosyada Ali Ipar ismi mevcuttur» şek
linde bir tevilde bülunmuşlarsa da, mızrağın çu
vala sığmadığı gibi bu suç da ortaya çıkmış ve 
suçlular da adalete tevdi edilmiştir. Adaletin te
zahürünü göreceğiz. İçişleri Bakanı arkadaşıma 
teşekkür ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — İzmir Bîilletvekili Arif Ertunga'nm, 
memleketimizin nebati yağ ihtiyacım temin için 
ithal edilen likid soya yağlarına dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakam Muhlis Ete'nin sözlü ce
vabı (6/336) 

- -•-•"- 'W-

[BAŞKAN — Arif Ertunga burada mı? Bu
rada... ilgili bakan?... Burada. Soruyu okutuyo
rum. 

25 . 6 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

izmir Milletvekili 
>" Arif Ertunga , 

1. Bugüne kadar memleketimizin nebatî yağ ! 

ihtiyâcinı temin hususunda ithal edilen likid soya 
yağlarının miktarı iledir? Ve badema bu mevzuda 
bir ithal zarureti varsa takribi yıllık ihtjyaç mik
tarları ne olacaktır? 

2. ithâl edilen likid soya yağlarının çıplak L 
bir şekilde tankerlerle nakli ve depolanması yeri
ne, hâlâ daha varilli nakliyat karşısında memle
ketçe zararımız ne olmaktadır? ; 

3. Bu mevzuu ile alâkalı her memlekette, hem J 

ithalât, hem de ihracat işlerinde kullanılan ve ' 
«Bulk terminal» denilen yağ tanker ve tesisleri
nin yurdumuzda da kurulması mevzuunda Ba
kanlık olarak neler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın, Bakan. ? 

TİCARET BAKANI MUHLÎS ETE (Anka- \ 
ra) — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nin, soru- ' 
larina cevaplarımı arz ediyorum. ' 
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1. a) P. L. 480 sayılı Amerikan Kanununa 

'göre sürplus maddeleri meyanıhdâ, E t ve Balık 
Kurumu vasıtasiyle 1957, 1958, 1959 ve 1962'yıl
larında adı geçen memleketten 92 566 ton soya 
fasulyesi yağı ve 113 825 ton pamuk yağı olmak 
üzere ceman 206 391 ton likid yağ ithal edilmiş
tir. 

b) Memleketimizin nebati yağ istihsali yıllık 
ortalamaları, margarin fabrikalarının kapasite ve 
imâl miktarları nazarı itibara alınarak ve son beş 
yıllık tatbikata ıgöre senelik asgari 40 000 ton li
kid yağ ithali zarureti mevcuttur. Üç yıllık yağ 
ihtiyacımız olarak 150 000 ton likid yağın ithali 
hususunda Amerikalılarla müzakere halindeyiz. 

2. Halen varilli nakliyat dolayısiyle memle
ket ekonomisi yönünden bir kaybımız bahis" konu
su olmamakla beraber, memleketimizde dökme ya
ğın depolanmasını sağlıyacak tesisler mevzuunda 
gerekli etütler yaptırılmaktadır. Alınacak sonuca 
ıgöre icabına tevessül olunacaktır. 

Son ıgünlerde yağ tanker ve tesisleri yapmak 
için müracaatler yapılmıştır. Bu müracaatleri 
tetkik edip bir an evvel bu tesisleri yapmak haki
katen memleketimiz bakımından elverişlidir. Bu
nu etüdetmekteyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —/Soru sahibi, buyurunuz, 
ARİF ERTUNGA (izmir) -r- Sayın Başkan, 

Sayın Meclis üyeleri, Ticaret Bakanımızın mü
tevazı ve kısa izahatına rağmen bendeniz bu 
mevzuu, kısaca nazarlarınıza arz etmek iste-^ 
rim. 

Evvelâ bizim memleketimizdeki zeytin yağ 
durumuna bir göz atacak olursak görürüz ki, 
Türkiye'de resmî istatistiklere göre, 1955 -
1956 yılından 1962 yılma kadar yılda âzami 
189 bin ton asgari 45 bin ton yağ istihsal edil
miş ve böylece yılda vasati yekûn 60-65 bin 
ton arasında değişmektedir. 

Bu yıl ise çok şükür tabiat en müstesna im
kânlarını vermiş ve ilk defa istihsal 100 bin 
tona çıkmış yapılan ihracatlarda ilk defa Tür
kiye 20 bin ton zeytin yağı ihracedebilmiştir, 
hattâ 20-30 bin tonluk son taleplere de cevap 
verecek durumda değiliz. 

Arkadaşlar, bizim memleketimizin tâ, Sinop 
ve Zonguldak sahilinden başlıyarak bütün Mar
mara havzası, Ege kıyılan Cenup bölgesi, İsken
derun'a kadar bütün sahil boylan yerine göre 
100-150 Km. içerlere kadar zeytincilik bölgesi
dir. 

- 462 -
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Zeytincilik ihya edilirse, bizini de istihsali

miz çok artacaktır. Yıllık rekolte 200, 300̂  hat
tâ 400 bin tona çıkabilecektir. Yeter ki, 8-10 
veya 15 senelik bir müddet zarfında zirai yön
den gerekli tedbirler alınabilsin, bu vaziyete 
gelmek bizim için mümkündür. İtalya, İspanya 
ve Şimali - Afrika gibi memleketler tabiat im
kânları bakımından bizden yukarı olmadığı hal
de zeytin yağ istihsaline ihracında bizden çok 
ileridirler. 

Şimdi bizim önümüze (bir problem çıkıyor, 
plânlama ve Ziraat Bakanlığınca alınacak 
tedbirlerle istihsal artacak olursa, zeytin ya
ğının Stok edilebilmesi meselesi kendini göste
recektir. 

(Meclisin açıldığı günlerde vermiş olduğum 
ilk sözltt sorumda zeytin yağının muhafazası 
îçin kap gönünden nasıl müşkül duruma düş- J 
tüğümüzü anlatmıştık. Bu itibarla stok mev-
zuunun ve yağ stok için «bulk - terminal» mev- | 
zuunu dikkatle incelemek lâzımdır. 

Biz, gerek böl senelerde zeytin yağımızın \ 
nakliyat ve stokunu, ayrıca ithal edilen likid 
nebati yağların nakliyat ve stokunu hep varille 
yaparız. Halbuki bulk terminal denilen bu yağ 
tankerleri ve tesisleri kurulacak olursa bol 
mahsul senelerinde stoOc bununla yapılır. Az 
mahsul alman senelerde hem iç tevziat, hem 
her yılki ihracat bundan yapılır. Hem de likid 
ithali yağları bu terminale depolanır. Arkadaş
lar : 

Bu problemin bir başka yönü daha vardır. 
Bugün nebati yağ istihsal imkânsızlığı kar

şısında, ihtiyacımızın bir kısmını mecburen P.2 
480 denilen Anıerikan Kanunu göreğince bir J 
yardım faslından temin etmekteyiz; böylece 
memleketimize likid soya ve diğer yağlar ithal 
olunmaktadır. 

İthal edilen bu yağların yekûnu yılda 50-60 
bin ton arasında değişmektedir. Ticaret Baka
nının da ifadesine göre, 1957 den itibaren bu 
yıla kadar 206 bin ton yağ ithal edilmiş bulun
maktadır. 

öntünVüzdeki yillar, her sene için asgari 50 
bin ton nebati yağa ihtiyaç vardır, nitekim bu
nun anlaşmaları yapılmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, b'izde evvelâ istihsal etti
ğimiz zeytin- yağlar stok edilecek yer ararken 
ıbir de ithal edilen yağların nereye konacağı I 
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I meselesi de ortaya çıkıyor. 

Bugüne kadar ithal edilen likid yağları 
memleketimize varille getirilmektedir. . Şimdi, 
bu sorum vesilesiyle bu yüzden memleketin du
çar ollduğu zararı nazarlarınıza arz etmek iste
rim. Gerçi Sayın Bakan varille nakliyat sebe
biyle memleketçe pek kaybımız olmamaktadır, 
buyurdular. Eğer müsaade edilirse ben Sayın 
Ticaret Bakanı ile aynı kanaatte olmadığımı 
bilhassa ifade etmek isterim. 

Şimdi, Amerika'dan Türkiye'ye yağların 
varille nakliyatında ton başına vasati 36 dolar 
ödenmektedir. Buna mukabil yağlar, memleke
timize varille değil de, çıplak, dökme olarak 
gelirse, ton başına nakliye ücreti olarak 16 do
lar ödenecektir, bu duruma göre 20 dolar nak
liye farkı doğmaktadır ve bu fazladan öden
mektedir. Ayrıca variller yeni ise 39, kullanıl
mış ise varil bedeli 32 dolardır, bu gelen varil
ler memlekette kullanıldığında yarı fiyatına sa- , 
tılıyor. Bu sebeple ton başına 17-18 dolar daha 
zararımız olmaktadır. Netice itibariyle farzı
muhal yıllık ihtiyaç 50 bin ton olduğuna göre 
nakliyeden dolayı ton başına 20 dolardan bir 
milyon dolar, varil bedelinden dolayı ise ton 
(başına 18 dolardan 800-900 bin dolar ki bizim 
paramızla yekûn olarak 18-20 milyon Türk li-

l rası zararımız 'oluyor demektir. 50 bin tonluk 
yağ ithalâtında % 1 zayiat da vardır. İzmir 
halka Yunan mevkiindeki varille depo edi
len yağların patlama v. s. sebeplerle sik, sık 
zayiat verdiğini görünüz. Bunlara yükleme, in
dirme, bindirme gibi zaruri masraflar da ilâve 
edersek 18-20 milyon liralık zararımız asgari 
25 milyon liraya çıkacaktır. 

Halbuki bulk-terminal denilen yağ stok te
sisleri memleketimizde kurulacak olursa, ithal 
yağları gemilerden pompalar vasıtasiyle termi
nale verilecek kolayca stok edilecektir. Böyle- : 

ee varilli nakliyattan her yıl doğan 25 milyon 
liralık zarardan inemleket kurtulacaktır. 

Şimdi bu yağ terminalleri kaça tesis edilir, 
onu görelim Et - Balık Kurumunun yaptırdığı 
tetkiklere göre 10 tane 3 000 er tonluk yani 
30 000 tonluk bulk - terminal tesisi arsa be
deli dâhil bütün masraf yekûnu 7,5 milyon li
rayı bulmakta olduğu görülmüştür. Bence, 50 
•bin tonluk tesisler pekâlâ 8, 10 milyon liraya 

I çikaibilir. Bir yıllık zararımı mn yansı daimî in-
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tiyacunız olan böyle bir tesisi hize kazandırır. 

Meselâ bugüne kadar gelen 206 bin ton ya
ğın zararı asgari 100 ımilyon liradır. Eğer 4 - 5 
sene evvel 8 - 1 0 milyon liraya mal olacaık bu 
tesisler Ikurulsaydı (bugün hem böyle bir Itesis-
simiz olacak hem de 90 milyon liralık bir zarar
dan kurtulmuş olacaktık. 

Biz (hâlâ daha (bu işi gevşelk tutarsak İmik 
terminalleri ıbu memlekette kuramazsak her yıl 
20 - 25 milyon lira zarara duçar olacağız. Gerçi 
bu yağlar ve varillere bugün döviz ödemiyo-
ruz, fakat bir gün gelecek döviz ödemek mec
buriyetinde kalacağız. Son gelen raporlara 
göre Kennedy ziraat fazlalığını azaltmak için 
(istihsali tahdidedici yoillara gitmekte istihsali 
azaltıcı sert ve kati programlar yaptırmaktadır. 
Bir.ıgün gelecek aldığımız 'bu zirai mahsul faz
lası yağlar, buğdaylar v. & 1er bize dövizsiz 
ulaşâmıyacaiktır. Şimdi bedava geliyor. Türk 
parası ödüyoruz diye gevşek davranırsak yarın 
feci duruma düşelbiliriz. Memleket bundan çok 
zarar görebilir. Nitekim italya, Japonya'da 
da .böyle olmuştur. İthalât artık oralarda dö
viz, mukabili olmaktadır. Mümkündür iki, biz
de bu ithalâta yarın dolar ödemek mecburiye
tinde kalacağız. O zaman liıstihsalimiz de ıkâfi 
gdm!e,zse memleketin yağ ihtiyacı nasıl karşıla
nacaktır? Bu hususları Ticaret Bakanlığı dik
katle düşünmelidir. Bulk terminal mevzuunda 
pe-k çok teklifler vardır, Biraz evvel Filistin'
i n de bir teklif geldiğini sayın Ticaret Baka
nı ıkorüdorda söylemişti 

Amerikalılardan da çok teklifler olduğunu 
duyuyoruz, ıbunu hususi teşebbüs mü? Devlet 
mi yapacak? Bu hususun halledilmesi için 
mevzuu ortaya koymuş bulunuyorum. Bu zey
tin ve nebati yağ stok tesisleri memleketimizde 
(biran evvel kurulmalıdır. Zaten sözlü sorumu 
bu kürsüye getirmekten maksadım da budur. 

Memleketimizin iş hayatına ne yerli ne yaban
cı iş adamlarına bu işin nasıl yapılabileceğinin 
Hükümet mümessilinin ağzından ifade edilmesi
ni istediğim için getirdim. Eğer maksadım 
izah edebilmişsem vazifemi yapmış olduğuma 
inanır, müsterih olurum. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI MUHLtS ETE (Anka

r a ) — Muhterem arkadaşlarım; arkadaşımın 
verdiği faydalı malûmata teşekkür ederim. 

. Yalnız şunu ilâve eldeyim ki, bu.gıifbi tesis^ 
lerih diğer memleketlere ne kazandırdığını ma
hallinde görmüş bir arkadaşınızım. Roterdam'-
dan gelen yağ Almanya'mın KoJıonya şehrine 
kadar gider. Yalnız şunu nazarı itibara alma
lıyız, hakikaten lüzum görelim ve istifade ede
lim, Yüzlerce müracaat edenler vardır denilir. 

. Ama 'bir tane talep çıktı karşıma. Bu itibarla 
iancak bu talep üzerinde duruyorum. Söylenir, 
yüzlerce müracaat vardır, denilir. Nerede mü
racaat denince, çıkmaz.. Yapılan müracaatın 
kopyası bana yeni verildi. Bir tanesini servisi
ne getiririm, bir tanesini de kendime isterim, 
âdetimdir. Daha evvelki gün vadedildiği (hal
de bugüne 'kadar verilmedi. Gelir gelmez üze
rinde çalışacağım. 

Diyorlar ki, muhtelif Devlet tesislerinin 
eMnde para var. Bize bağlı teşekküllerde bu 
gibi (knlkânlar mahduttur. Kendileri de bilirler 
ki, başka memleketlerde bütün bu işleri yalnız 
'Devüıet yapmaz. Hususi teşebbüs de yapar. Eğer 
hildikleri müspet teklifler varsa bana getirsin
ler, (ben elimden geleni yaparım. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

. 12. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, hububat ahm fiyatlarının artırılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Etefnin sözlü ce
vabı (6/342) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. Bakan bu
rada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat 

alım fiyatlarının tesbitinde, 

1. Mevcut normal piyasa fiyatlarının, 
2. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tat

bik edilen satış fiyatının, 
3. Diğer emsali madde fiyatlarının seyri ve, 
4. İstihsalin teşviki, 
Nazarı itibara alınarak hububat alım fiyat

larının artırılmasının Hükümetçe düşünülüp dü
şünülmediğinin sözlü olarak Ticaret Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gı ile rica ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka-

ra) — Hububat alım fiyatlarının artırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Gümüşane 
Milletvekili Sabahattin Savacı tarafından veri
len sözlü soru önergesi incelenmiştir. 

1962 - 1963 alım devresinde Toprak Mahsul
leri Ofisince uygulanacak hububat alım baş fi
yatlarının tesbiti amaciyle, geçen yıllarda oldu
ğu üzere; Mayıs 1961 - Nisan 1962 tarihleri ara
sında Baltık Borsasında muamele gören buğday, 
mısır ve yemlik fiyatları, müşterek pazara dâ
hil memleketlerin hububat fiyatları memleketi
miz borsalarında muamele gören buğday fiyat
ları, muhtelif ihracatçı ve ithalâtçı memleket
lerde uygulanan himaye ve müstahsil fiyatla-
riyle müstahsilin zaruri ihtiyaç maddeleri ve 
muhtelif tarla mahsulleri ile sanayi bitkilerinin 
1939 yılı esas alınmak kaydiyle hazırlanan fi
yat endeksleri incelenmiş, ayrıca ve ilâveten; 
istihsalimizin artan nüfus ihtiyacını karşılıya-
bilecek hale petilmesi için ekimi teşvik ve müs
tahsilin emeğini karşılıyacak ekmeklik buğdaya 
bir baz fiyatın - geçen yıl 63 kuruştu - bulun
masını temin zımnında etütler daha derinleme
sine ve çeşitli yönlere tevcih edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, Tarım Bakanlığı Millî 
Hububat Komitesi ve Ziraat Mühendisleri Oda
sında yapılan incelemeler sonunda, Ofis Genel 
Müdürlüğünce her yıl müstahsıla ödenen buğ
day alım fiyat ortalamalariyle altın, hububat 
ziraatine emsal çeşitli tarla mahsulleri, müşte
rek pazar ortalama fiyatlarına göre ve müsteh
like intikalindeki tesirler de nazarı itibara alı
narak ekmeklik buğday için baş alım fiyatının 
73 kuruş olarak tesbiti, diğer hububat fiyatla
rının da buna göre ayarlanması cihetine gidil
miştir. 12 . 6 . 1962 günlü Resmî Gazetede ya
yınlanan 6/562 sayılı Karar mevzuu, 1962 -1963 
kampanyasına ait hububat baş alım fiyatları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Kilosu 
Mahsulün cinsi ve nev'i Kr. 

Mahsulün cinsi ve nev'i 

Makarnalık (durum) buğdayın 
Anadolu beyaz buğdayın 
Ekmeklik buğdayın 
Karışık buğdayın 
Siha buğdayın 
Çavdarın 

78 
75 
73 
72 
71 
57 

Biralık arpanın 
Beyaz arpanın 
Çakır ve siha arpanın 
Beyaz yulafın 
Çakır ve siha yulafın 

Kilosu 
Kr. 

45 
43 
40 
40 
39 

Arkadaşımızın bir suali de alım fiyatlarının 
ilânı hususunda idi. Şüphesiz ki, alım fiyatları
nın şimdiden telâffuzu kolay değildir. Yalnız, 
bu sene alım fiyatlarını bir an evvel ilân etmek
te fayda mülâhaza ediyoruz. Arkadaşım müste
rih olsunlar. 

BAŞKAN — Sabahattin Savacı, buyurunuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Vekilimiz Bey
efendiye izahatlarından dolayı teşekkür ederim. 

Hububat fiyatları memleketimiz için, esas 
itibariyle ekonomimizin en büyük kısmını teş
kil etmekte ve vatandaşlarımızın % 80 küsuru
nu alâkadar etmektedir. Hububat fiyatlarının 
tesbitinin memleket ekonomisinde ehemmiyetli 
tesiri olduğu izahtan varestedir. Hububat fiyat
larının artırılmasının Hükümetçe düşünülüp dü
şünülmediği keyfiyetine dair sorumuz, bunun 
Hükümetçe tesbitinden evvelki bir zamana Tas
lamaktadır. Ve bugünkü sualimize cevap veri
lememiş olmakla beraber elan fiyat tesbitinin 
mahiyeti hepimizce malûm bir keyfiyettir. 

Arkadaşlarım, istihsal yapmak demek, ev
vel emirde bir kârlılık meselesidir, kâr etme 
meselesidir. Kâr edilmeyince istihsalin mâuası 
ve mahiyeti kalma?;. Binaenaleyh, rantabilitesi 
düşünülmiyen bir istihsalin günbegün düşeceği 
de derkârdır. Binaenaleyh, bugün sualimizde de 
bahsettiğimiz gibi muhtelif eşya fiyatlarının, 
keza bugünün iktisadi şartlarını nazarı itibara 
almıyan bir baz fiyatın ehemmiyeti olmaması 
lâzımgelir. Zirai mahsullerden, bilhassa hubu
batın ve bunu yetiştiren köylünün hayatı üze
rindeki tesirini de aynıca zikretmek gerekir. 
Arkadaşlarım, ıbugün millî ekonomilere fiyat 
mekanizması ile, para ile tesir edildiği cümle
nizin malûmudur. Esasen yeni ekonomik cere
yanlar da bu yoldan tâyin edilmektedir. Bugü
nün cari politikasında devletler istihsal fiyatla-
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nnı bu suretle ayarlamaktadırlar. Bir 'müteari-
f e 'olarak, bir ilmî tesbit olarak zikredilmiştir ki, 
çiftçindn zirai mahsulü, Türkiye hesabiyle yuvar
lak bir rakamla % 15 - *20 raddelerinde olursa 
bu, % 70 - 80 arasında ticaret ve sanayi sahası
na tesir etmektedir. Binaenaleyh, bugünkü prob
lemlerinin halli, ziraat mahsulleri problemleri
nin halline bağlı görülmektedir. Bugün şikâyet
çi olduğumuz iktisadi durgunluğu, keza, sana
yide biriken stokların erimesinin imkânını bun
da aramak lâzimgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, buna yapılacak 
zammın enflâsyonist tesiri ve bugünkü para na
zariyesi ve envestisman ^görüşleri ve davranış
ları noktai nazarından, biraz mübalâğalı hare
ket edilmektedir. [Enflâsyon hepinizin 'bildiği 
gibi Ibir reçeteye benzer, doktorunun hastaya 
uygun şekilce ilâç tanzim etmesine benzer, Ar
kadaşlarım, eğer bir cemiyetin ihtiyacı muay
yen 'bir zammı fiyat mekanizması içinde icab-
ettiriyorsa, bu "zammın 'optimum noktadan Ve
rilmesi 'halinden enflâsyonist bir 'endişe duyul
maması lâzimgelir. Fakat mesele, bu optimum 
n'oktayı tesbit edip bunun üstüne çı'kmamaktır. 
işte bizim memleketimizde de bugün Hüküme
tin yuvarlak hesap 10 kuruş yapmış olduğu 
zam 'böyle bir araştırma neticesinde meydana 
gelmiştir. Bu •zamma beş, on kuruşun daha ilâ
vesi piyasa bakımından, mevcut imkânlar bakı
mından belki düşünülebilir. 

Şayanı şükran olan tarafı; Ibu zammın mey
dan gelişi ve tekevvününün yukardan verilen 
siyasi emirle değil aşağıdan gelmiş <olan bir 
araştırma neticesi (olmasıdır. İhtiyaç aşağıdan 
gösterilmiş, tesbit ve araştırma 'bu yoldan te
kevvün. ederek bu raddeye kadar gelmiş ve Hü
kümetin önüne teklif şeklinde getirilmiştir. Bi
naenaleyh, usul bakımından da bendeniz bunu 
ç;ok isabetli ve yerinde bulmaktayım. 

(Muhterem arkadaşlarım, piyasada gene işsiz
likten bahsedilir. İşsizliğin saikı ticari ve sınai 
hayattaki 'hareketsizliktir. Ticari ve sınai ha
yatı hareketlendirmek ise 'hububat fiyatlarına 
yapılacak zamla mümkündür. Hububat fiyatla
rına zam yapmak suretiyle munzam bir talep 
meydana ıgetirmek lâzımdır. Müstahsil eline ge
çen f ağla, para ile .sınai mamullerimize müşteri 
olacak "bu suretle bir talep meydana 'gelecektir. 

Bu da, dağınık olan sanayiimizi harekete ge
çirecek ve dolayısiyle işsizliğe direkt olarak te
sir etmiş olacaktır. 

Keza arkadaşlarım, (vaktinizi fazla iş'gal et
memek için birer sütun halinde bahsedeceğim.) 
gerek yatırım imkânları, gerekse ithalât ve ih
racat bakımından tediye mekanizmamız, hubu
bat fiyatlarına yapılacak zamma yani zirai is
tihsalin artmasına bağlıdır. Zirai istihsali hima
ye mevzuunda Müşterek Pazarın almış olduğu 
kararlar şayanı dikkattir. Müşterek Pazarla il
gili Almanya, Fransa ıgibi memleketler hububat 
fiyatlarını yüksek tutmak suretiyle bunları ye
tiştiren kimselerin da'ha fazla bir fiyat almasını 
dolayısiyle kendi ekonomilerine munzam *bir ta
lep sağlanmasını temin etmektedirler. Sosyal 
bakımdan da Garbi Avrupa memleketlerinde 
ehemmiyetli olan bu hususun bizdeki ehemmiye
ti onlarınkinden daha fazladır. Bir varlık ol
masını arzu ettiğimiz köylünün sosyal politika 
olarak kendisine ödenen optimum noktasındaki 
fazla ücretin ekonomimiz bakımından da fayda
sı olacağı şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanı 
Beyefendi fiyatların ilânı mamanı bakımından 
bir hususa da temas buyurdular. Bendeniz bu
nu açıklıyayım : 

Arkadaşlarım fiyat bizde esas itibariyle ge
cikerek ilân edilmekte, yani bu ilân baharın 
sonlarına tesadüf etmektedir. Halbuki fiyatının 
daha evvel yani Sonbaharda ilânında müstahsil 
bakımından büyük faydalar vardır. Filhakika. 
müstahsil, sonbahardan itibaren eline geçecek 
parayı borçlanmak durumuna düşer. Onu bu du
rumdan kurtarmak, fiyat yükselişlerinden fayda
lanarak doğacak zararlarını önlemek ve muta
vassıtların sebepsiz kazançlarına mâni olmak lâ
zımdır. Zammın hedefi olan müstahsıla zammın 
intikalini zamanında sağlamak için sonbaharda 
yani müstahsil güzlük ekime başlamadan evvel 
fiyatların ilân edilmesi lâzımdır. Bunda büyük 
faydalar görmekteyiz. Bu suretle müstahsil bu 
zamdan tam mânasiyle istifade edecek ve muta
vassıtın sebepsiz kazancı da önlenecektir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Giresun ile fındık müstahsıllarına Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca «Fındık toplama kre-
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dişi» adı altında bir kredi verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Ticaret Ba
kam Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/343) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Ticaret Vekili de burada. Soruyu okutuyo
rum. 

13 . 6 . 1962 

Meclis Başkanlığına 
Fındık bölgesinin bilhassa Giresun müstahsi

linin kredi içinde bunaldığı bir realitedir. 
Fındık toplama mevsimi gelmektedir. Müstah

sil, tefecilerden 3 - 4 aylığına % 40 faizle para 
almak mecburiyeti ile karşı karşıya geldiğinden 
tütün, pamuk gibi mahsullere verilen kredilere 
benzer Ziraat Bankasınca (Fındık toplama kredi
si) namı altında bir kredi verilmesi düşünülmek
te midir? Böyle bir krediye zaruret olduğundan 
imkân bulunup bulunmıyacağı hususlarının sözlü 
olarak açıklanması için gereği ifa edilmek üzere 
Ticaret Bakanlığına gönderilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı, buyurunuz. 
TÎCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Huzurunuza sık sık çıktığım için özür di
lerim. Fındık müstahsıHarına fındık kredisi na
mı altında ayrı kredi temini mümkün değil midir 
diye sorulmaktadır. 
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ılın borçlu bulunması, parasız olması dolayısiyle 
böyle bir (kredi temin edildiği takdirde düşün
cemiz hiç olmazsa bunalmış olan müstahsili biraz 
ferahlatmak suretiyle daha dalda iken mahsulü 
tefecilere kaptırmasını önlemek için idi, biziin 
bölgemizde ve fındılk 'bölgesinin en parasız dev
resi fındık toplama zamanıdır. Buranın tek mah
sûlü hepimizin malûmu olduğu veçhile fındjık 
mahsulüdür. Binaenaleyh parasız olan müstah
sil, mecburi olarak, fındığı toplamak için amele 
tutmak, .ameleye yevmiye verebilmek için de te
fecilere müracaat etmek mecburiyetinde kal
maktadır. 

•Pamuk; şeker pancarı için şu veya bu kredi
si, üzümün 'kilosu için şu kadar kredi gilbi bir
takım namlar altında kredi verilmekte ve müs-
tahsılliarın malları Tarım Kooperatiflerince alın
makta, böylece mahsullerini değer paha ile sa
tıp bedelleri karşılanmaktadır. 

Fındık müstahsilinin, fındığın toplanması, 
harmanının yapılması, satılabilir hale getirilme
si için büyük bir 'mesaiye ve aynı zamanda para
ya ihtiyacı vardır. 

Parasız bir devrede müstahsilin himaye edil
mesi ve bu suretle de hiç olmazsa borçtan kurta
rılmasının sağlanması için böyle bir kredinin 
açılması uygun olacaktır kanaatindeyim. Kıy
metli Vekil Beyin bahsettikleri krediler nihayet 
tüccara verilmektedir. Bugün müstahsil mese
lâ imar gibi mevzular için kredi kooperatifle
rinden temin ettiği ufak tefek kredilerle îıktifa 
etmektedir. Fındık piyasasında fmdığııi değe
riyle alım satımını temin edebilmek için. veril
miş olan krediler müstahsıla değil doğrudan 
doğruya tüccara verümelkte ve böylece tüccar 
mübayaada^bulunmaktadır. Binaenaleyh böyle 
bir kredinin verilmesi haMnde zannederim müs
tahsıla yardım edilmiş olacaktır kanaatindeyim. 
Bu yolda bir çalışmanın olmuş, olmasını da te
menni. ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı. 
TÎCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) —- Muhterem arkadaşım bilirler ki, Devletin 
gerek Ziraat Bankası kanalı ile, gerek muhtelif 
'kooperatifler birliği kanalı ile muhtelif müstah-
sıllara 'açtığı krediler daha ziyade zirai mahiyet-

^ te kredilerdir. 
Yine, fındık mevzuunda Ziraat Bankasının 

, Fiskö Birliğe yani, Fındık Satış Kooperatifi Bir-

Cümlenizin malûmu olduğu üzere, 3202 sayılı 
Ziraat Bankası Kanunu ile zürraa muhtelif şekil
lerde kredi verilmektedir. Bütün mahsuller isim-
lendirilmediği için çevirme kredisi namı altında 
çiftçiye kredi açılmakta ayrıca fındık toplama 
kredisi diye bir kredi açılmamaktadır. 

Yalnız bu arada şunu da ifade edeyim; 1962 
tarihi.itibariyle fındığa 37 783 278 lira bir, ayrı
ca 170 milyon bir, bir de 3 500 000 lira olarak 
üç nevi kredi açılmaktadır. Ama ayrıca fındık 
toplama kredisi namiyle bir kredi açılamamakta
dır. Fındık kredisini de bu bahsettiğim rakamla
rın ışığı altında mütalâa etmekte fayda vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Ali Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlarım, Vekil Beyin kısa izahatını dinledik. 
Bu suali tevcih ettiğim zaman fındık mahsulü 
henüz toplanmamış, toplanma devresine girmek 
üzere idi. Geçen senenin durumu ve müstahsı-
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun: Ticaret Bakanlığından 
(sözlü) olarak cevaplandırılmasına, delâletleri
nizi saygılarımla iarz ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 
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ligine açtığı krediler zirai mahsulleri himaye et
mek maksadı ile açılan kredilerdir. 

Şunu da ifade edeyim ki, aşağı yukarı belli-
bâşlı mahsullerden hiçbiri yoktur ki, Devlet onu 
himaye etmesin. Toprak Mahsulleri Ofisiyle, 
bahsettiği fındık mahsulünü Fisko Birlikle, in-
cV ve üzümü izmir Tarım Satış Kooperatifi ile, 
himaye etmekteyiz. Adana Çukurova mallarını 
ve narenciyeleri de Tarım Satış Kooperatifi, 
pancarı ise Şeker Şirketi himaye etmektedir. 

Tütün mahsulünü, yaş üzümü ve inciri ise 
inhisarlar idaresi himaye etmektedir. 

Bu itibarla, Ziçaat müstahsilinin himaye gör
mediği, yalnız esnaf've tüccarların himaye gör
dükleri, 'kredi aldıkları yolundaki kanaat doğru 
değindir. 

Kaldı ki, tüccarların kredileri kendi öz kay
naklarından değil, Devletten aldığı paralarla 
yapılmaktadır. Tüccara verilen krediler daha zi
yade kısa vadeli kredilerdir. Ziraat Bankası kı
sa vadeli ve vadesiz olarak mevduat almakta ve 
bu mevduatı tüccara kredi olarak tahsis etmek
tedir. Binaenaleyh zürram parasını tüccara tah
sis etmek mevzuutoalıis delildir. Bu demin arz 
ettiğim sahalarda açılan asıl krediler, zirai müs-
tahsıllara açılan kredilerden ibarettir. Keyfiye
ti bu şökilde tasrih edeyim. Eğer fındık müstah-
sılımıza daha fazla kredi acımak imkânı varsa 
bunu gayet tabiî iş programına intikal ettirmek 
suretiyle ihtiyacı daha iyi gidermek cihetine 
gideceğimizden emin olabilirler. 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 
6 ncı sırada olup Edirne Milletvekili Fahir 

Giritlioğlu'nun,, Doğu - Karadeniz halkının ek
meklik buğday dağıtımının verileceği Fisko Bir
lik Teşkilâtının bundan önceki dağıtım işinde 
suiistimal yaptığı hakkındaki söylentilerin doğ
ru olup olmadığına dâir olan sorusu Ticaret Ba
kanı tarafından şimdi cevaplandırılacaktır. So
ruyu okutuyorum. 

24.4.1962 

özü : Doğu - Karadeniz'de 
Toprak Mahsulleri tara

fından yapılraata olan 
btiğday satışlarının niçin 
iptal edildiği bu vazifenin 
başka teşekküllere niçin 
verildiğine dair sözlü soru. 

Ticaret Bakanlığına 
Merkezi Giresun'da bulunan ve asıl görevi 

mıntaika fındık müstahsıllarınm fındıklarını mu
bayaa etmek olan (Fisko Birlik Teşkilâtı) 

1958 - 1961 tarihleri arasında, Doğu - Kara
deniz halkının ekmeklik buğday tevziat işini de 
üzerine almış bulunmakta idi. 

Mezkûr teşkilâtın: Mmtaka halkına buğday 
tevziatındaki 'kötü davranışları; ve bilhassa sa
tış için istihdam ettikleri şahısların, şahsi men
faat yoluna gitmiş olmalarının neticesinde : 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Şubat 1961 tarihin
de : Bu iş için, kendi satış ekiplerini vazifelen-
dirmiştir. 
~ Bakanlığınızın Nisan 1962 tarihinde almış 
olduğu ve tatbik mevkiine koyduğu bir karan 
ile: Ofis teşkilâtının bu sahadaki mezkûr faali-
vetine son verildiği ve buğday satışının (Fisko 
Birlik Teşkilâtı) kanaliyle yaptırılmasının uy
gun mütalâa edildiği öğrenilmiştir. 

A) Fisko Birlik Kanaliyle evvelce yapılan 
satışlar sırasında tevatir haline gelen; Suiisti
mal iddiaları ve bu iddialarla ilgili söylentile
rin sıhhat derecesi nedir? 

B) Esasen memurlara ait mesuliyet altım
da bulunmıyan Fisko Birlik Teşkilâtının hal
kın ekmekliği üzerinde suiistimalde bulunduk
ları 1961 yılında tesbit edilmiş midir? 

1961 yılı Şubatında: Bu kanaldan tevziata 
nihayet verilmesi şayet fb'6y]e bir yolsuzluk id
dia ve dedikodusu üzerine vâki olmuşsa: Eski 
sistemin tekrar i'hdasındaki zarureti ne ile izah 
ediyorsunuz? 
• C) Toprak Mahsulleri Ofisi: Mahsul kıtlı
ğı dolayısiyle, bir iki seneden beri esasen me
murlarına gereken şekilde bir çalışma ssahası 
bulamamaktadır. Doğu - Karadeniz bölgesinde
ki, mevcut Ofis satış ekipleri mensupları, bu 
vazifeleri nihayet bulduğu takdirde: Başka yer
de ve fuzuli olarak istihdam edileceklerine gö
re : Diğer bir tâbirle, memurlar aleyhine bir 
kadro tensikatı mevzuubahsolmadığına ve mez-
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kûr memurları foaşka yerlerde bekliyen iş saha
ları dahi keza mevzuubahsolmadığma göre: 
Halizahır Ofis satış ©kiplerinin vazifelerine son 
verilişinde : " 

Gerek memleket ekonomisi (bakımından ve 
gerdk Ofis Teşkilâtı (bakımından ne ıgibi fayda 
mülâhaza edildiğinin, 

Sözlü 'Olarak cevaplandırılmasını, saygıla
rımla arz ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLÎS ETE (Anka

ra) — Muhterem 'arkadaşlarım, Doğu - Karadeniz 
ha'lkınıri ekmeklik buğday dağıtımının verilece
ği Fisko Birlik teşkilâtının bundan önceki dağı
tım işinde suiistimal yaptığı hakkındaki söylen
tilerin doğru olup olmadığına dair Edirne Mil
letvekili Fahir Giritlioğlu tarafından verilen 
sözlü Soru önergesi incelenmiştir. 

Karadeniz bölgesinin hususiyeti ve halkın 
geçimini tek mahsul olan fındığa bağlamış bu
lunması nazarı itibara alınarak bölgenin ek
meklik ihtiyacının hususi bir rejimle temini 
1949 yılından beri devam etmdktedîr. 

Çok dağınık bir saha içinde ekmeğini evin
de yapmak itiyadında bulunan bölge halkının 
fhtiyacmin .en iyi bir şekilde karşılanması için 
Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğinin esasen (bütün bölgeye yayılmış olan teş
kilâtından ve personelinden istifade mülâ'haza-
siyle, Toprak Mahsulleri Ofisi ile mezkûr birlik 
arasında buğday tevziatı mevzuunda protokol
ler akdedilmiştir. 

Tevziatın Fisko Birlik tarafından yapıldığı 
devrelerde. personelin suiistimalde bulundukla
rına dair Bakanlığımıza bir şikâyet intikal et
memiştir. 

Karadeniz «bölgesinde Fisko B'irlik eliyle ya
pılan ucuz fiyatlı buğday tevziatı 1961 kampan
ya karaınamesine istinaden normal fiyatlara 
irca edilmiş ve buğday ihtiyaçları. yurdun di
ğer bölgelerinde olduğu gilbi ofis iş yerlerinden 
valiliklerce -tâyin olunan mutemetler vası'tasiyle 
karşılanmıştır. 

Ancak bu usulün Ihalkm ihtiyacının zama
nında've elksizsiz karşılanmasına kifayet etme
diği yolunda ilgili valilikler tarafından yapılan 
mütaaddıit müracaatler üzerine, durum tetkik 
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ettirilmiş ve hizmetin en iyi şekilde ve halikın 
menfaatine uygun olarak ifasının, eskiden olduğu 
gübi Fisko Birlik tarafından yapılmasîyle müm
kün olacağı, anlaşıldığından ofis ile Fisko Birlik 
arasında akdedilen protokole göre 1962 Nisanın
dan itibaren tevziatın Fisko Birliğin mevcut 21 
iş yerine ilâveten en az 97 yerde tesis edeceği, 
iş yerleri vası'tasiyle yapılması muvafık bulun
muştur. 

Bu duruma göre: 

1. Yukarıda da arz edildiği üzere evvelce1 

tevziatın Fisko Birlik tarafından yapıldığı dev
rede suiistimal ile ilgili olarak: Bakanlığımıza 
her hangi 'bir şikâyet intikal etmemiştir. 

'2. 1961 yılında da bu mevzuda Bakanlığı
mıza intikal etmiş her hangi bir şikâyet yoktur. 

3. Tevziratın Fisko Birlik tarafından yapıl
ması, yukarıda da açıklandığı üzere halka hiz
met zaruretinden -doğmuştur. 

4. Toprak Ma'hsulleri Ofisinin kapatılan 25 
iş yerinde çalışan personelinden 'bir kısmı ihti
yaç olan diğer iş yerlerine nakledilmiş, ayrıca 
Fisko Birlik tarafından açılacak iş yerleri perso
nel ihtiyacının da 'ofis personelinden istifade 
suretiyle karşılanması protokolde derpiş edil
miştir. Personelden açıkta kalan 'o>lmadığı 'gibi 
ofis bakımından da bu tatbikat her 'hangi Mr 
gayriiktişadi durum tevlidetmemiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Fahir Giritlioğlu. 
FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Muhte

rem Bakanımızdan özür dileyerek bir hususa 
temas edip sözlerime başlayacağım. 

Bakanlık tasarrufu (huzurunuzda da müda
faa edilmiş bulunuyor. Bendeniz tatmin edil
memiş bir milletvekili sıfatiyle işaret etmek i«-r 
terim ki; Fisko Birliğin yapmış olduğu tevziatın 
usulsüzlüğü, hatalı bulunduğu Bakanlık tara
fından peşinen kabul edilmiş ve bunun yerime 
normal olan ofis tarafından tevzit yapılması sis
temi vaz'edilmiş idi. Ofisten tekrar bu vazifenin 
alınıp Fisko Birliğe verilmesinin bir inaksaldı bu
lunması gerekir. Sayın. Bakan Bey bu ın'aksa-
dı valilerin gösterdiği lüzumla ifade etmişlerdir. 

tfade etmek isterim ki, Karadeniz bölgesinde 
buğday tevziatına tâJbd tutulan illerden 
böyle 'bir talepte bulunmuş olanlar sadece Ordu, 
Giresun, ve Trabzon 'dur. Diğer illerimiz ofis ta-
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rafından yapılacak tevziatı istemişlerdir. Bu üç 
il, bütün Karadenize şâmil ibir kararın alınma
sına kâfi olmasa gerektir, bu hususu birinci 
nokta olarak belirtmek isterim. 

İkinci nokta, bu üç il, Karadeniz havalisin
de en çok fındık istihsal eden illerimizdir. Bu 
üç ilin' ısrarla istenmesi fındıkçıları himaye gibi 
bir maksat takibettiklerinden olsa gerektir. 
Ofis teşkilâtı hukuki bakımdan da sorumlu bir 
teşkilâttır. Vazifesini suiistimal ettiği takdirde 
memurlar, diğer memurlar gibi sorumlu tutulur. 
FÎSKO Teşkilâtı ise her türlü cezai mesuliyet
ten uzak bir teşkilâttır. Normal olarak Devletin 
mevcut teşkilâtı eliyle bu tevziatı yapmak ge
rekirken, - anormal tâbirim kullanmıyayım -
normal dışı her hangi bir hususi teşkilât vasıta-
siyle tevziat yapılması her şeyden evvel emni
yet unsurunu ortadan kaldırır. «Fisko Birliğin 
hatası olduğu tesbit edilmemiştir, deniyor» ama 
bu tevatüren yaygm bir durumdadır, hatanın 
olduğu herkes tarafından defalarca söylenmiş
tir, tabiî hata olsa dahi Bakanlığın tecziye etme 
salâhiyeti yoktur. Bu bakımdan Ofisten alınma
ması gerekirdi. Ofis için bir külfet de teşkil et
miyordu. 25 tevzi ekibine sahibolan bu teşkilât 
kurulmuşken şimdi dağıtılmış bulunuyor. 

Sonra arkadaşlar, tasarruf bakımından da 
bir fayda sağlanmış değildir. Çünkü, Fisko Bir
lik bina, kira karşılığı olarak muayyen bir de
polama bedeli almaktadır. Binaenaleyh, zarar 
etmemiştir. «Buğdayın intikalinde vatandaş 
aleyhine bir zarar olmamıştır.» şeklindeki Sa
yın Bakanın vermiş olduğu cevabı kab,ul etmi
yorum. Zira, Fisko Birliğin depo bedeli olarak 
ayrıca talebettiği bir para vardır ki, bu da öden
mektedir. 

Bu bakımdan, bendenizin Sayın Bakandan 
istirhamım, konuya tekrar eğilmesi ve gereken 
isabetli kararı almasıdır. Vâki tenkidlerimden 
dolayı kendisinden af dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Bakanı. 
TÎCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Giritlioğ-
lu'nun tuttuğu ışıktan dolayı kendisine teşek
kür ederim. Yalnız şunu da benimle beraber ka
bul etsinler kî, gün geçmez, Hükümetten hiz
met istenir ve Hükümet bazan şu teşkilâtını, 
bazan bu teşkilâtını seferber eder. Bu, bazan 
bir kaç gün için yapılır. Mubayaa yapılacaktır, 
bazan Ofis teşkilâtı olmaz da Tarım Satış Koo

peratifine yaptırır. Tarım Satış Kooperatifi 
memurları o hususta belki acemi olur, yanlış ya
parlar. Binaenaleyh, böyle bir ducum karşısın
da, şüphesiz ki, vekâletin de hatası olabilir. Aynı 
mevzu üzerinde, yalnız şu vilâyetlerin değil, di
ğer vilâyetlerin istedikleri de böyledir. Arkadaş
lar benimle beraber birkaç saat bakanlıkta bu
lunurlarsa görürler ki, aynı meseleyi muhtelif 
teşekküller başka başka düşünür. Tüccar böyle 
düşünür, müstahsil başka düşünür. Filân böyle 
düşünür, diğerleri başka düşünür. Bütün bun
ları telif etmek ve en iyisini bulmak müşküldür. 
Bunlara rağmen arkadaşların ikazlarını dinle
mek, arzularını imkânlar nisbetinde yerine ge
tirmek benim vazifemdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 27 
Mayıs 1960 İnkılâbı dolayısiyle ve akabinde PTT 
memurlarına, mesai yapmaları halinde, fazla me
sai ücreti verileceği hakkında teşkilâta bir emir 
verilip verilmediğine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/344) 

BAŞKAN •— Mardin Milletvekili Talât Ogttz 
buradalar mı efendim?... (Burada, sesleri) Ulaş
tırma Bakanı yoklar, sorti geelcek birleşime bı
rakılmıştır. 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1950 yılından evvel PTT İdaresine intisabeden 
ve emekli aidatı kesilmiş bulunan personel ade-r 
dine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/345) 

BAŞKAN — Bu soru da Ulaştırma Bakanın^ 
dan olduğu için, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Kırşehir Milletvekili Halü özmen'in, 
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kaymakam bu
lunmadığına ve Çamlıdere'ye bağlı Peçenek na
hiyesinin de sağlık, sosyal ve bayındırlık hizmet
lerine dair İçişleri ve Bayındırlık Bakanların
dan sözlü sorusu (6/347) 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Halil ö * 
men ^buradalar mı efendim?... (Yok, sesleri) 
Olmadıklarına göre soru gelecek birleşime * bıra
kılmıştır. 

17. — Sivas MilletvtkM Taksin Türkan'ın, 
âl . 6 . 1963 günlü Hütriy&t Gazetesindeyay tav
lanan «Ordu İnönü'yü isUyor» başlıklı ymı se-
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bebiyle adlî bir tahkikat açılıp açılmadığına dair ! 
Adalet ve Millî Savunma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/348) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay buradalar mı efendim?.. (Yok, sesleri) Ol
madıklarına göre soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Akseki İlçesi Cevizli nahiyesinde Belediye teşki
lâtı kurulmaması sebebine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Sdhir Kurutluoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/349) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, İçişleri 
Bakanı buradalar; soruyu okutuyorum : I 

28 . 6 . 1962 I 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini say
gı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

,1. Akseki kazası Cevizli nahiyesinde, bele
diye teşkilâtı kurulması için ne gibi muamele 
yapılmıştır ?. 

2. Kanuni olarak bütün vasıflan haiz olan 
bu nahiyede belediye teşkilâtı kurulmayış sebebi 
nedir? 

3. Cevizli nahiyesi Bakanlıkça belediye teş
kilâtına lâyık bir belde midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI SAHİR KURUTLUüG-

LU (C. Senatosu Üyesi) — Muhterem arkadaşım 
ihsan Ataöv'ün Cevizli nahiye merkezi olan Ce
vizli köyünde belediye teşkiline taallûk eyliyen 
muamele hakkındaki sorularının cevaplandırıl
masına çalışacağım. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 7469 sayılı 
Kanun ile tadil edilen 7 nci maddesinde, nüfu
su iki binden fazla olan yerlerde belediyelerin 
teşkil edileceği hüküm altına alınmış ve diğer 
şartlar da sıralanmıştır. Nüfus itibariyle bu nok
taya baliğ olan köylerimiz için yapılacak seçim 
sonunda taayyün edecek netice, il genel mecli
sinden geçtikten sonra içişleri Bakanlığı delale
tiyle Danıştaya intikal ettirilmekte, Danıştayın 
ittihaz ettiği kararın Cumhurbaşkamnm tasdiki 
ile belediyelerin teşkil edilmekte olduğu muhte-
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rem arkadaşımızın malûmlarıdır. Cevizli köyü
nün son nüfus sayımındaki nüfusu iki bini aşmış 
olduğu müşahade edilerek vâki müracaat üzeri
ne yapılan oylamada bir muhalif oya karşı, yani 
oya iştirak edenlerin hemen, hemen ittifakına 
yakın bir ekseriyetle, belediyenin teşkili husu
su reye iktiran etmiş ve il genel meclisinden ge
çerek düzenlenen mazbatada, valinin muvafık 
mütalâasiyle içişleri Bakanlığına intikal etmiş 
oradan da Danıştaya sevk edilmiş bulunmakta
dır. Danıştay 9 ncu Dairesi 24 . 4 . 1962 tarihin
de şu kararı ittihaz etmiş bulunmaktadır : «1580 
sayılı Belediye Kanununun 7078 sayılı Kanunla 
değiştirilen 7 nci maddesini değiştiren 7469 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin (A) bendi; bir 
köyde belediye teşkili için nüfusunun (2 000) 
den fazla olmasını şart koşmuş bulunmaktadır. 
Cevizli bucak merkezinin nüfusunun bir tertibe 
başvurulmak suretiyle sayım günü için suni ola
rak yükseltildiği Akseki Kaymakamlığının il ma
kamı kanaliyle içişleri Bakanlığına gönderdiği 
raporundan anlaşılmaktadır. Bu hale göre nüfus 
miktarı bakımından teklifin kabulü kanunun ruh 
ve maksadına aykırı düşeceği gibi dosya içinde
ki bilgiye göre köy gelirleri de belde hizmetleri
ni ifaya yetecek miktarda bulunmadığından Ce
vizli köyünde belediye teşkilinin uygun olmıya-
cağı 24 . 4 . 1962 gününde oy birliğiyle karar ve
rildi.» 

Bu karar Danıştay Umumi Heyeti tarafın
dan 21 . 5 . 1962 tarihinde tasdik edilerek lâzi-
mül ittıba bir karar mahiyetini arz etmiş olup bu 
karar karşısında Bakanlığımızca yapılacak bir iş
lem bulunmadığından keyfiyet bildirilmiştir. 

Sorularının ikinci kısmına geçiyorum: 
1580 sayılı Belediye Kanununun muaddel 7 

nci maddesinde tesbit edilen şartları ve nitelik
leri haiz bulunan her köyümüzün belediye teşki
lâtına kavuşması kanunun emri iktizasından ol
duğu kadar, içişleri Bakanlığının da arzuladığı 
bir şeydir. Cevizli köyü Danıştayın kararında 
belirttiği üzere şartları haiz bulunmadığından 
bu yerde belediye teşkili cihetine gidilmemiştir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar. 

kadaşlarım, Cevizli bir nahiye merkezidir. Bu
ranın belediye mevzuunun bu kürsüye getirilmiş 
olmasının sebebi, görünüşte pek o kadar mühim 
değilmiş gibi sanılır. Fakat, aslında hakikaten 
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çok mühimdir. .Çünkü; Muhterem Vekilimin ver
miş olduğu izahattan anlaşılacağı üzere normal 
olarak bütün kanuni formaliteler tamamlanmış, 
nahiyede plebisit yapılmış, bu plebisit sonunda 
bir muhalife karşı ittifakla belediyenin kurulma
sı tasvibedilmiş, il genel meclisinden geçmiş, Ba
kanlık yoliyle Danıştaya intikal etmiştir. Bakan
lık evrakı Danıştaya göndermeden evvel İsta
tistik Umum Müdürlüsüne bir yazı yazmış; (Ce
vizli nahiyesinin nüfusu ne kadar diye) sormuş
tur. İstatistik Umum. Müdürlüğünün vermiş ol
duğu cevapta 2395 nüfusu bulunduğu, son yapı
lan sayımda tesbit edilmiştir diye, bildirilmiştir. 

Şimdi Danıştaym ret esbabı mucibesi içerisin
de Cevizli Nahiyesinin nüfusunun suni olarak 
kabartıldığı (gösterilmektedir. Çdk muhterem ar
kadaşlarım, hatırlıyacaksınız, daha kısa bir za
man önce burada İstatistik Umum Müdürlüğü
nün Teşkilât 'Kanunu müzakere edildi ve Meclis
ten çıktı. İstatistik -Genel Müdürlüğünün verdiği 
resmî evrak ve bilgi kabul edilmez bir kaymaka
mın ibildirmiş olduğu malûmata itibar edilirse ve 
bir beldenin hakkı yenirse Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir üyesi olarak sözlü soruyu buraya 
getirmek elbette benim hakkımdır ve vazifemdir. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün kayıtları, 
eğer, kaymakamların, valilerin yazıları ile cerh-
edilecek ise o zaman »İstatistik Umum Müdürlü
ğünü, bu memleketin kalkınmasına esas olacak 
rakamlar veren 'bir müessese olarak 'görmeye her 
hangi bir suretle hakkımız olmasa gerektir. İsta
tistik Umum Müdürlüğü 2 395 rakamını verdiği 
halde, Danıştaym «suni kabartıl mistir» sözü, es-
'babı mucibesi, bu beldenin hakkını hukukunu ye
miş olmaktan ileri (geçmez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cevizli, nahiyesinin Ihakkının yenmesinin se

bebi, 'buranın belediye yapılmamasının sebebi, bu 
beldenin mahallî gelirlerinin azlığından değil, 
çokluğundandır. ıBu ıgelirleri Akseki Belediye 
Merkezi tarafından yenmekte olmasındandır. Ce-
vizli'nin 70 bin liralık orman »gelirini, (Cevizli'de 
belediye olmamasından dolayı Akseki Belediyesi 
almaktadır, bunun için Cevizli'de bir belediye ku
rulması istenilmemektedir. Akseki Belediye Baş
kanı elbetteki idare ettiği, belediye gelirini azalt
mamak için, Cövizli'nin hakikini böylece gol'geli-
yecektir. Bunun yanında, maalesef ve maattees--
vsüf Senatoda tabiî üye olan bir arkadaşımız böy-
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le bir yazıyı ıgetirmek suretiyle Danıştayda !bu işi 
takibederek ibir belde halkını himaye etmek için 
diğer bir beldenin hakkının yendiği de (gazeteler
de intişar etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan 
memleketin ücra köşelerine kadar hizmeti (götür
meyi prensip ittihaz eden Hükümettin bu haksız
lığı derhal telâfi etmesi, yapılan 'bu haksızlığı or
tadan kaldırması icabeder. Bir yılda zirai mahsu
lün değil, sadece ormanından 70 bin lira geliri 
olan 3 395 nüfuslu bir bucağın belediye teşkilâtı 
kurulmasını istemesi tamamiyle 'kanunun şümulü 
içine 'girer. İstatistik Genel Müdürlüğünün ver
diği bilgi de, Iburada belediye kurulmasını icabet-
tiriyor. Bu yapılmadığı takdirde memlekette İs
tatistik Genel Müdürlüğünün fonksiyonu ortadan 
kalkacak ve hatır için yazılan yazılar adlî merci
lerde revaç bulacak, ondan sonra 'bütün beldeler 

.haksızlıklara duçar olacaktır. Büyük Meclisin 'hu
zurunda Hükümeti ikaz eder, bu-beldenin'hakkı
nın iadesini istirham ederim. Hepinizi (hürmetle
rimle selâmlarım. 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — Bingöl Milletvekili Stddtk Ay dar'in, 
imam - hatip okullarının orta kısmının kaldırıl
masını hedef tutan karara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/350) 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sıddık Ay-
dar buradalar mı efendimi ( «dBurada» sesleri). 
Millî Eğitim Bakanı yoklar. Soru gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binaı/ın, Bile
cik Konserve Fabrikasının halihazır durumuna 
ve işletmeye açılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevabı (6/351) 

BAŞKAN — Bilecik Milletvekili Sadi Binay 
'buradalar. Ticaret Babanı buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 

6 . 7 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın Ticaret Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sut! arınızı, saygıyla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Şadı Binay 

Bilecik Konserve Fabrikası hangi tarihte te
sise başlanmıştır? iFabrikanm şimdiki durumu ne 

— 462 — 



M. Meclisi B : 115 
haldedir? Yatırımlara önem yeren yeni Hükümet 
programının ışığı altında, hu fahrikanın faaliyete 
geçirilmesi hususundaki düşünce ve (tedbirler ne
lerdir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Ticaret Bakanı 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Bilecik Konserve Fabrikasının (hali ha
zır durumuna ve işletmeye açılması hususunda 
ne düşül]üldüğüne idair Bilecik Milletvekili Sa
di Binıay tarafından verilen sözlü soru önergesi 
incelenmiştir. -

1. Bilecik ve havalisinde yetişen yaş mey-
va ve sebzeleri kııymetlendirmek üızere bir kon
serve fabrikası kurulması etütlerine 1954 yılın
da başlanmış, 1957 yılının ıson aylarında 1,5 mil
yon lira sermaye ile şirketin "kurulması tamam
lanmıştır. 

Hissedarlar 

T. C. Ziraat Bankası 
Et ve Balık Kurumu 
Yaş meyva ve sebze T. 'S. K. B. 
(MESEBE) 
Kozabirlik 
Bilecikli müstahsili ar 

Hisse miktarı 
T.L. 

354 000 
300 000 

400 000 
400 000 
46 000 

Yekûn 1 500 000 

Şirketçe, Bilecik İstasyonu mevkiinde tesisi 
kararlaştırılan fabrika için gerekli iarazi satm
alı nmış, fabrika binası emaneten, kutu ve idare 
binası ihale suretiyle inşa ettirilerek 1960 yılı 
başında tamamlanmış, muvakkat kabulü yapıl
mış, noksanlarının ikmalini mütaakıp da katî 
kabulü hu yıl yapılmıştır. 

Şirket ortaklarından Et ve Balık Kurumu 
tarafından ' 60 000 dolar tutarındaki konserve 
ve kutu makinaları, 3 yıllık işletmeye kifayet 
edecek yedek aksamiyle birlikte getirtilmiş ve 
fabrika sahasında montaja hazır vaziyete sokul
muştur. AnoaJk, yatırımların terk veya tehiriy-
le ilgili 5/346 sayılı karar dolayısiyle işe bir 
müddet ara verilmiş ve şirket malî bakımdan 
sıkıntıya düştüğünden montaja başlıyamamış-
tır. 

2. Ortaklardan Yaş Meyva ve Sebze Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği 400 000 liralık ta
ahhüdünden 300 000 lirasını ödiyemediğinden 
Şirket montaj için lüzumlu malî imkândan mah-
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rum kaldığı gibi, Türk Ticaret Kanunu tezyidi 
sermaye yapılabilmesini sermayenin tamamen 
ödenmesi şartına bağlamış olduğundan, bu du
ranı, sermaye tezyidi imkânını da 'ortadan kal
dırmıştır. 

Şirketin az faizle uzun vadeli kredi temini 
için Tarım Bakanlığı (I. C. A. Kredisinden) 
ile Sınai Kalkınma Bankasına vâki müracaat-
1 eri, Şirket hisse darlarının tamamen özel sek
töre 'dâhil şahıslar olmamalarından, müspet ne
tice vermemiştir. 

3. Şirketin arazi ve bina olarak sabit kıy
metlere 1 046 126 lira yatırdığı, ayrıca maki-
na bedellerinden E t ve Balık Kurumuna 669 000 
lira iborejlu olduğu; montaj, enerji ve su mese
lelerinin halli ile işletme durumuna girebilmesi 
için 600 000 liraya, işletmeye geçehilmesi için 
de 'bir miktar krediye ihtiyacı bulunduğu anla
şılmaktadır. 

Diğer taraftan, E t ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğünce, evvelce meyva ive sehıze işleri
nin hir kararname ile kuruma verilmesi keyfi
yeti ile ilgili olarak bu şirkete hissedar olundu
ğu, ibilâhara bu işlerin kurumun iştigal konusun
dan çıkarılması karşısında bu şirketten, hissele
rini ısatmıak veya devretmek suretiyle ayrılmayı 
icabettirdiğinden, gereken muamelelere hu yol
da tevessül olunduğu bildirilmiştir. 

4. Tahsil edilmiş sermayesi 1 200 000 lira 
olan Şirketin işletmeye geçebilmesi için, kendi 
mahsullerini kıymetlendirmek üzere mahallî 
müstahsilin ıbu fabrikaya daha çok ilgi 'göste
rerek evvelemirde, satılığa çıkarılan MESEBE 
hisselerinin tamamını satımalmaları, ayrıca tez
yidi sermayeden de hisse almaları gerekmekte
dir. 

Bu suretle. Şirket az masraflı veya masraf
sız hir malî kaynağa kavuşmuş olacak, mamul
lerin maliyeti yükselmiyecek ve sermayede özel 
sektör hissesi artmış olacağından, 'kredi imkân
larından da kolayca faydalanması sağlanmış 
olacaktır. 

Yalnız, hu notu hazırlarken, diğer taraftan 
da şahsan bu /müessesenin durumu ile ilgilen
dim. Hakikaten yapılan etütlerin dörtlbaşı ma
mur olmadığını tesbit etmiş hulunuyorum. Ya
ni, bir sanayi tesisi kurulurken hunun Ibütün 
icaptariyle yerine getirilmesi, nakliyat imkân
ları, işletme sermayesi ile sabit sermaye arasın-

— 463 — 



M. Meclisi B : 1 
daki nisbetler,' taahhüdedilenle tediye edilen 
sermaye arasındaki münasebetler göz önünde 
bulundurulması lâzımdır. Bütün bunlar maale
sef raporda mevcut değildir. Bu sebepten dola
yıdır ki ; bugün sabit kıymetlerin istilzam ettir
diği 600 ibin liralık sermayenin ne şekilde ve 
kimin tarafından tediye edileceğini tesbit de 
mümkün değildir. Bir a.n bunu Devletin kur
ması icalbetse dahi, bugün bu hissedarlardan 
hiçbirisi ıbu sermayeyi ortaya koyacak durum
da değildirler. Kaldı ki, bu müessese 'bir şirket 
halinde taazzuv ettiğine ve şirkete ıhususi his
sedarların yardımı icalbettiğme göre, motda da 
•belirttiğimiz 'gibi, bu yardımın yapılması icaib-
eder. Aksi takdirde bugünkü durumuyla bu 
müesseselerin sermayelerinin «bir araya getiril
mesini pek mümkün igörmüyorum. Aynen ha
kikati ifade ediyorum, /üzülerek ifade ediyorum, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sadi Bimay, buyurunuz. 
ŞADt BlNAY (Biledik) — Muhterem arka-

daşlarım, verdikleri izahat dolayısiyle Vekil Be
ye teşekkür ederim. Yalnız bendeniz de Bile-
cikli olmam ve oranın 'milletvekili bulunmam 
dolayısiyle bu konuyu genişliğine ve derinliği
ne incelemiş bulunmaktayım. 

Bu fabrikanın kurulmasına esas olan raporu 
tetkik ettim. Bu rapor, konservecilik 'mevzuun
da doktora yapmış, Avrupa ve Amerika'da ih
tisasımı ta/marnlamış kıymetli bir ziraat mühen
disi tarafından hazırlanmıştır. Memleketimizde 
konservecilik mevzuunda muayyen bir ihtisas 
zümresi mevcut bulunduğu düşünülürse bu ra
porun ciddiyetine inanmak lâzımgeleceğine şah
san kaani bulunmaktayım. 

Sonra, Sayın Bakanını izahatından müessese
nin nereye götürüleceği belli değil, muallâkta 
bırakılmış gibi .geldi, bendenize. 46 bin lirayı 
güç hal ile ödemiş bıfunan Bilecik'in, satışa çı
karılacak 300 bin liralık sermayeyi ödemesine 
maddeten imkân yoktur. Çünkü bilirsiniz, gör-
müşsünüzdür; Bilecik istiklâl Savaşında yaramış, 
yıkılmış, birçok ipdk fabrikaları, dokuma fab
rikaları dağılmıştır, ö zamandan beri Bilecik 
tamamiyle ihmal edilmiştir. Bilecik hiçbir ik
tisadi geliri! bulunmıyan bir momlekeıttir. 

Kurulacak, fabrika, İstasyon yanındadır. 
Nakliyat imlkâniarı gayet güzeldir. Domates, 
patlıcan, fasulye, bezelye boldur; armudu meş
hurdur, ayva, şeftali gibi meyva mahsulleri eok-
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tur, boldur. Domatesin 15, patlıcanın 15, şefta
linin 50 - 60 kuruşa kadar satıldığını bu sezon 
gördük. Bilmiyorum bir memlekette konserve 
fabrikasının kurulması için başka no gibi im
kânlar -aranır? Veya mevcut konserve fabrika
larının ne gibi hususiyetleri vardır? Bu husus
ta pek tatmin olmadım. İşletme sermayesi veya 
nakil imkânları demiyeceğim, çünkü fabrika 
hemen istasyon yanındadır ve Vezirköprü'den 
Ankara Toptancı Haline her gün devamlı suret
te sebze ve meyva gelmektedir. Bir çoklarımı
zın, evlerinde pişirdiği nadide sebzelerin menşei 
orasıdır. 

Şimdi 400 bin liralık, oOO bin liralık hisse 
senetlerini MESEBE satışa çıkardığı zaman hu
susi şahısların 'almalarına imkân olmadığına gö
re ne yapılacaktır? Vekil Beyden bu hususta 
mütemmim malûmat istirham ediyorum. 

'Sonra, montaj içim 600 bin liralık kredi lâ
zımdır. İşletme kredisi olarak da 200 bin lira 
tesbit edilmiştir. Vekil Bey bu hususa dokun
madılar. Bir miktar işletme kredisi dediler. Ne 
miktardır? Bu kredilerim ikisini topladığımız 
zaman 800 bin liralık bir kredinin temin edil
mesi lâzım gelmektedir. Ancak bu takdirdedir 
ki, bu fabrikaların açılmasına imkân görülmek
tedir. Şahsan yaptığım tet'kika göre Kara Kuv
vetleri Kumandanlığı ordunun birçok bölümle
rinde 'konserve istihlakine doğru gitmektedir. 
Hattâ Kepez'de bulunan bir konserve fabrikası
na, orduya alınacak konserveler için 300 bin li
ralık sipariş verilmiştir. Bir miktarı da avans 
olarak peşin ödenmiştir. Şöyle olmuş, böyle ol
muş... Ama sebze var, meyva var, müessese he
men istasyonun yanında. Gayet basit formüle 
ediyorum. Bu bakımdan bu işletmenin 'açılma
sında hiçbir mahzur yoktur. Belki Devlet işlet
meciliğinin bâzı mahzurları vardır. O başka. 
Ziraat Bankası, Et ve Balık Kurumu, Kozabir-
lik ve MESEBE iştirakçilerdir. Pekâlâ bu mü
esseseyi işletebilirler. Ne zaman oradan geçsem 
üzülürüm. Hem karayolu ile, hem de demiryolu 
ile nakil imkânları olan bir yerdedir. Fakir 
Bilecik için bu işin halledilmemesini bir üzüntü 
mevzuu olarak telâkki ediyorum. 

Maliye Bakanlığına gittim, bu konuda ko
nuştum. Dediler ki, efendim, hususi teşebbüs
tür. Amerikan karşılık paralardan 20 milyon li
ra vardır, Amerikalılar diyorlar ki, bu parayı 
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hususi teşebbüse, konserveciliğe bırakalım. Fa
kat Sanayi Bakanlığiyle ilgilidir. Bu şekilde ce
vap verdiHer. İstanbul'da Sanayi Bankasına ya
zıldı. Orası da; çok cüzi bir miktarda hususî 
teşebbüs iştiraki vardır, ben veremem dedi. 

Şimdi Hükümetten rica ediyorum. Veikil Be
yin cevapları beni ve daha birçok arkadaşları 
tam manâsiyle tatmin etmiş değildir. Şimdiden 
kendisine haber veriyorum ki; bu 300 bin (liralık 
tediye sermayesi için lâzım olan parayı mahal
linden temin etmek kabil değildir. Bilecik kü
çük bir yerdir. Bir hisse senedi 500 liradır. 
Bunlardan alacak değü 500 kişiyi 100 'kişiyi bi
le bir arada bulmak mümkün değildir. 

'Son olarak şunu arz edeyim; bugün Mecliste 
hakikaten şu bomboş sıralara hitabetmenin üzün
tüsünü duydum. Hepinizi hürmetle selâmlanan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlar, arkadaşımın 
üzüntüsünü anlıyorum. Yalnız şunu ifade ede
yim ki, sanayi işleriyle meşgul olmak, hususi 
bir kanunla Ticaret Vekâletinden alınmış ve 
Sanayi Vekâletine verilmiştir. İşlerimizin çok
luğu karşısında bu sanayi işleriyle uğraşmak 
kolay değildir. Fakat senin, benim m'etvzuunu 
bir tarafa atarak meseleyi anlatayım : 

(Bugünlerde ıstırap çeken konserve fabrika
larının sayısı hudutsuzdur. Bu müesseseler iyi 
ve müsait şartlarla kurulmuştur. Ancak işletme 
sermayesi kâfi gelmediği için Antalya'daki, Ke-
pez'deki konserve fabrikası güç durumdadır. 
Memleketin bünyesine uygun olarak yapılan 
bu fabrikalar işletme sermayesi ihtiyacından 
dolayı kapanma tehlikesi ile karşı kartşıyadır-
lar. 

Bu iş Sanayi Bakanlığmındır, Ticaret Ba
kanlığı ile ilgisi yoktur gibi düşüncelerle hare
ket edecek değilim. Nâçiz bir iktisatçı olarak, 
bir vatandaş olarak şahsan yardım etmek iste
rim. Ama, iş bu durumda iken neye para ver
meydiniz derseniz, benim de bu iş Ticaret Ba
kanlığının değildir, Sanayi Bakanlığmındır, 
demek hakkımdır, sanıyorum. 

Kaldı ki arkadaşlar, şunu tekrar ifade ede
yim ki, bu yapılan etütler, eksiktir. Bu etütleri 
yapanlar, meseleyi zirai yönden inceleyebilirler. 
Fakat bir fabrikanın kuruluş etütleri yapılır
ken, sadece bu nokta düşünülmez. İşletme me

selesi, sürüm meselesi, maliyet meselesi çok 
esaslı etütlere istinat ettirilerek hesaplan ya
pılmazsa bazan müesseselerin akıbeti böyle 
olur. 

Bilecik için üzülürüm. Çünkü ne kadar tak
viyeye muhtaç bir bölge olduğunu çok yakın
dan bilirim. Ama etüt noksan olursıa vaziyet 
böyle olur. 

İşletme sermayesi için sordular. Bir sanayi 
tesisinin istilzam ettirdiği işletme sermayesi te
sis sermayesinin yüzde 50 si, yani bir milyonu 
tesise yatınlırsa 500 bin lirası da işletme ser
mayesi olmalıdır. Arkadaşımın bahsettiği 200 
bin lira yanlıştır. Bu parayla bu müessesenin 
işletme sermayesi çevrilemez. Hakiketn imkân-
lann yalnız zirai yönden değil, işletmecilik, ti
caret, sürüm ve saire bakımlardan da ele ala
caklar ve esaslı etütlere bağlıyacaklardır. Ni
tekim buraya zorla iştirak ettirilen müesseseler 
ya çok vahim vaziyettedirler, yahut da kendile
ri sermayeye muhtaçtır. Vekâlet veya Hükümet 
emriyle Et - Balık Kuramuna şu kadar serma
ye tahsis et, yahut da tasfiye halinde olan 
MESEBE'nin kendisi güç vaziyette, ona şu ka
dar sermaye tahsis et diyecek vaziyette değilim. 
Hakikati olduğu gibi söylüyorum. Gönül ister
di ki, bu işlerle gerek kendileri ve gerekse Sa
nayi Vekâleti uğraşsınlar. Nitekim meseleyi 
kendilerine intikal ettirdim. Muhtiacolduklan 
sermayeyi bulsunlar. 

Yalnız §nu da söyliyeyim; sermayeyi hallet
seler geriye sürüm meselesi kalır, memlekette 
bu sahada bir rekabet de başlamıştır. Millî Sa
vunma Bakanlığı nereden alacağını bilmemek
tedir. Birçok müessese (bize gelmektedir. Millî 
Savunma Bakanlığı bizim malımızı alsın, di
yorlar. Millî Savunma Bakanlığı bu 'kadar <güç 
vaziyette kalmalktladır. Demek oluyor ki, piya
saya satamayınca resmî müesseselere satmak 
icabediyor. Bir müddet için bu olabilir. Fakat 
bir sanayi müessesesi daima mahrecini resmi 
mercilerde ararsa bu rantabl normal çalışan bir 
müessese değildir. Böyle (bir müessese faydalı 
değil, bâzan da zararlı olabilir. 

Betti bu hakikatleri arkadaşımızın (huzuruna 
serdim; zateri kendileri de takdir ederler. Me
seleyi Sanayi Vekâletine duyurdum. Bana dü
şen bir vazife varsa memnuniyetle yerine gelti-
rirîm. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
son genel seçimlerde kazanamıyan adaylardan 
kamu idaresiyle İktisadi Kamu Müesseselerine 
0 e bankalara kimlerin atandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/352) 

Buyurun Sayın Dinçer. 

BAŞBAKAN ADİNA DEVLET BAKANİ 
VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HASAN DİNÇ
ER (Afyon Karahüsar) — 'Muhterem aınkaldaşıla 
rum, arkadaşımın sorusuna bu oturumda ar
zı eevalbedemiiyeıceğim. Çünkü, sorunun ma
hiyeti merkezide, vilâyetlerde, âmume mües
seselerinde, özel idarelerde ve ibankalıarlda 
seçimi kaybetmiş adaylardan ne kadarının 
vazife aklığını tesbite mütedairdir. Bütün 
geniş malûmatın toplanmasının zamana mü
tevakkıf olduğu aşikârdır. Bu itibarla, 26 
Ekim 1962 tarihine kadar, ibu sorunun tehi
rini isitirhaım ediyorum. 

BAŞKAN — Soru tehir eddimişltir. 

22. — Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı üoca-
oğlu'nun, Antakya Belediyesinin yaptığı işlem
lere \dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/353) 

BAŞKAN — Sora sahibi buradalar, Bakan 
buradalar. 

İÇİŞLERİ BAKANI SAHİR KURUTLUOÖ-
LU (C. Senatosu Üyesi) — Muhterem Sırrı 
Hocaioğlu'nun sorusunda yer 'allmış bulunan 
mevzu ve meseleleri cevaplanıdıriabillmelk için 
1 arnikan bir tetkik a, ihtiyaç olduğunu takıdır 
buyuracaklarından eminim. Bu itibarla Ibir 
aylık mühlet verilmessini Riyasetten ve muhte
rem heyetten rica e'diyoruım. 

BAŞKAN —- Soru bir ay geriye ıbırakıOımış-
tıi', efendim. 

23. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Tokat'iyi Almus Barajı göl sahasından kaldırı
lan köylerin örnek köy kurma yolu ile iskânına 
ve arazilerine mukabil arazi verilmesinle dair 
Bayındırlık, imar ve iskân ve Tarım Bakanla
rından sözlü soru önergesi ve İmar ve İskam 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın sözlü cevabı 
(6/354) 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Alıi DM-' | 
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man burada, imar ve îskân, Tarım Bakanları 
Iburada, soruyu okuftuyoruım, efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Baıraj göl sahasında kalması dolayısıiyle is-

timlâlk yoliytle tamamen veya kısmen kaldırı
lan köyler hakkında : 

1. örnek \koy kurma yolu ile bu köylerin 
iskânı, 

2. istimlâk edilen araziye mukaibil arazi 
verilmek hakkı tanınması, 

3. Yukarıki diki madde müspet olarak ger-
çeleştirilemediği takdirde müstahsil sınıfın 
müstehlik sınıfa geçişine mâni olunması, 

4. Toplu olarak köy kaldırılması halinde 
vatandaşın saıdece arazi ve emlâkinin bedelini 
vermekle zararını karşılamak mümkün olama
maktadır. Şöyle k i ; Bir köy halinde bulunma
nın bahşettiği imkânlar (Ormandan, meradan, 
eslkiden açılmış orman arazisinden veya Hazine 
anaziısinden faydalanma gibi) dan mahrum ka
lınmaktadır bu kaibîl hakları As'af edebilecek 
bir mevzuat çıikarıLması, 

5. Tokait Almus Barajı göl sahasından kal 
dıırilacalk köyler hakkında yukaırıki dönt mad
dede bahsedilen mevzularda ve ayrıca özel bir 
tedlbir hususunda ne düşünülmekte olduğunun 
sayın Bayındırlık, imar - İskân ve Tarım Ba
kanlarınca sözlü lolarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Tokat Milletvekili 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Tarım Bakanı •buyurunuz. 
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (Gire

sun) — Muhterem arakadaşlarım, Ali Dizman 
arkadaşımızın tevcih buyurdukları sorulardan 
Bakanlığımıza taallûk eden kısmını cevaplan
dırıyorum : 

Soruların Bakanlığımıza taallûk eden kısmı; 
Almus Barajı dolayıs'iyle teşekkül 'edecek göl 
sahasında bulunan ve başka yere nakledilecek 
köyler arasında, nakledildiği yerlerde, hu köy
lerin, istifade ettiği orman mer'a Ve Hazine em
valinden, yine istifade edecekler mij şeklinde
dir. 

Bendeniz öyle zannediyorum ki, Almus Ba
rajı dolayısiyle teşekkül edecek su sahasından 
haşka yere nakledilecek köylerin orman içi ve
ya orman civarı Ibir yere nakledilmeleri "bahis 
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mevziin olmasa gerektir. Çünkü 'hır taraftan 
orman sahasında oturan 'köylerimizin durumu
nu ıslah etmek, 'her vesile ile bahis k'onusu ol
duğu sırada, buradan bir köyün «orman safhasına 
ve orman civarına nakledileceğini zannetmiyo
rum. Ancak, her 'hangi 'bir zaruretle bulunduğu 
köyün şartlarını haiz 'bir orman muhitine inti
kal ettiği takdirde tabı a tiyi e Orman Kanunu
nun bahşettiği, orman civarında ve muayyen sa
halarda bulunan köylerin Iraklarından istifade 
edecektir. Ancak, bunun dışında açma, otlatma 
gibi hakların verilemiyeceği. de aşikârdır. Çün
kü, mevzu atıımuz böyle bir şeye müsait değil
dir. 

Bize taallûk eden kısım hakkında, mâruzâtı
mız bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN - Buyurun tmar ve İskân Bakanı. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM OÜKAY (İstanbul) — Tokat Millet
vekili Sayın Ali Dizman tarafından Tokat'ın 
Almus Barajı sahasından kaldırılacak köyler 
halkının örnek köy 'kurma yolu ile iskânlarına, 
ve su altında kalan topraklarına mukabil arazi 
verilmesine dair olan sözlü soru önergesinde 
Bakanlığımı ilgilendiren hususlara cevap arz 
edeceğim. 

Tokat - Almus Barajının inşasına 1962 yılın
da başlanmış olup 19'64 yılı sonbaharında ancak 
ikmal edilerek su verilebilecektir. Baraj sahası 
dahilindeki 5 köyün ev yerleri ile toprakları 
tamamen ve 4 köyün ise, arazisi 'kısmen su al
tında kalmaktadır. !Su altında kalacak olan bu 
yerler, 6541 sayılı Kanun mucibince kamulaştı
rılmıştır. 

Mezkûr kanuna göre; kamulaştırma bedelle
rini na'kten alacak olan vatandaşlar, diledikleri 
yere yerleşmekte ve orada arazi almakta ser
besttir. Bu gibilerin su altında kalan toprakla
rına, karşılık aynea Devlet toprağından 'bir ara
zi verilmesi ve yerleştirilmeleri mümkün değil
dir. Ancak, kendiliğinden yerleştiği köyde ile
ride 475-3 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun uygulanması 'halinde o köy halkı meya-
nında durumu tetkik edilerek hak sahibi olması 
takdirinde norm dâhilinde ve borçlanma sure
tiyle arazi verilebilir. 

Kamulaştırma, bedelini almıyarak su altında 
kalan topraklarına karşılık başka tarafa yer-
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leştirilmelerini ve arazi verilmesini dstiyenlerin 
ise, o bölgede veya mümkün olmadığı takdirde 
iklim şartlarına intibak 'edebilecekleri yakın 
yerlerde mahallî halkın ihtiyacından fazla ola
rak tesbit edilen Hazine arazisinden topraklan-
dırılmaları ve yerleştirilmeleri cihetine gidil
mektedir. 

Almus Barajı sahası içinde kalan köyler 
halkından kamulaştırma 'bedellerini nakden al-
mıyanlai'in listesi Bayındırlık Bakanlığınca Ba
kanlığıma tevdi edilmiştir. Bu vatandaşların 
münasip yerlere yerleştirilmeleri ve kendileri
ne ıa,razi verilmesi için gereken tet'kikatda 'bulu
nulmaktadır. Bu meyanda Devlet Su İşleri Gre
nci Müdürlüğünce kurutulmasına, çalışılan ve 
kurutma ameliyesi Eylül 1964 de sOnra erecek 
olan Niksar Bataklığından elde edilecek arazi' 
üzerinde de durulmaktadır. Mezkûr bataklık 
arazisi; Kirtanos, Şahinli,'Mahmudiye, Sariyazi 
köyleri ile kısmen de Niksar Belediyesi hudut
ları içerisinde bulunmaktadır. Bunlardan Kir
tanos köyünde T%1 yılında 38 No. lu Toprak 
Komisyonu çalışmıştır. Diğer 3 köyde mezkûr 
komisyonun 1962 yılı programına dâh'il olup ha
len uygulamaya devam edilmektedir. 

Niksar Bataklığından elde edilecek kültür 
arazisi miktarı ile civarındaki köyler halkının 
ihtiyaçları olan toprak miktarı kati olarak he
nüz tesbit edilmiş değildir. Bu sebeple Almns 
Barajı sahasında su altında kalacak köyler hal
kının Niksar Bataklığı arazisinden topraklaudı-
rılmalarmın ve buralara yerleştirilmelerinin 
mümkün olup olmıyacağı hususu kestirileme
mektedir. (Bu konuda; yapılmakta olan çalışma
lardan elde edilecek neticeye güre ileride daha 
şümullü malûmat verilmesi mümkün olabile
cektir. 

Baraj sahasından naklen başka yere yerleş
tirilecek olan halk için yeniden kurulacak köy
lerin, örnek bir- durumda olması Bakanlığımca 
dpa arzu edilen bir keyfiyettir. 

BAŞKAN — Efendim, sualinize iki bakan 
cevap vermiş bulunuyor. Ayrıca Bayındırlık 
Bakanından da cevap istiyor musunuz, yoksa 
kâfi midir? 

ALÎ DİZMAN (Tokat) -— Kâfi görüyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, o halde. 
ALİ DlZMAN (Tokat) — Pek muhterem ar

kadaşlarım ; Sayın Tarım Bakanının ilgili me-
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murları, öyle umarım ki, sualimin bu bölümü 
kendilerini ilgilendirmemesi bakımından, iyice 
tetkik edip Bakana verememiş durumdadırlar... 
Çünkü, orman içi ve orman dışı köylerin, güç 
yetse, imkân bulunsa ormansız mmtakalara nak
li, ideal bir şey olur. Bu takdirde de baraj köyr 
lerinin orman içine gönderilmesi mümkün ve 
doğru bir şey olmaz. Bu itibarla, oradaki orman
dan vâki istifadeleri bilâhara gidecekleri yer
lerde de yapmalarını istemek mümkün değildir. 

Ancak, sualimde belirtmek istediğim fikir 
şudur : Hükümet baraj yaptırıyor, bu sebeple 
bu mmtakada bulunan bir kısım köyleri kaldı
racak. Mevcut istimlâk kanunlarımıza göre, 
gayrimenkullerinin değer pahasını veriyor. 

Arkadaşlar, bir köyde toplu halde bulunma
nın bahşettiği imkânlar vardır ki, bunlar veri
len miktarların değer pahasiyle ölçülmiyecek 
kadar ziyadedir. Almus mmtakasmda bulunan 
köyler, orman civarı köyleri olması sebebiyle, 
Orman Kanununun vermiş olduğu hakka daya
narak, ormandan gerek yapacak ve gerekse ya
kacak ihtiyaçlarını karşılamaları yolunda isti
fadeleri vardır. Bu köyler halkı, ormandan fay
dalanmak suretiyle, hem yapacağını ve hem de 
yakacağını bedava olarak temin ederler. Bu 
köyleri buradan kaldırdığınız takdirde, kanunla 
kendilerine tanınmış olan bu hak kaybolacak
tır. Şimdi ben derim ki, Hükümet bu hakkın 
verilmesi yolunda her hangi bir şey düşünmekte 
midir? Vatandaşlara bu imkânın verilmesi lâ
zımdır. Verilmediği içindir ki, vatandaş belki 
arazisinin değer pahası verildiği halde, gene de 
az alıyorum, diye sızlanmaktadır. Bu vatandaş
ların köylerindeki hayatlarını bir başka yerde 
temin etmelerine imkân yoktur. Ayrıca hayvan
cılıkla iştigal eden /köylülerin köylerinde mera
ları vardır. Hayvanlarını orada otlatırlar. Bir 
dönüm toprağı olmadığı halde geçimini temin 
edenler vardır. Hükümet hayvanları da istim
lâk edemez ya... Hayvancılıkla geçinen bir şa
hıs beş para alamadan oradan ayrı bir yere git
mek zorunda kalacaktır.1 Bir sürü sahibini, baş
ka bir köy kabul edemez. Çünkü, o köyün mer
ası ancak kendi hayvanlarının ihtiyacına yete
cek kadardır. O vatandaş elindeki malları da 
elinden çıkaramaz, öyle bir kanun yapılsın ki; 
vatandaşın haklarının bu kısmını olsun temin 
etmek yolunu bulalım. Nihayet, gayrikanuni ol
makla beraber, eskiden orman olarak açılmış 
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orman arazisi veya Hazine arazisini vatandaş 
öteden beri kullanagelmektedir. 

Baraj, göl sahasına gelince : Oraya tapu ve 
kadastro heyeti gider, araziyi yenibaştan tes-
bit ve bunun 1/3 ünü orman toprağı olarak tef
rik eder. Burası Hazine arazisidir, dolayısiyle 
bedeli de serilmez. Buraya baraj yapılmasaydı, 
Hükümet, belki bu araziyi 100 sene bile sormı-
yacak, vatandaş da rızkını buradan temin ede
cekti. 

Şimdi, bu durum karşısında göl altında ka
lacak bir saha Hazine arazisidir, diye bedeli ve
rilmez; daha birçok haklar vardır ki, İstimlâk 
Kanunumuz bu hakların hiçbirini karşılamaz. 
Bundan dolayıdır ki, vatandaş barajın yapılma
sını canü gönülden arzu ettiği halde, köyünün 
yok olmasına razı olduğu halde, maddi bakım
dan âtiyi düşünmek çabası bâzı sızlanmalara 
yol açmaktadır. Bir kısım vatandaş vardır, dö
nümüne, bin lira etmesine rağmen, beş bin lira 
verirsiniz, az bulur. Çünkü, ona göre topraktan 
kıymetli hiçbir şey yoktur. Bana arazi verin, 
iyi veya kötü olsun, çiftçilik yapayım, çünkü 
parayı çabuk harcarım, der. Bir kısım vatandaş 
da ben ziraatçilikten bıktım, bana para verin, 
der. Bunlar güç meseleler, güç mevzular değil
dir. Para isteyene para, arazi isteyene arazi ver
mek kabildir. 

«örnek köy kurma yoluna gideceğiz» diyor
lar, bizim oraların talihi var mıdır, bilmiyorum. 
40 bin köy içinde bu kurulma kaç yüz senede 
tamamlanacaktır, orasını bilmiyorum. Mademki, 
böyle bir şey yapılıyor, belki hiç lüzum olmıyan 
bir yerde örnek bir köy kurulacaktır. Hepsinin 
toplanabileceği bir yerde böyle bir örnek köyün 
kurularak, daha istifadeli olması ve oraya gele
cek köylülerin de tatmin edilmeleri güç bir şey 
olmasa gerektir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Umarım ki; arz ettiğim hususlar biraz da man
tıkidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. S. 

Üyesi, Giresun) — Efendim, bendeniz arkada
şımızın Bakanlığıma taallûk eden sorularına 
cevap arz ederken mevcut mevzuata göre arzı 
malûmat etmiş bulunuyorum. İfade buyurduk
ları gibi, halen Almus Barajı sahası dâhilinde 
bulunan köylerin istimlâiki sırasında, bunların 
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arazisiyle diğer hakllarının da ıkı;ymetlendirme 
sırasında nazarı ütibara alınması beMri mâkul
dür. Yani, arazileri istimlâk edilirken arazile
rinin maddi ölçüleri ve oradaki yerleşmenin 
fiilen kendilerine temin etmiş bulunduğu hak
ların temin edilmesi, tabiî ve mantıki olarak 
akla gelebilir. Yainız, bendeniz, bu kimselerin 
buradan başka yerlere nakledilmeleri halinde, 
eğer kendileri orman bölgesine yerfleştiriliyorsa 
İri, yerleştirilmemeleri lâzımdır, bugünkü mevzu
atın bahşettiği haklar dâhilinde, tarif edilen 
orman sahasında yerleşmiş olmaları hallinde, 
Orman Kanununun bahşettiği imkânlardan is
tifade «derler. Ormandan gayrı, yani Onman 
Kanununun tarif ettiği sınırlar dışında bir yere 
yerleşme hadinde, bugünkü mevzuat muvace* 
nesinde bir imkân mevcut değildir. Ayrıca bu 
hususta Hükümet de birşey düşünmüş değildir, 
çünkü mevzuat müsait değildir, şeklinde arzı 
malûmat etmeye çalıştım. Arazilerin isltömîâ-
kinde kendi menfaatleri geniş ölçüde nazarı 
itibara alınabilir;. Ancak kendilerinin orman 
sahaları dışına yerleşmeleri halinde, tekrar edi
yorum, bugünkü m'evzuat muvacehesinde or
mandan istifade etmeleri mümkün değildir, 
tavzfihan, arz ederim. Hünmetlerdmle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

24. — Zonguldak Milletvekili Sadık Telcin 
Müftüoğlu'rmn, 1962 yılı büçesiyle bina ve yol 
inşaat ve tamiratı içim ne miktar ödenek ay<rü-, 
dığına ve 3 . 8 . 1962 tarihine kadar ne mikta
rının ihale edÂldiğine ve büyük ihalelerin yapıl
mamış olması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/355) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sadık 
Tekin buradalar mı? Yok. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

25. — Bolu MiU&tvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de suçlusu bulunmamış cinayetlerin 
adedine ve faillerinin yakalanması için ne gibi 
teknik ve idari tedbirler düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/356) 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha buradalar mı? Yok. Gedecek birleşime bıra
kılmıştır. 

26. — Kırşehir Milletvekili Halü özmen'in, 
Ankara'da bulunan gecekondulara su ve elek* 
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trik verilmesinin mümkün olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanında/n sözlü sorusu (6/357) 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili HaÜil Öz-
men buradalar mı? Yok. Gedecek birleşime bıra
kılmıştır. 

27. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Keşan'da Devlet Su İşlerinim kurutmakta 
olduğu göl sahasına orman köylerinin nakil ve 
iskânlarının kabil ölüp olmadığına dair sözlü 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Fahrettin 
Karim Gökay'la Tarım Baküm Mehmet tzmen'-
in sözlü cevaplan (6/358) 

BAŞKAN — Edime Milletvekili Fahir Gi-
ritlioğltu buradalar mı? Evet. 

İmar ve îskân Bakanı ve Tarım Bakanı bu
radalar mı? Buradalar. 

Soruyu 'okutuyorum. 

özü : Devlet Su İşleri
nin kurutmakta olduğu 
Keşan hududu dahilinde
ki Kızkapan gölleri sa
hasına Keşan çevresin
deki orman köylerinin 
nakil ve iskânlarının ka
bil olup olmıyacağma 
dair 1. Tarım Bakanlı
ğından, 2. îskân ve İmar 
Bakanlığından sözlü so
rusu. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle İmar ve 
İskân Bakanlığına ve Tarım Bakanlığına 

Devlet Su İşlerinin faaliyet sahasına giren 
Keşan hudutları dahilindeki Kızkapan gölleri
nin 1962 yılı içerisinde kurutulması işlemine da
ir faaliyet hızla devam etmektedir. 

Mezkûr göllerin kurutulması neticesinde tak
riben 90 000 dekar genişlikteki bir sahanın zi
raat arazisi haline gelebileceği ifade olunmakta
dır. 

Keşan kazası dahilindeki ve Koru Dağı na-
miyle mâruf ormanlık dağ silsilesi üzerinde (Saz-
lıdere, Yerlisu, Mağriz, Pınar, Koruklu ve Erik
li) köyleri bulunmaktadır. Bu köyler arazisiz köy
ler olup, bütün yasaklara rağmen orman tahriba
tı ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Esasen verim
siz ve ormandan açılmış topraklar üzerinde yaşı-
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KEBlM GÖKAY (istanbul) — Keşan ilçesi hu
dutları dâhilinde Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce kurutulmakta olan gol sahasında Koru 
dağındaki arazisi bulunmıyan Sazlıdere, Yerli-
su, Mağriz, Pınar, Koruklu, Erikli adında orman 
içi köylerin nakil ve iskânlarının kabil olup ol
madığı hakkında Edirne Milletvekili Sayın Fa
hir Giritlioğlu tarafından verilen sözlü soru öner
gesine Bakanlığımı ilgilendiren hususları cevap-
J andıracağım. 

Sayın Fahir Giritlioğlu'nun temas buyurduk
ları bataklık; Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri hu
dutları dâhilinde bulunmaktadır. Meriç nehri
nin taşıp - tepmesi ve Küçük, Büyük Doğanca 
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derelerinin zaman zaman taşması neticesinde ba
taklık hale gelen bu arazi içerisinde; Sığırcı, Pa
muklu, ve Gala adlı ayrıca üç göl de bulunmak
tadır. Heyeti umumiyesine Kızkapanı bataklığı 
denilmekte olup sahası 90 000 dönüm civarında
dır. 

Meriç nehri boyuna Devlet Su İşleri tarafın
dan inşa edilen şedde dolayısiyle bahis konusu 
arazi Meriç nehri taşkınlarından ve tepmesinden 
kurtarılmıştır. Küçük ve Büyük Doğanca derele
rinin doğacak zararlarda Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğünce inşa edilecek şeddelerle önlene
cek ve Sığırcık, Pamuklu ve Gala göllerinin, 
Enez civarında denize bağlanmasına ait ameliye 
de tamamlandıktan sonra, Kızkapanı bataklığı 
arazisinin heyeti umumiyesi üzerinde emniyetli 
bir şekilde ziraat yapılması mümkün olacak
tır. . 

Bu ameliyelerin hitamında elde edilecek ara
zi 4753 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (d) ben
di gereğince tevzii mümkün bir kültür toprağı 
durumunu iktisabedecektir. 

4573 sayılı Kanunun amacı ön plânda; topra
ğa muhtaç vatandaşları arazi sahibi kılmak ve 
iş güçlerini değerlendirmektir. Binaenaleyh Kız
kapanı bataklığının kurutulması neticesinde el
de edilecek arazi, dağıtılırken civar köylerdeki 
topraksız çiftçi ailelerinin topraklandırılması ile 
orman içi köylerden orman dışına çıkarılacak 
olanların yerleştirilmeleri hususunun öncelikle 
ele alınacağı tabiîdir. 

Kızkapanı bataklığı arazisi halen Edirne 15 
No. lu Toprak Komisyonu tarafından ölçülmek
te olup bu yıl Hazine adına tescili yaptırılmak 
suretiyle tecavüzlerden korunması hususu sağla
nacaktır. Ayrıca plânlı bir tevziat yapılabilmesi 
için dağıtım ve geliştirme projelerinin hazırlan 
masına esas olacak etütler de yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. 
Senatosu Giresun Üyesi) — Efendim; bu sualin 
Bakanlığıma taallûk eden kısmını cevaplandır
mak bakımından, imar ve iskân Bakanı arka
daşımın verdiği cevap şekline aynen iştirak et
tiğimi arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
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yan bu köylüler ister istemez geçimlerini sağla
yabilmek için orman tahribatı cihetine gitmek 
zaruretindedirler. 

Kızkapan göllerinin kurutulmasından hâsıl 
olacak ziraat arazisi üzerine : 

1. Yukarda isimleri sıralanan köy halkının 
tamamının hali hazır yerlerinden kaldırılarak 
mevzuulbahis Kızkapan Gölü topraklarına nakil
leri suretiyle Koru dağının en çok tahribe mâruz 
bulunan orman mmtakasnıın bu suretle tahrip
ten kurtarılması kabil olabilir mi? Keşan bölge
sinde yeniden tesis edilen Orman işletme Müdür
lüğünün Kor dağı ormanlarını yeniden ihya et
mek gibi bir vazifesi bulunduğuna göre Koru da
ğı üzerinde meskûn olan mevzuubahis köylerin 
başka bir yere nakilleri suretiyle ormanlaştırma 
siyaseti binnetice daha kolaylıkla sağlanabilmiş 
olur mu? 

2. Asırlardan bu yana orman içerisinde ve
rimsiz mahdut ziraat arazileri üzerinde geçinme
ye çalışan yukarda isimleri yazılı köy halkının 
tamamının Kızkapan göllerinin kurutulmasından 
açılacak araziye yerleştirilmeleri neticesinde 
umumi iskân politikamıza ve topraksız çiftçileri
mize verimli topraklarda toprak sağlamak gibi 
uygun bir hareket yapılmış olmaz mı? 

Yukarda arz ettiğim 2 husustan birinci husu
sun Tarım Bakanlığı ve ikinci hususun İmar ve 
İskân Bakanlığı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

30 . 7 . 1962 
Edirne Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu 
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frATTÎR, GÎRÎTLİO&LU (Edirne) — Teşek- ! bitmiştir. Kanunların müzakeresine geçebilmek 

kür ederim, efendim. j i'çân salonda kâö derecede ekseriyet yoktur. 
BAŞKAN — Soru cevapl'andırılmuştır. I Binaenaleyh, Birleşimi kapatmak mecburiyetin-
28 noi soruya geçiyoruz. deyim. 

28. — Edirne Milletvekili Fahir (HrİUoğlu'-
nun, yüksek tahsü veren Amerikan, Robert Kö
le j'in hukuki durumuna dair Millî Eğitim Ba-
kanmdan sözlü sorusu (6/359) 

BAŞKAN — Soru rahibi buradalar. Millî 
Eğitim Bakanı yok. Soru gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

Arkadaşlar, gündemimizdeki sorular kısmı 

Yalnız ıttılaınıza şunu arz edeyim. 14 Ey
lül 1962 Cuma günü saat 14,30 da T.B.M. Mec
lisi olarak, müşterek bir toplantı yapılacaktır. 
Mütaalkıben Millet Meclüsi olanak toplantıya 
deviam edilecektir. 

Bunu ıttılaınıza ara ettikten sonra Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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DÜZELTlş 

Birleşim Sayfa 

114 421 

Yanlış 

Cevat önder'in maddenin çıkar
tılmasına dair takririne verilen 
oyların neticesi. 
(Takrir kabul edilmiştir.) 

Doğru 

105 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarının ge
çici ikinci maddesi hakkında Er
zurum Milletvekili Cevat önder'
in, önergesine verilen oyların so
nucu. 
(önerge reddedilmiştir.) 

Birleşim 

114 

114 

114 
114 

Sayfa 

421 

422 

426 
427 

Sütun 

4 

2 

2 
4 

Satır 

22 

42-45 

25 
12 

Yanlış 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

Hüseyin Özalp 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

Doğru 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Suphi Baykam 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Kemali Bayazıt 
Kemal Bağcıoğlu 
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19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılma» hakkındaki kanuna ikinci defa 

verilen oyların sonuou 
(Takrir kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yıknaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
Ifbrahim Sıtkı Haitip-
oğlu 
ibrahim tmîrzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Pâksüt 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyan ar 
Açık üyelikler 

450 
296 
292 
136 

4 
151 

3 

[Kabul edenler] 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Eteni Agva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlıı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçcr 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
Isımet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. S iddik Aydar 

Hafit Rıza Ünal 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin' 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Gjildoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat DuTsunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
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Hüseyin In«ioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Adi Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neomeddin Küçüker 
Nureddin özdenıir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğkı 
Afbdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Fuaft Ama 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bert an 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dörmau 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

tZMÎR 
Osman Sabri Adal 

Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Musıtafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Duru 
Ali özdibmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Güımüşpa'a 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eri§ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin BilJgmı 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu • 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 

Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay j 
Ali Erbdk I 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Se»ai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurl 
ismet inönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Ha'tdpoğhı 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat I 
Hilmi Okçu j 
Yakup Yakut 
Nahif Ycnrşehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
'Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Deminsoy 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy | 

I Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley . 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

i Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil AJitay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
i Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
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TUNCELİ 

Fethi Ülkü 
UEFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslilh Görentaş 
Şükrü Kösereieoğlu 

YOZGAT 

ismet Kapısız 

Mustafa Kepir 

Turgut Nizam oğlu 

Celâl Sungur 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konaık 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebı1j?irı 

ADANA 
Ahmet Kararaüftüoğln 
Mehmet Geçioğlu 

[Çekinserler] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koy 

[Oya kat%lmvycmlar] 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler ( t Ü.) 

AĞSI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Bcevit (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Bozftepe 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefik PMnçcioğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

•Ömer Faruk Sanaç 
ERZURUM 

Ertuğru'l Akça 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naîrn TiraM 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyıli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 

Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Abdurrahman Yazgaiı 
Malik Yölaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan (I.) 
Necip Mrkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Sağlamı 
Menmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsiın Uzun 

KIRŞEHİR 
Memdulı Erdemi r 
Halil özmen 
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KOCAELİ 

Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı (t.) 
Kadircan Kafh (t.) 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
M e hm öt, D el ile ay a 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
nıanoğlu (î.) 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu (1.) 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raf et Aksoy (Başkan 
V.) 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Balkan) 

SAKARYA 
Burkan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittm Gürer 
(I. Ü.) 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 

Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Osman Şahiııoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa. Kaptan 
Cemil Kar ah an 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çelfcekli 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlıı (1.) 

[Açık üyelikler] 
Hatay 
Manisa 
Muş 

1 , 
1 
1 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattiin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanh 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıo 

YOZGAT 
İsmail Ha'kkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Ei*engin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 3 


