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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Onüçüncü Birleşim 

5 . 12 . 1962 Çarşamba 

Içincl 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 601 
2. — Gelen kâğıtlar 602 
3. .— Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 602 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye

si Ömer Lûtfi Bozealı ve arkadaşlarının 
Diyanet İşleri Reisliğinin teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme1 

alınmasına dair önergesi (2/101) (4/128) 602 
2. — Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 

Eylül 1962 tarihinde vukubulan deprem 
dolayısiyle mahallinde inceleme yapmak 
üzere görevlendirilen 5 kişilik Millet Mec
lisi Heyeti rapora (10/8) 602:603 

4. — Görüşülen işler 603 
1.. — Cumhuriyet Cenatosu Ağrı Üyesi 

Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu 
Dönem T. B. M. M. Âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bo-
nifiye edilmesi ile bu borçların on yıl tak
site bağlanmasına ait kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/251) (S. Sayısı : 361) 603,627, 

628:631 

*mm* 

Sayfa 
5. — Sorular ve cevaplar 603 
a) Sözlü sorular ve cevapları fiO.S 
1. — Kastamonu Milletvekili İsmail 

Hakkı Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi 
bitirip de üniversite ve yüksek okullara gi-
remiyen öğrenci adedine ve bunlar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/384) 6G3 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, üniversite ve yüksek okullara giremi-
yenler için ne gibi tedbirler alındığına ve 
gece üniversitesi ile gece yüksek okulları 
açılması hakkında ne gibi çalışmalar oldu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/386) 603:604 

3. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle, kredili olarak verilen 
buğdayın bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/405) 604 

4. — Afyon Karan işar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar'm Sandıklı 
ilçesi Polis Karakolunda bir vatandaşa iş-



Sayfa 
konee edenler hakkında ne gibi bir işlem 
yapıldığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/412) 604 

5. — İstanbul Milletvekili Kesit Ül
ker'in, İstanbul Belediyesi İmar Müdür
lüğü tarafından, inşaat projelerinin müra
caat tarihinden itibaren 1 ay geçmedikçe 
tasdik edilemiyeeeği hakkında bir karar 
alındığının doğru olup olmadığına dair İç
işleri ve İmar ve İskân Bakanlarından söz
lü sorusu (6/416) 604 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde 
açıkta akan ve etrafa mikrop saçan dere 
ve lâğımlar hakkjnda ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık, İçişleri ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/417) 604 

•7. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, basında raslanan sol ve komüni-
zan neşriyat karşısında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/419) 604 

8. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul 
Akça'mn, resmî liselerin öğretmen durum
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/422) 604 

9. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 
12 . 9 . 1962 tarihli 115 nci Birleşiminde 
gündem dışı yapılan görüşmelere dair Mil
let Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/423) 604 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, tekzip hususunda görevini kö
tüye kullanmış bulunan Ankara İkinci 
Sulh Ceza Hâkimi hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü.sorusu (6/424) - 604 

11. — Kastamonu Milletvekili Osman 
Oktay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine 
bağlı Mergüze bucağı Jandarma Karako
lunda Ali Tınık ve arkadaşlarına kanun
suz işlem yapıldığının doğru olup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/425) 604 

12. — istanbul Milletvekili Mahmut 
Hıza Bertan 'in ; hakkında. Meclis ısoruş-

Sayfa 
turması açılan Mehmet Bay dur 'un vazi
fesine devamda bir sakınca görülüp gö
rülmediğine dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/426) 604 

13. — Konya Milletvekili Faruk Sti-
kan' ın; Türk vatandaşına Avrupa İnsan 
hakları Komisyonu ile Divanına müra
caat hakkının tanınıuatnası sebebime dair 
Di'şilsleri Bakanından sözlü sorusu. (6/428) 605 

14. — Trabzon1 Milletvekili Zeki Yağ-
murdereli'nin; Haydarpaşa Lisesi Edebi
yat II - D. sınıfı Kimya öğretmeninin; 
ders saati boyunca politikadan bahsettiği 
hakkındaki neşriyatın doğru olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/429) 605 

15. — Afyon Milletvekili Şevki Gü
ler ' in; Emirdağ ilçesi Duvulga nahiyesi 
Belediye Zabıta Memuru İsmail Uyumaz'-
m işine; hangi tarihte ve ne sebeple; 
«on verildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/430) 605 

16. — Afyon Milletvekili Şevki Gü
ler ' in; Ankara Teknik öğretmen Oku
lunda birikmiş bulunan hurdaların satı
lıp satılmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/431) 605 

17. — Afyon Milletvekilli Şevıki Gü
ler ' in; Emirdağ Davulga nahiyesi Be
lediye Zabıta Memuru Menus Bal'in han
gi tarihte göreve alındığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/432) 605 

18. — Afyon Milletvekili Şevıki Gü
ler ' in; Emirdağ'ın Davulga nahiyesin
den Ahmetoğlu 1926 doğumlu Memîş 
Ball'ın ilkokul mezunu olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/433) 605 

19. - - Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un; Nazilli'nin Mescitli ve Yazırh 
köylerinin 21 . 8 . 1962 tarihinde jan
darmalar tarafından dövüldüklerinin 
doğru olup olmadığına dair; İçişleri Ba-

' kanından sözlü sorusu. ,(6/434) 605:606 
20. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi 

Güldoğan 'm; (kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen Cumhuriyet savcısı ve hâkim 
adedine dair soru Önergesi ve Adalet. Ba-
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Sayfa 
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü ce
vabı (6/435) • • 605:606 

21. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'in; tarım müstahsilinin kre
di ihtiyacının karşılanması hususunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret 
ve Maliye Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/435) 606 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın; kuraklık sebebiyle 1962 
yılında dağıtılan kredili buğday bedelle
rinin affının düşürtülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan ve Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/437) 606 

23. — Kastamonu Milletvekili Sab
rı Keskin'in; Kastamonu ili ve ilçelerin
de; kuraklık sebebiyle; ektiği tohumu 
dahi elde edememiş olan vatandaşlara 
buğday tevzi •'«•dilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Tica
ret Bakanı Muhlis Ete'nirı sözlü cevabı. 
('6/438) 606,614,616 

24. — Edirne Milletvekili Fahir Gi-
ritlıioğlu'ııun; 1962 - 1963 ekiim mevsi
minde; Edirne ilinde kredili suni güb
re tevziatının nasıl ve ne miktarda ya
pılabileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. ('6/439) 606 

25. — • Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz'm; tiftik ürünümüzün; ıson 
iki. yıl içindeki; ihraç imkânsızlıkları
nın ve fiyat düşüşlerinin sebeplerinin 
neler olduğuna dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/440) 606,616 

26. — îçel Milletvekili Mehmet Ali 
Arslan'ııi; Anayasaya aykırılığı sebebiy
le tadili gereken kanunlar mey anımda 
6831 sayılı Orman Kanununun da buılıt-
nup bulunmadığına dair Tarım ve İmar 
Ve' İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(16/441) 6O6:'607 

27. — Rize Milletvekilli Erol Yıl
maz Akçal'ıın; 18 . 9 . 1962 tariihlli 6/951 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının Ana
yasaya uyup uymadığına dâir Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/442) 607:619 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 
Balım'm; hekimliğin sosyalizasyonunda 
"Pilot Bölge olarak seçilen Muş ilinde şim-

Sayfa 
diye kadar me gabi faaliyette bulunuldu
ğumla dair .soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Balkanı Yusuf Azizoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/443) 607,619 :621 

29. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 
Balım'in; Devlet hastane ve sağlık mcr* 
kezlerinin mesailerinin; ilmî yönden; 
kontrol edilip edilmediğine dair ısoru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka-
n!ı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/444) 607,616:619 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün; ithal kotalarından irhaîât yap
mak içki tüccar olmak mecburiyeti olup 
olmadığına ve Türkiye Es-ıaf ve Sanat
kârlar Konfederasyonu emrine; son üç 
kotadan; ne ıkadar tahsis yapıldığıma dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Kte'nin sözlü cevabı (6/445) 607,621:626 

31. — Konya Milletvekili Küstü ÖzaT-
ın, Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclis
leri için, muayyen bir formülle vatanda
şın temsil olunabileceği geçici mahiyette , 
Müşavere Heyetleri kurulmasının mümkün 
görülüp görülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/446) 607 

32. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde bulu
nan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zarfın
da ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldü
ğüne dair Bayındırlık ve Tarım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/447) 607 

33. — Giresun Milletvekili Naim Tirali,-
nin, bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasa
port alma işinde uğradıkları güçlüklerin 
düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/448) 607 

34. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve ci
varı illerde henüz yakalanmamış bulunan 
gıyabi mevkuflularm adedine ve bunların 
yakalanmaları için, özel surette tedbir alı
nıp alınmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/449) 607 

35. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, kaçakçılığın meni ve takibi mak-
sadiyle istimlâkine karar verilen Güney -
Doğu'daki arazilerin istimlâkinden vazgeç-
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me yoluna gidilip gidilmiyeeeğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/450) 607 

36. — Manisa Milletvekili Süleyman 
(Jağlar'm, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından 
geçen Alaşehir çayının ıslahı işine hangi 
tarihte başlanmış olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/451) 607:608 

37. --- İsparta Milletvekili Ali îhsan 
Balım'ın, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal 
etmiş, kaç ırza tecavüz vakası olduğuna 
dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından söz
lü sorusu (6/452) 608 

38. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 
Balım'ın, Devlet hastanelerinde kaç ec
zacı kadrosu olduğuna ve bunlardan kaçının 
münhal bulunduğuna dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/453) 608:609 

39. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nın çeşitli tarım aletlerinden, çiftçile
rimizin bu seneki ekimi için, ne gibi yar
dım düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in sözlü ce
vabı (6/454) 608 

40. — Aydın Milletvekili Kesat Üzar-
da'nın, İstanbul, Ankara ve izmir üniver
siteleri ile yüksek okullarında görevli pro
fesörlerin ders saatlerine ve halen kayıtlı 
bulunan öğrenci adedine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/455) 608 

41. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar'm, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüslerin devletleştirilebileceğine da
ir Anayasa maddesinin hafifletilmesi için 
bir çare düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/456) 608,626 

42. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi 
halkının kışlık odun ihtiyacının temini için 

Sayfa 
ııe gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair, Ta 
rım Bakanından sözlü sorusu (6/457) 626 

43. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından köylüye verilen traktör 
kredisinden, son bir yıl içinde, kaç kişi
nin faydalandığına ve kredi talebedilmek 
için aranan şartlara dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/458) 626 

44. — Amasya Milletvekili M. Kemal 
Karan'in, nıemetod hastalığı ile mücadele; 
yapılıp yapılmadığına dair Tarım ve Sana
yi Bakanlarından sözlü sorusu (6/459) 626 

45. — Amasya Milletvekili Mustafa Ke
mal. Karan'ın, İskenderun Süper Fosfat 
Fabrikasının 1962 yılında ne kadar güb
re imal ettiğine dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/460) 626 

46. — içel Milletvekili Mazimi- An-
kan'ın, Mersin'de kadastro dâvalarının 
normal yürüyüp yürümediğine dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/461) 626 

47. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu Anadolu bölgesinde ka
çakçılığın önlenmesi için mayınlama ve 
istimlâk işine ne zaman başladığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/462) 626: 

627 
48. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak 
Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı bu
lunup bulunmadığı ve bunların yeniden 
Türk vatandaşlığına alınıp almmıyacağı 
hakkında neler düşünüldüğüne dair içişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/463) 627 

49. — Aydın Milletvekili ismet Sez
ginin, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
yapı tasarrufu kredilerindeki şekil değişik
liğinin sebebine dair imar ve iskân Baka
nından sözlü sorusu (6/464) 627 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkereleri okundu; ka
bul olundu. 

Konya Milletvekili Ömer Kart'm, Dilekçe1 

Komisyonundan çekildiğine dair önergesi okun
du, bilgi edinildi. 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer ve 
iki arkadaşının, 3460 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi, teklif sahiplerinin önergesi üzerine, ge
liverildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı ftifat Öçten'in dönüşüne kadar ken
disine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tur
han Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan 
Dinçer'in, 

Ticaret Bakam Muhlis Hlte'nin, dönüşüne 
kadar kendisine, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı Celâl Karasapan'm ve 

Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in dönüşüne 
kadar kendisine, Sağlık ve Sosyal Yardım. Ba
kanı Yusuf Azizoğlu'nun vekillik edeceklerine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bil
gi edinildi. 

17.15 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı kabul oluna
rak, 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem 
T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı borçlarına ait 
tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına ait ka
nun teklifi kabul edildikten sonra tümü açık 
oya sunulduysa da yeter sayı sağlanamadığın
dan oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlanaca
ğı bildirildi. 

5 . 12 . 1962 Çarşamba günü saat .14,00 te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şiminden sonra toplanılmak üzere Birleşime' 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mekki Keskin 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-

çüker'in, Devlet istatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/470) 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen nahiye 
müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nüfus memur
larının adedine dair sözlü soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/471). 

•!. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, mahallî seçimlerin hangi tarihte yapılaca
ğına ve bu hususta neler düşünüldüğüne dair 

sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/472) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi Mergüze ve 
Taşpınar karakollarında vatandaşların dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/473) 

5. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, Tarım 
ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/474) 
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M. Meclisi B : 13 5 .12 . 1962 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

O :1 

Tasanlar 
1. — • G-ümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 

pozisyon ve tâli pozisyonlarına dâhil eşyanın 
kanuni vergi hadlerinin değştirilmesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı (1/343) (Dışişleri, Ti
caret, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları
na), 

2. — Subay, askerî memur ve astsubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük

lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/344) (Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı • (1/345) (Ticaret ve Plân 
komisyonlarına) 

1 • I 

BÎEİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,50 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Mekki Keskin 

KÂTÎPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya) 

'BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini >a>çı-
yo ram, 

(Gündemin 'birinci maddesini okutuyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcdlı ve arkadaşlarının Diyanet 
tderi Reisliğinin teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/101) (4/128) 

BAŞKAN — (Buna dair bir de önerge var
dır. Arkadaşlarımız, kendi tekliflerinin fko-
•misyonda 45 günden fazla beklediği için. >bu-
• günkü gündeme aliîumasmm Umumi Heyete ar
zını istemektedirler. Aneak komisyonlar Ka
sım 'ayında yenilenmiş bulunduğu için, elimiz
deki teklif ve tasarıları komisyonlara havale 
ettik. Komisyonlar, 'bunları benimseyip benim
sememe durumunda olup 45 günlük menle ta
bi tutabilirler ve henüz 45 >gün de geçmemiştir. 
O itibarla arkadaşların önergelerini okutup re
ye vaz'edemiyorum. 

Arkadaşlarımuz kemdi tekliflerinin komis-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yomlarda müzakere edilmesini ve ıdolayısiyle 
gündem© lalımraıa'sını isterler. 'Halbuki komis
yonlar değişmiştir ve İçtüzüğe göre.de teklif 
ve tasarılar yeni komisyonlara verilir. tBu ko
misyonlar mevzuu görüşür ka'bul Veya tadil 
eder, kabul ••etmezlerste, reddedenler. IBu komu
tta yeni komisyonların da 45 ıgünlük İnakları 
vardır; bu müddet henüz dolmadığı için ıar-
kadaşıımuzın iarzularını is'alf etmek mümkün de
ğildir. 

ÖMER LÜTFÎ BOZ'OALÎ (İzmir) — Ko
misyonlar teklifi tetkik 'eder ıgönd erebi'lirler, 
(Marttan beri beklemektedir. 

(BAŞKAN — Yeni komisyonlarda, 415 'gün
lük müddeti kullansın isterler, 'haklaradır; yeni 
komisyonların 4'5 günlük haklarını ketmedeme-
yiz. iBu müddet ide dolmamıştır. 

,2. — Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Ey
lül 1962 tarihinde vukubulan deprem dolayı-
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siyle mahallinde inceleme yapmak üzere görev
lendirilen 5 kişilik Millet Meclisi Heyeti rapo
ru (10/8) (1) 

BAŞKAN — Kısa. bir rapordur, okutuyo
rum. 

(Rapor okundu.) , / 

(BAŞKAN — Komisyon raporu bilgilerinize 
sunulmuştur. 

Buyurun Sayın Kakan. 
İMAR VE İSKÂN 'BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (Istaribul) — Sayın Başkan, 
pek muhterem arkadaşlarım; (Meclis Reisince 
okutulmuş bulunan raporda 'bahsedilen husus
lar Bakanlığıımızca dikkate alınmış ve şu 'daki
kada vatandaşlar için melas tipte keresteler 
nakledilmiş olup, 'barakaların bir ian evvel ta-
m amlatılmasma ealışılmaktaldır. 

İğdır 'daki deprem, dolayısiyle mahallinde 
inceleme yapmak üzere 'görevlendirilen Millet 
Meclisi Heyetimin işaret ettiği gibi, yapılacak 

4. — GÖRÜŞ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem 
T. M. M. M. âzalarının 1958 yılı borçlarına ait 
tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına ait ka
nun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/251) (S. Sayısı : 361) (2) 

1. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

(BAŞKAN — Sayın Yılamlıoğlu bura'da m i l . 
•('Burada sesleri) Sayın Millî Eğitim Bakanı 1. 
(Bakan yok. 'Gelecek Birleşime bırakıldı. 

(1) 5 kişilik Meclis Araştırma Kurulu rapo
ru tutanağın sonundadır. 

(2) 361 S. Sayılı basmayazı 3 . 12 . 1962 ta
rihli 12 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

5 . 12 . 1962 O : 1 
inştaat dolayısiyle yerinde tetkikatta bulunmak 
üzere bir Alman 'mütehassıs getirilmiş ve bu 
mütehassıs 'mahallinde tetkika't yaptıktan son
ra raporunu vermiştir. Bu ımü'tehassıs ayrıca 
burada !da birtakım konferanslar vermiştir. Iğ-
'dır'da yapılacak olan inşaat, 'bu mütehassısın 
'vermiş 'olduğu rapor üzerine yapılacaktır. 

Ayri'ca Amerika'dan 8 'büyük, baraka geti
rilmiş olup, İskenderun''dan makl'edilmek üze
nedir. 

(Bunlardan başka bugün memurlar için üçer 
aylık bir -avans verilmesi istenmiştir. Bunu yi
ne İmar ve İskân Bakanlığı olarak yerine getir
miş bulunuyoruz. Şimdiye kadar bu Ihususun 
bir kanun mevzuu olduğu zannediliyordu. Ma
liye Bakanlığının 'tefsiri alındı. Binaenaleyh, 
Büyük Millet Meclisi Heyetinin İğdır hakkın
daki temennilerinin İm suretle yerine getiril-
ımiş olduğunu ve önümüzdeki inşaat mevsimin
de mütehassısın verdiği direktif 'dairesinde ça
lışarak yeni İğdır'ın inşa edileeeğini hürmetle
rimle arz ederim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta* 
monu) — Muhterem Başkan, kıymetli arkadaş
larım ; vermiş olduğum sözlü soru, üç aydır 
Bafean tarafından cevaplandırılmamıştır. Soru 
bugün için en aktüel ve ehemmiyeti haiz olan 
bir sorudur. İçtüzüğün 152 nci maddesine göre, 
bir sözlü soruya cevap vermek için zaımanın bu 
kaldar uzatılması doğru değildir. Maarif Veki
linden, İçtüzüğün 152 nci maddesini okuması
nı rica ederim. 

BAŞKAN -*- İkinci soruya geçiyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 

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

FLEN İŞLER 

(BAŞKAN — İkinci defa oya konula cak hu 
teklif için kutular sıra ile dolaştırılacaktır. 

'Geçen birleşimde nisabı bulamadığımız 'hu
susun oylaması devam 'etmektedir. Arkadaş
lar lütfen oylarını «kullansınlar. Kutular sıra
lar arasında 'gezdirilmektedir. 
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ne gibi tedbirler alındığma ve gece üniversitesi j 
'ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne \ 
gibi çalışmalar olduğuna dair Milli Eğitim Ba- i 
kanından, sözlü sorusu (6/386) 

\ 
.BAŞKAN — Som sahibi buradalar mı? (Yok | 

sesleri) İkinci defa bulunmadığından som düş
müştü r. 

3. Erzurum Milletvekili Nihal Diler'in, 
Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, kuraklık J 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın bede
linin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Buradalar. Bu hususta. Başbakan adına ce- j 
vap verecek Bakan var mı efendim? Yok. Olma- j 
dığı 'için. gelecek Birleşime bırakıldı. j 

i. —. Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba
şar an'm, Afyon Karahisar'm Sandıklı ilçesi po
lis Karakolunda bir vatandaşa işkence edenler 
hakkında ne gibi bir işlem yapıllığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 

BAŞKAN - Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Yoklar. İkinci defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

5, — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından, 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay, geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında, 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/416) ' 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Yoklar. İkinci defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

6'. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında 
ne düşünüldüğüne, dair Bayındırlık, İçişleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/417) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Yoklar. İkinci defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

7. — Ordu Milletvekili $adi Pehlivanlıoğlu'-
nun, basında raslana/n sol ve komünizmi neşriyat 

5 . 12 . 1Ö62 Ö : 1 
karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair, 
Başbakandan sözlü sorusu (6/41.9) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivaınoğlu buradalar 
mı efendim? Yoklar. İki defa bulunmadıkları 
için soruları düşmüştür. 

<w. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, resmî liselerin öğretmen durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

BAŞKAN — Sayın Akça buradalar mı efen
dim? Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek Birleşime bırakılldı. 

.9. —- Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu' 
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.9.1962 
tarihli 115 nci Birleğiminde gündem ^dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet Meclisi. Başkanından 
sözlü sorusu (6/423) 

BAŞKAN Sayın Bağcıoğlu buradalar mı 
('fendim? Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek Birleşime bırakıldı. 

W. Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, tekzip hususunda görevini kötüye kul
lanmış bulunan Ankara İkinci Sulh Ceza Hâ
kimi hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/424) 

BAŞKAN —• Gaziantep Milletvekili Ali İh
san Göğüs? Yoklar. İki defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

././. •-•• Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı 31er-
güze bucağı Jandarma Karakolunda Ali T inik 
vo arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/425) 

BAŞKAN —- Kastamonu Milletvekili Osman 
Oktay? Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hakkında' Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Bay dur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/426) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Mahmut 
Kıza Bertaıı? Buradalar. Sayın Dışiğleri Baka
nı? Yoklar. Som gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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13. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 

Türk vatandaşına Avrupa însan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/428) 

BAŞKAN — Sayın 8uka.ii buradalar. Dışişle
ri Bakamı yokla/r. Soru gelecek birleşime bırakıl
dı. 

14. — Trabzon MilletveMli Zeki Yağmurde-
li'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II - D. sı
nıfı Kimya Öğretmeninin, ders saati boyunca 
politikadan bahsettiği hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Yağmurdereli 'buradalar 
mı efendim?.. Yoklar. Bir defaya mahsus olmalk 
üzere soru gelecek (birleşime bırakıldı. 

15. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga Nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru İsmail Uyumaz'ın işine, hangi tarih
te ve ne sebeple, son verildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/430) 

ıBAŞKAN — Sayın Güler buradalar mı efen
dim?. Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere 
soru gelecek birleşime bırakıldı. 

16. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, An
kara Teknik öğretmen Okulunda birikmiş bulu
nan hurdaların satılıp satılmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/431) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Şevki Gü
ler?.. Olmadıklarına 'göre sorulan bir defaya 
mahsus olmak üzere soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

17. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga Nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş BaVın hangi tarihte göreve alın
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/432) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Şevki Güler, 
yoklar. (Soruları gelecek birleşüme bırakılmıştır. 

18. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmetoğlu 
1926 doğumlu Memiş Bal'm ilkokul mezunu olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/433) 
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BAŞKAN — Afyon Milletvekili Şevki Güler, 

yoklar. Soruları gelecek birleşime bırakılmıştır, 

19. - Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitti ve Yazırh köylerinin 22. 8. 
1962 tarihinde jandarmalar tarafından dövül
düklerinin doğru olup olmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/434) 

BAŞKAN — Sayın Koç burada, içişleri Ba
kanı bulunmadığı için gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

20. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güido-
çjan'ın, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
(hımhuriyet savcısı ve hâkim adedine dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yö-

.rük'ün sözlü cevabı (6/435) 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan buradalar. Sa
yın Adalet Bakanı buradalar. Sözlü soruyu oku-
ttuyiorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafın

dan (sözlü olarak) cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygı ile arz ederim. 

5 . 10 . 1962 
I )iyarbakır Milletvekil i 

Hilmi Güldoğan 

Soru : 
1. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen (•. 

Savcısı ve hâkim adedi nedir? 
2. Bunlara kadro verilmek suretiyle terfile

rinin sağlanması için ne düşünülmektedir? Bu ne 
zaman mümkün olacaktır? 

o. Kadro verilip terfileri yapıldığında, geç
miş ayların kadros.ınzluk sebebiyle mahrum ka
lınmış maaş farklarının tediyesi kabil olacak mı
dır? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANİ ABDÜLHAK KEMAL 

YÜRÜK (Ankara) - - Çok mulhiterem arkadaşla
rım, arkadaşımızın sorduğu suallere arzı cevap 
ediyorum : 

Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen hâkim 
ve Cumhuriyet Savcısının sayısı halen 102 den 
ibarettir. Bunlardan 59 u 1 500 liralık, 43 ü de 
1 250 liralık kadro beklemektedir. 

Bide edilen kadroların iki ay zarfında tevzi 
ve taihs'is'i, Hâkimler Kanununun 58 nci maddesi 
hükmü icabmdandır. Buna binaen gerek 45 saıyilı-
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Yüksek Hâlkinıler Kumlu Kanunu ile alınan, ge- 1 
re'kse istifa, emeklilik ve ölüm suretiyle1 acılan 
kadrolar, yine zikri geçen 58 nci maddenin 2 nci 
fıkrası mueübince Ayırma Meclisi defterlerindeki 
sıraya göre dağıtıl'mış ve bu suretle kadrosuzluk 
yüzünden terfi edem iyen hâkim ve •( "umlhuriyet 
savcısı sayısı 239 dan 102 ye indirilmiştir, ilerde I 
'elde edilecek kadrolar da bu esa's dairesinde sırası j 
igelenl ere tevzi ve tahsis olunacaktır. 

Kadro verilerek terfileri yapıldığında, geçmiş i 
ayların kadrosuzluk sebdbiylc malhrum kalınmış I 
maaş farklarının ödenmesine meri kanun hüküm- ı 
leri müsait değildir. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan. 
HİLMİ GÜLDOÖAN (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanı tara- „ 
fmdan sorutma verilen cövalbı dikkatle dinledim. 
Cevaptan anlaşıldığı gibi, terfileri gelmiş fakat 
kadrosuzluk yüzünden terfi od em iyen 102 savcı 
ve hâkimin terfii ancak iki yoldan sağlanabile
cek. Biri, kendilerine kadro verilmek suretiyle... 
Bizim '.arzuladığımı iz bu yoldur. Diğeri, ancak is
tifalar ve ölüm gilbi sebeplerle, kadroyu işgal eden 
(bir hâkimin ayrılması. İşte bu cihet, sorumun so
rulmasının âmilidir. Endişeyi mucilbolan da bu
dur. Bir hâlkim biliyorum ki, 150 lira asli maaş
lıdır; 90 lira da beklemektedir. 1 .1 ..1962 talibin
den itibaren kadro beklemektedir. Sırası da 99 
dur. Şu halde bu arkadaşın kadroya kavuşabil-
one'si için bir diğerinin, yani, 98 hâkimin ya öl
mesi, yahut istifa etmesi veyaihutta emekliye sevk 
edilme'si gilbi bir neticeyi intizar etmek ic'albediyor 
ki, bu gayet hazindir. Tatmin edici bir yol değil
dir. 

Bizim Adalet Bakanından istirhamımız; Ada
let hizmetinde vazife gören Türk hâkim ve sav
cılarının bu endişeden uzald aşırılmalarıdır. Bu
nun için de ölüm, istifa ve saire gibi şeyleri bek
lemeden doğrudan doğruya Yüksefk Meclisten 
kadro istemek suretiyle bu işe bir çare bulmaları
dır. 

İstirhamimiz bundan ibarettir. Hürmetlerimi 
sunarım. 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız, lütfen 

oylarını kullansınlar. 

21. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü-

5 . 12 . 1962 O : 1 
nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Mustafa Kemal Çilesiz arka
daşımız?.. Buradalar, Ticaret ve Maliye Bakan
ları! . Yok. Bakanlar bulunmadıkları için soru 
gelecek birleşime bırakıldı. 

22. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka-
raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağıtı
lan kredili buğday? bedellerinin affının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

BAŞKAN — Gıyasettin Karaca arkadaşımız!. 
Burada. Başbakan ve Tarım Bakanları yok. Ba
kanlar bulunmadıkları için soru gelecek birle
şime bırakıldı. 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskind
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebe
biyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/438) (1) 

BAŞKAN — Sabri Keskin arkadaşımız?.. 
Buradalar. Ticaret Bakanı?.. Yok. Bakan bulun
madığı için soru gelecek birleşime bırakıldı. 

21. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
hun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru gele
cek birleşime bırakıldı. 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın tiftik ürünümüzün, son iki yıl için
deki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüşle
rinin sebeplerinin neler olduğuna dair Ticaret 
Bakacından sözlü sorusu (6/440) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru gele
cek birleşime bırakıldı. 

26. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arşlar
ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere-

(1) Soruya birleşim sonlarında cevap veril
miştir. 
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ken kanunlar meyamnda 6831 sayılı Orman Ka- I 
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve îmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu I 
(6/441) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mil. . Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime bırakıldı. I 

27. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaVın, 
18 . 9.1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair I 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

BAŞKAN — Sayın Akçal?.. Buradalar. Baş
bakan?.. Yok. Başbakan adına cevap verecek alâ
kalı Bakan arkadaşımız var mı?.. Yok. Soru ge- I 
lecek birleşime bırakıldı. 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'- I 
in, hekimliğimi sosyalizasyonunda Pilot Bölge I 
olarak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi I 
faaliyette bulunıdduğuna dair Sağlık ve Sosyal I 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/443) (1) I 

BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Balım?.. Bu
radalar. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı bura- I 
dalar mı?.. Yok. Bakan bulunmadığından soru 
gelecek birleşime bırakıldı. I 

29. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'- I 
in, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me- I 
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmedi- I 
ğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından I 
sözlü sorusu (6/444) (2) I 

BAŞKAN — Aynı şekilde, Bakan olmadığın- I 
dan soru gelecek birleşime bırakıldı. I 

30. —- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
ithal kotalarından ithalât yapmak için tüccar 
olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/445) (1) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime bırakıldı. 

(1, 2) Sorulara birleşim sonunda cevap ve
rilmiştir. 

(1) Soruya birleşim sonunda cevap veril
miştir, 
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31. — Konya Milletvekili Rüştü ÖzaVın, Be

lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için mu^ 
ayyen bir formülle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri kurul
masının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

BAŞKAN — Sayın özal buradalar. Başba
kan veya adına cevap verecek Bakan bulunma
dığı için gelecek birleşime bırakıldı. 

32. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, kU' 
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğde 
ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi tedbir
ler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/447) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime bırakıldı. 

33. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport almty 
işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 

BAŞKAN — Sayın Tirali buradalar, içişleri 
Bakanı bulunmadığı için soru gelecek birleşime 
bırakıldı. 

34. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mevkuf-
luların adedine ve bunların yakalanmaları için, 
özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybarl . 
Buradalar, içişleri Bakanı?.. Yok. Soru gelecek 
birleşime bırakıldı. 

35. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip 
gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/450) 

BAŞKAN — içişleri Bakanı yok. Soru gele
cek birleşime bırakıldı. 

56'. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlanmış 
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olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü I 
sorusu (6/451) 

BAŞKAN -•• Süleyman Çağlar arkadaşımız 
izinli okluğu için sorularını okutmuyorum. 

37. ----- İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
in, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, kaç 
ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/452) 

BAŞKAN Sayın Ali İhsan Balım».. Bu
radalar. Adalet Bakanı?.. Buradalar. İçişleri Ba
kanı?.. Yok. 

Sayın Balını, yalnız Adalet Bakanı var, onun 
cevap vermesiyle iktifa ediyor musunuz? 

ALİ İHSAN BALİM (İsparta) Her iki 
Bakanın hazır olduğu bir celsede görüşülsün. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı olmadığından 
soru gelecek birleşime bırakıldı. 

38. - İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'- I 
m, Devlet hastanelerinde kaç eczacı kadrosu ol
duğuna ve bunlardan kaçının münhal bulundu- I 
ğuna dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yar- I 
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/453) 

BAŞKAN —- Sayın Ali İhsan Balım burada
lar. Sayın Sağlık Bakanı da geldiler. Soruyu 
okuyoruz : I 

3,9. --- Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, I 
çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu se- I 
neki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldüğüne \ 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/454) (1) 

BAŞKAN - Sayın Kazova buradalar. Ta
rım Bakam bulunmadığı için gelecek birleşime 
bırakıldı. 

10. -•••- Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
istanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade- j 
dine dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu I 
(6/455) 

BAŞKAN — Sayın özarda buradalar. Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadığı için gelecek birle- I 
sime bırakıldı. (Sağlık Bakanı geldi, sesleri) 

(1) Soruya bu birleşim sonlarında cevap 
verilmiştir. 

5 . 12 . 1962 O : 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Var
dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygı ile arz ve rica 
ederim. 

15 Ekim 1962 
Ali İhsan Balını 

İsparta Milletvekili 

1. Devlet hastanelerimizde kaç eczacı kad
rosu vardır? Bunlardan kaç tanesi münhaldir? 

2. Eczacısı olmıyan hastanelerde bu görevi. 
kimler tedvin ediyor? 

'A. Münhal eczacı kadrolarının bir an evvel 
doldurulması için ne gibi tedbirler düşünüyor
sunuz? 

BAŞKAN Sayın Bakan. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDİM BAKANİ 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) Devlet 
hastanelerinde kaç eczacı kadrosu olduğuna ve 
bunlardan kaçının münhal bulunduğuna dair 
İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım tarafından 
verilen sözlü soru önergesine cevaplarımı arz edi
yorum. 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım kurumlan için 
lo ü başeczacı ve 117 si eczacı olmak üzere muh
telif derecelerden 130 eczacı kadrosu mevcuttur. 

Bu kadrolardan 19 u Devlet hastanelerindi.1 

asaleten, 4 ü de vekâleten olmak üzere ceman 28 
adedinin başeczacı ve eczacılar tarafından işgal 
edilmektedir. 107 adedi de münhal bulunmakta
dır. 

2. Eczacısı olmıyan sağlık müesseselerinin 
eczacılığı başhekimin kontrol ve murakabesi al
tında ücretle istihdam edilen eczacı kalfalariyle, 
eczacısı bulunan hastanelerde, eczacılık servis
lerinde teknsiyen olarak yetiştirilen sağlık me
murları tarafından tedvir edilmektedir. 

Eczacı okulundan mezun olanlar daha ziyade 
serbest çalışmayı tercih etmekte ve burslu ola
rak: okutulanların da hemen hepsi mecburi hiz
metleri karşılığını ödemek suretiyle teşkilâtımız
da vazife1 almamaktadırlar. 

.'5. Barem hükümlerine göre 400 lira ile tâ
yin edilerek altı 'ay sonra maaşları 450 liraya 
yükselen ve başka bir avantajları olmıyan bu 
meslek mensuplarının teşkilâtımıza rağbetlerini 
temin ve dolayısiyle sağlık müesseselerinin ihti
yaçlarının karşılanması ancak tatminkâr ücret 
verilmek suretiyle mümkün olacağı aşikârdır. 

608 
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Hazırlanmakta olan Devlet Personel Kanu

nunun vereceği imkânlardan istifade edilmesini 
ve 224 sayılı Kanuna göre mukavele ile eczacı 
istihdamı yolundaki tasavvurlarımızın kabul ve 
gelişmesi halinde, bu dâvaya çözüm bulunabile
ceği kanaatindeyiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Balını. 
ALÎ İHSAN BALIM? (İsparta) — Sayın 

Başkan, Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan 
Beye verdikleri cevap ve açıklamalardan dola
yı teşekkür ederim. 

Gerçekten yurdumuzda Devlet hastaneleri, 
eczacı kadroları ndaki münhaller do'layısiyle, 
çok güç durumdadırlar. Meselâ 'ben millet vekili 
olmadan önce mensubu olduğum, Ege Üniver
sitesinin 'birçok kliniklerinin 'bulunduğu İzmir 
Devlet Hastanesinde bir'buçu'k seneye yakın 
•bir süre içinde, '700 yataklı bir hastanenin me
sul eczacısı bulunm>aksızi'iı idare edilme baht
sızlığımda 'bulunduğuna şahid(Vlduım. 

Sayın Bakan buyurdular ki, «eczacı 'bıılıın-
mıyan hallerde, bu ihtiyacı B'aşhekimin mesu
liyeti altında eczacı kalfaları yapıyor. Yahut 
sağlık m'emurları veya hemşirelerimize eczacı
lık kumu 'göstermek suretiyle 'bu görevi ifa et
melerine çalışıyoruz.» 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde başheki
min mtesuliyeti a'Jtmda, bu nnühim görevin, ec
zacılık işlerinin, gayrimesul kimselere gördü
rülmesi, ne idari ve ne de ilmî bakımdan caiz 
olur. Bu hususta, takdir (buyurursunuz. 

Ne 'acıdır M, mevcut 130 kadronun 107 si 
•müınhaldir. Elbette mıün'hal olacak arkadaşlar, 
400 lira veya 450 lira ücretle 'bir (eczacıyı, bir 
hastanede resmî 'bir göreve bağlıyaımazısıuız. Bu 
durumda, hastanelerimizin, hiç değilse yatak 
sayısı 100 veya. üstünde olan büyük hastanele
rimizin birer mesul eczacıya kavuşabilmeleri 
için gerekli kanuni 'tedbirlerin- alınması ve müs-
taibak oldukları ücretin kendilerine ödenebil
mesi şarttır. 

Arkadaşlar, bu ücretin ödenmeyişi ve kad
roların münhal kalışı zannedilmesin ki, 'bütçe 
için bir tasarruftur; bunun tamı tersine, ecza
cı mesuliyetinde olmıyan hastanelerde Slâç'la-
rm yapımı ve hattâ dağıtımı işi aksaırnakta, 
tehlikeler arz etmektedir. Hattâ adliyeye in
tikal etmiş hâdiseler vukua gelmektedir. Bu gi
bi tehlikeli hır durumun önlenmesi babında 
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gerek idari ve gerekse kanuni tedbirlerin alın
masındaki zarureti ibir dalha arz eder, Sayın 
Bakana 'başarılar dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ----- Soru cevaplandıriknıştır. 
Oy kullanmıyan arkadaşımız var um? (Var 

var, sesleri) Ne duruyorsunuz, beyefendi, rica 
ederim. 

Oy kullaınmıyan arkadaşnmız'!. Yok. Oy top
lamla unuamellesi 'bitmiştir. 

Tarım Bakanı gelmiş olması dol ayı siyi e, 3'9 
ıiicu suali okutuyorum. 

89. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova^ 
%%% çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu 
seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldüğü' 
ne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
tzmen'in sözlü cevabı (6/454) 

BAŞ/KAN — Tarım Bakanı burada. Soru 
sahibi 'Sayın K'az'ova burada. Soruyu okutuyo
rum , 

Millet M eclisiı Sayın Başkanlığıma 
Aşağıdaki şuralarımın Tarım ©akanı tara

fından sözlü olarak cevaplandı rılımasm a tavas
sutunuzu en derin saygılarımla rica ederim. 

24 . 10 . 1962 
Toka't "Milletvekili 

Mehmet Kaz ova 

1. Vilayetlerimizdeki çeşitli taran aletle
rinden çiftçilerimizin bu seneki ekimi için ne 
gibi yardım düşünülmektedir. 

2. Çiftçilerimize tohum 'hususundaki yar
dım hanfgi vilâyetlerimize ve ne şekilde yapıl
ın aktadır. 

3. Hayvanlarımızın ıslahı için ne gibi ted-
•bir almmıaktadir. Hayvan yetiştiren orta halli 
hayvan sahiplerine Ihayvan'lamnm neftimin ıs
lahı için neler düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) •— Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Kazova arkadaşımızın Bakanlığımıza 
tevcih buyurdukları sorularına cevaplarımı arz 
ediyorum. 

1 nci sorularının cevabı: Vilâyeti»1!' Teknik 
Ziraat teşkilâtında, mahdut sayıda ziraat alet 
ve makirıaları mevcuttur. Bu makinalar vilâ-
yetlerdeki projelerimizin yürütülmesi ve çiftçi
ye makinalı ziraatin f'avdalarırıı öğretmek ama-

«09 — 
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eı ile yapılacak demonstratif çalışmalar için ye
rilmiş bulunmaktadır. Esasen mahdut sayıda 
olan traktör ve ekipmanları ancak teşkilâtın 
yukarıda, arz edilen kendi faaliyetlerine kâfi. 
gelmektedir. Bu arada, pek az vilâyette nor
mal faaliyetlerin tahakkukundan sonra ve mah
dut sayıda makina ve alet ile çiftçiye bedeli mu
kabilinde yardım yapılabilmektedir. 

Çiftçiye, ekim mevzuunda Bakanlığımızca 
esas yardım, tohumlukların temizlenip ilaçlan
ması suretiyle yapılmaktadır. Bu iş için ] 300 
aded selektör meccani olarak 'çiftçi hizmetinde 
çalıştırılmaktadır. 

(2 nci sorularının cevabı : Çiftçilerimize to
humluk yardımları 5i254 sayılı Kanun esasları 
dairesinde ve vilâyetlerden gelen ihtiyaç komis
yonu kararlarına istinaden yapılmaktadır. Tabiî 
âfetlerden % 40 tan fazla zarar gören çiftçiler 
'bu yardımdan faydalanmaktadırlar. 1962 yılı 
güzlük ekimi için 49 vilâyette 49 145 ton buğ
day ve 32 vilâyette 6 665 ton arpa tohumluğu 
tahsis edilmiştir. Dağıtım devam etmektedir. 

3 rıcü sorularının cevabı: Halka, hayvanla
rının ıslah ve verimlerinin artırılması maksadı 
ile hayvan ıslah ve yetiştirme kurumlarından 
yüksek verimli damızlık boğa, koç, aygır tevzi
atı yapılmaktadır. Sıfat mevsiminde aşını du
rakları açılmakta ve damızlığa elverişli olmıyan 
erkek hayvanlar ihsa edilerek yetiştirme saha
larından uzaklaştırımaktadır. (Suni tohumlama 
metodundan faydalanılarak, bölgeye en uygun 
montafon ırkı ile çalışılmaktadır. Hayvan yetiş
tiricilerini teşvik ve himaye maksadı ile ehli 
hayvan, yetiştirilmektedir. 

'Suallerine bu suretle cevaplarınıı arz etmiş 
'bulunuyorum; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kazova. 
'MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Tarım Ba
kanımızı ziraatimiz 'hakkımda izahatlarda bulun
dular. Bu hususta kendilerine teşekkür ederim. 
Yalnız, şunu söyliyeyim ki, Ziraat Bakanımızın 
izahatı, bendenizi ve sizi hiç de tatmin edici de
ğildi. 'Bizim bütün vilâyetlerimizde tarım alet
leri, edevatları vardır. Kn küçük vilâyette bile 
• 100 binlerce alet ve milyonlarca edevat vardır. 
[Bunların hiçbirisinden çiftçi gereği gibi istifa
de edememektedir, ettirilmenıektedir. 

Şimdi ekim mevsimidir. Mibzerler köylü için 
% 40 faydalıdır, menfaatlidir. Köylü tohnmu-
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nıı ekmek için mibzer ister. Mibzer istediği za
man hemen vilâyetin bir kararını gösterirler. Bu 
karara göre, vatandaşın isteğini vilâyete gönda-
rirler. Oradan karşılık gelir. Mibzer göndere
ceğiz ama, sen 300 lira yatıracaksın, derler. 
Peki, bu 300 İka ne olacak? Mibzer, bir zayiata 
uğrarsa, şu olur, bu olursa onun karşılığı için 
bu. Peki, olu d* ya yağmur yağar v. s. olursa, 
mibzer bozulursa, bunun için 'bir memur verin 
der, köylü; fakat memur yoktur. Ve köylü 
mibzeri alır götürür köyüne. Bu köylünün 10 -
15 dönüm arazisi vardır ekilecek. Çünkü büyük 
çiftçilerin zaten kendilerinin mibzerleri vardır. 
Mibzer alan köylü, bir hafta sonra götürür onu; 
derler ki kendisine: 8 gün oldu, 105 lira vere
ceksin. Aman yapmayın der köylü; ben 5 - 10 
dönüm ektim, bu mibzer saatte 50 - 60 dönüm 
eker, ben bir hafta bekledim, bir memur iste
dim, vermediniz, der'. Evvelce yatırdığı 300 li
ranın 160 lirası böylece gidiyor, itiraz ettiği 
zaman da «Ne yapalım Vekâletin emri.» diyor
lar. 

Şimdi, harman makinaiarı vardır. Vilâyetle
rin elinde bulunan harman makinaiarı bir gün
de iki tondan fazla yapmaz. Bu yüzden köylü de 
bu makinaya itibar etmez. Köylüler ıbu maki
naya ıbir motor takar akşama kadar çalıştırır, 
'35 - 40 lira benzin parası verir. Ayrıca makina 
kirası için de 40 - 50 lira verir. Bunun için bu 
makinaya itibar etmez oldular. 

Bizim Tokat'da bir solsahil vardır. Sayın 
Bakan zahmet buyursa; buralara teşrif etse 
de görse. Sulama kanalını; Ekim ayı gelin
ce keserler. Diyecekler İki; sulama işiyle Ba
yındırlık Bakanı ilgilenir. Doğru. Ancak; 
Tarım Bakanlığı teşkilâtının da, ilgilenmesi 
lâzımdır. Ekim ayı gelince kanal kesilir. Tar
lanın bir tarafı ekilmiştir; bir tarafı ekilme
miştir. Ekilmiş olan taraf yemyeşildir. Di
ğer tarafı ekilecektir. Nedir bu; niçin ek
mediniz ; diye sorarız; derler k i ; buraya 
geçen yıl. pancar ekmiştik. Sulamadan dola
yı sıkılmış; burasını yağış olmadığı içini 
bozup sökmek 'imkânı yoktur. Ekim ayı de
yince kanalın suları da kesiliyor; sulanmadı
ğı için ekemedik; derler Bugün; kanalın 
altındaki yerler ekileme'miştir; boş duruyor; 
ekilecek; duruyor. Çünkü; eğer biz suyu 
havadan, beklıiyeceksek ; Oenıabi Allah'tan her 
şeyi bekliyeceksek <ne lüzum var bu kanala? 
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Arkadaşlar; sağ sahil sulanacaktır; bu 

toprak kurudur; ekilmemiştir. Yürekler acı
sıdır bu iş. Onun için; Tarım Bakanlığının 
bu hareketi deva in. ettiği için biz kapı kapı 
yabancı memleketlerden dileniyoruz. Çok rica 
ederim; Tarım. Bakanlığı biraz alâkadar ol
sun. 

Muhterem arkadaşlar; pancar sulanacaJk; 
dönümü 10 lira; sebze 15 l i ra ; hububat 4 lira. 
Hiçbirisi ekilmemiş; tarlalar ölü vaziyette du
ruyor. 

Huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğinı. Onun 
için kısa kesiyorum. 

Şimdi; âfet göreai yerlere tohum yardımı 
mevzuu yardır. 49 vilâyete yardım ediliyor. 
Tokat'da doludan zarar bören yerler arasın
dadır. Aile başına yüzer kilo arpa verdiler. 
Bir köylü 100 kiilo arpa almak için Toka'-
da üç gün bekledi. Aldığı 100 kilo arpayı sat
sa üç bünlük masrafını ikarş^lıyamaz. Hükü
metimiz bu şekilde yardımcı olacağına; hiç 
yardımcı olmasın daha iyidir. Köylü versin; 
masraf ödesin; işinden gücünden olsun; böy
le şey olmaz. Böyle yardım edecekse; hiç 
etmesin daha iyi. Bu şekilde 49 vilâyete yar
dım ettik; diyeceğine; 20 vilâyete yardım 
etsin; ama iyi yardım etsin; bu daha iyidir. 
Bu adam; buna göre istlifade etti mi? Yok be
yefendiler. 

Hayvancılık meselesine gelince; beyefen
diler. Sayın Bakan buyurdular ki; «Biz çift
çiye; köylüye boğa veriyoruz; şunu veriyo
ruz; bunu veriyoruz» Allah için beyefendiler; 
hayvan ıslâh istasyonları bir âmme hizmeti 
müessesesi olmaktan çıkmış; ticaret zihniyeti 
ile çalışan bir müessese halini almış bululn}-
ına)ktadır. Tarım Baıkanlığma müracaat eden 
ve bir boğa veya ıslâh için bir 'iki tane inek 
almak istiyenlere verilen cevap şudur,: Karaca 
Harasına git; görüş; oradan boğa veya inek
leri al. Ve bize; bu hususta; İm şekilde sa
tıyoruz; bu şekilde veriyoruz diyorlar. Şim
di hayvanların ınueyyen kadrosu vardır; 
250 - 300 dür bu kadro. Bulutların haricin
deki; fazlasının raporunu yaptık derler; ya
ramıyor derler; sürerler pazar yerine. Pazar 
yerinde kasaplar bunlara pey sürerler; verir
ler. Bunları umumiyetle kasaplar alır. Etin 
kilosu bugün beş lira. Bu sebeple köylüye 
diisürmezler bunları, Gecen gün böyle bir sa-
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tısta bir boğayı 1 800 liraya aldılar. Bir çift-. 
çi bunu bu fiyata alabilir mi°? Hayvan ıslâh 
istasyonları ticaret zihniyetiyle çalışjain bir 
çiftliktir; beyefendiler. Maalesef üzülerek 
söyleyeceğim; bugün ziraat teşkilâtı olanak 
bir teşkilâtın; hemen hemen; ismi var .cismi 
yoktur. Şayet biz ız'iraati ısahaya indirir; tar
lada ; bağda; bahçede tatbik edersek ancak 
randıman alabiliniz. Ama; masa başında otu
rarak hayalî istatistik yaparsak bu şekilde bu 
memle'kette ziraatten istifade edilemez. 

Sorunuz vekâlette bir ziraat memuruna 
veya âmirine; ne kadar nadas yapılmıştır; 
ne kadar buğday istenmiş; 'ne kadar arpa 
dağıtılmış; hepsinin haberini verirler. Hattâ 
söğüdüne, kavağına, tavuğunun yumurtasına 
(kadar haber verirler. Hattâ daha yüksek kade
medeki memurlar zaman zaman da bu ziraat 
mamurlarından fikir alırlar. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere efendim. 
MEHMET KAZOVA (Devamla) — Bu mem

lekette bir de şeker şirketinin icraatı vardır. 
Gerek ekmede, gerekse diğer hususlarda çiftçi 
ile 'beraber çalışılır. Fakat aılkadaşlar diğer 
tarım «analarında ise ziraat memuru çiftçinin 
haberi olmadan gelir, kendi ıbaşınia gezerek ilâ
cını sıkar gider; bir daha gelmez. Sıiktığı ilâ
cın kokusu gider, tesiri kalmaz; neticede zarar 
yine meydana, gelir. İşte bizde infial burada 
başlar. Yazı yazarsın gelmez; ne zaman ki za
rar başlamıştır, ondan sonra gidersin durumu 
•anlatırsın, ıseninle bena'ber memur gelir ve bir 
iki finean toz püslkürltür. Bir de «efendim falan 
saha, falan muhit tamamen ilâçlanmı§tır, haşa
rat imha edilmiştir» der. Tövbe olsun Ibir tane 
ölmemiştir. Eğer Ziraat Vekâleti bu şekilde ça
lışmaya devam ederse biz harice el açıp dilen
mekten ilânihaye kurtulamayız. 

Vaktin dolmak, üzere olduğunu Keis Bey 
ibildirdiler. Bu itibarla, kesiyorum. Hürmetle
rimle. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TABIM BAKANJ MEHMET İZMEN (Gire

sun Cumhuriyet Senatosu Üyesi) — Arkadaşı
mız çalışmalarımız haJkkında bâzı şiddetli ten-
kfollerde bulundu. Bu itibarla tekrar huzuru
nuzu işgal etmek .mecburiyetinde 'bulunduğum 
için özür dilerim. 

Ziraat aletleri mevzuunda biraz evvel ma
ruzatta bulunmuştum. Arkadaşımız sanıyorum. 
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ki, tetkiklerini biraz ndksan yapmışlar. Ziraat 
Vekâleti elinde âlet edevatla müstahsilin ihti
yaçlarını karşıiıyacak bir işletme değildir. Zi
raat Vekâleti, biraz evvel de arz ettiğini gibi, 
halkımıza alet kullanmasını öğretmek, halkı
mızı teknik ziraate, makinalı ziraate alıştır
mak ve bu maksatla talim mahiyette tatbikat 
yapmak üzere elinde alet 'bulundurmaktadır. 
.Biraz evvel bâzı rakamlar da arz etmiştim. Yok
sa elinde öyle milyonlarca alet, edevat, 'bulun
durması bahis mevzuu değildir. 

Teknik ziraat müdürlükleri, daha ziyade 
vilâyetlerde de, arz ettiğim sebeplerle tatbikat 
gösterisi ya.pmak üzere aletler kullanmaktadır. 
Bu aletler Ziraat Vekâleti teşkilâtının vazifesi
nin ieabetıtirdiği müddet dışında, (boş zaman
da. da halkımızın istifadesine arz edilmeiktedir. 
Yani gösteri tatbikatı bittikten sonra vatandaş
lar bu aletleri kullanımaik istedikleri zaman, 
aletler kullanılmak suretiyle, kira ile verilmek
tedir. Bu aletler kira ile verildiği esnada iki 
türlü ücret alınmaktadır : Birisi, vatandaş aldı
ğı aleti kırmadan ve sair 'bir zarar vermeden 
getirsin diye depozit kabilinden alman miktar; 
diğeri ise aleti kullandığı müddetçe kira olarak 
alınan tmiktardılr. Bunların kıymetleri yani de
pozito ve kira kıymetlerinin miktarları muay
yen ölçülere tâbidir. 

Buyurdular ki, «Aleti alandan, aleti kulla
nanlardan fazla para alınmaktadır.» Ziraat Ve
kâleti bir aletin kimin, elinde ne kadar gün 
kaldığını birer birer Itesbit edemez ki. Biran 
evvel getirsin diye konulmuş bir usuldür bu. 
Yoksa Ziraat Vekâleti kira ile alet, edevat 'vere
cek bir teşkilâta sahip değildir. 

Ayrıca »su meselesinden (bahsettiler; bu hu
sus hem .soruları içinde mevcut değildir, hem 
de Ziraat Vekâleti su işletmesiyle meşgul değil
dir. Mamafih 'bu vesile ile muttali olduğumuza 
göre Ziraat Vekâleti olaraik Devlet Su İşletme
lerinin bu suyu daha iyi bir şekilde tevzi etme-
si, bu sulamaya ihtiyacı olan toprakların sulan
ması hususunda kolaylık gösterilmesi (bakımın
dan o idare nezdinde gerekli demarjı, teşebbü
sü yapmayı vazife sayarım. 

Tohum meselesine gelince; buyurdular k}, 
«Köylüye yüz kilo arpa veriyorlar, köylü bu
nu tedarik etmek için vilâyette yüz kilo arpa 
parasından çok masraf yaparak zarardide olu
yor.» 
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Muhterem arkadaşlarım; ıbiz köylüye, zira

at erlbabma, çiftçiye, fert başına tevziat yap
mış değiliz. Vilâyetler (kanunun tâyin ettiği 
esaslara göre ihtiyaçları teslbit edip, bize bildi
riyorlar. Biz de vilâyetin bildirdiği ihtiyaç 
miktarını valinin emrine tahsis ediyoruz. Vali 
bu hususta vilâyette mevcu't bulunan komisyo
nun İhtiyaçların tesbiti sırasında köylünün ih
tiyaçları nazarı 'itibara alınarak hazırladığı lis
teyi :bize gönderiyor. Biz de bu listeye göre 
'ihtiyacı gönderiyoruz, vali fbunu fert başına 
taksim ediyor. Binaenaleyh yüz kilodan 'bahse
dildiğine göre bize 'bu ihtiyaç vilâyetçe yüz ki
lo olarak verilmiştir, fuzûli bekletiliyoruz, 
dediler. Bu 'hususu temine çalışırız; Bakanlık 
olarak •beklemeden tevziatı ' yapmamız vazife
mizdir. 

Hayvanların. ıslahı mevzuundaki suallerine 
arz ettiğim cevabıma ilişerek dediler ki; Zi
raat Vekâleti 'hayvan ıslahiyle meşgul değil
dir. Ziraat Vekâleti insafsız bir t'üeoar ^ibi 
'bu işin ticaretini yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Ziraat Vekâleti
nin, hayvan ıslalhı 'mevzuunda, haralarında, 
ine'khanelerinde mevcudolan hayvanlar iki şe
kilde satışa çıkarılarak, satılmaktadır: 

3. —- Damızlık evsafını kaybetmiş, defoııme 
edilmıiş, evsafını kaybetmiş, damızlık olarak 

ku'llanılmasında fayda görülmiyen hayvanla
rın satışa çıkarılmasıdır. Bunlar müzayede ile 
en. fazla pey sürene satılmaktadır. Bunlar zaten 
damızlık evsafından, düşük evsaflı hayvanlar 
oldukları için, ıslah mevzuunda .faydalı 'olan 
hayvanlar değildir. Onun dışında akltif, fay
dalı, damızlıklarından istifade edilenler Mı* 
takdir bedeli ile vilâyetlerin emrine, valilerin 
emrine verknektedir. Vilâyetin gösterdiği lü
zum üzerine ki bu lüzum da 'ihtiyaç sahibi va
tandaşın müracaat etmesi ile meydana gelen 
'bir lüzumdur, vilâyet emrine? 'verilmekte ve vi
lâyet de kendi emrine verilen hayvanı ihtiyaç; 
sahibine vermektedir. Bu hususdaki mevzua-
tın tathikatı da bu yoldadır. 

Ziraat Vekâletinin umumiyetle çalışmaların
dan şikâyet ettiler. Ve dediler ki, «Tarım Ba
kanlığı 'bu hali ile hiç yapmasa daha iyidir, 
çünkü taım olarak tatbikat yapmamı aktadır.»' 

'Tarım Bakanlığı teşkilâtı mükemmel şekil
de vazifesini yapıyor şeklinde bir iddiada 'bu
lunmak elbette eo'k ileri bir iddia olur. Fakat 
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Tarım Bakanlığı kendisine verilmiş olan va- I 
zifeleri, her yıl tahsisatına ve elindeki alet im
kânına göre, bütün memleket sathına yayılmış 
olan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının gideril
mesi hususunda diğer Devlet daireleri gibi gay
ret sarf etmektedir. Gönül arzu eder ki; ve 
<bu yolda çalışmaya da gayret ediyoruz ki; Zi
raat Vekââleti teşkilâtı bürokratik yani büro 
mesaisinden ziyade iş icabı olan tarlada, bağ
da, bahçede çiftçilerimizle, yetiştiricilerimizle 
hemhal olsun ve her türlü tatbikatı âdeta ken
dileriyle ortakmış gibi yapsın. Bil şayanı arzu
dur. Bu istikamette elimizden geleni, elimiz
den gelen imkânlarla yapmak gayreti içinde 
bulunduğumuzu ilâveten arz etmek isterim. 

Şeker Şirketinin çalışmaları çok memnuni
yet vericidir. Fakat, takdir buyurursunuz ki, 
Şeker Şirketinin meşgale saöıası ile yurdun 
dört bucağına yayıknı.ş ziraat teşkilâtının meş
gale sahası, gerek imkânları, gerek müstahsılla, 
ekonomi ve malî irtibatı bakımından aynı va
ziyette delildir. Bunu mukayese zordur. Fa
kat ilâveten, arz ötmek isterim ki, ziraat teş
kilâtının bugünkü çalışma tarzı maksadı istih
sale kâfi addedilemez. Ziraat Vekâletinin bü
rokratik mesaiden çıkıp erbabı ziraatle, yetiş
tiricilerle daha sıkı iş birlini yapacak hale gel
mesi arzumuz ve idaalimlzdir. Ve tatbikatı 'bu 
yola^götürmek emelimizdir, arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tarım ve Saflık bakanları 
burada olduğu için adı geçen bakanlardan so
ru soran arkadaşlarımız ayrılmasınlar. 

Buyurun Sayın Kaz ova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Bakan buyurdular ki, bun
ları iyi tetkik etmemiş. Yani buradaki benim 
mâruzâtım İçin, iyi tetkik etmeden ve bunları 
bir esasa dayamadan konuşuyor mânasını ver
diler. I 

Muhterem arkadaşlarım; ben bizzat çiftçi ve I 
köylüyüm, çiftçiliğin ne demek olduğunu çok iyi I 
'bilirim; ziraat memurlarımdan daha iyi bilirim. I 
öyle zıiraat memurları vardır ki, daha kavak dik- I 
meşini bilmezler. Benim oğlum da yüksek ziraat 
mühendisidir. Burada ziraatçilere hakaret etmi
yorum. I 

Alet ve edevat meselesine gelince : Bendeniz I 
söyledim, âlet ve edevat vardır, haddinden fazla I 
vardır. Bunları kiraya veriyorlar; ama, kiraya | 
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verme usulünü bilmiyorlar. Bunun da kendisine 
göre bir usulü vardır. Burada çiftçiye bir kolay
lık düşünmelidir. Ben bir makina götüreceğim, 
(bunun için de 300 lira yatıracağım. Beş on gün 
orada kalacağım. Eğer köyüm kasabaya 20 kilo
metre uzakta ise işim daha da zorlaşacaktır. Yaiğ-
mur yağdığı zamanlarda bir sürü iş çıkacak kar
şıma... Bir de orada bir hafta kaldım mı, biraz ev
vel arz ettiğim gilbi 160 lira kesecekler. Beyler, 
300 lirayı köylü bulabilecek mi? Köylünün 300 
lira verecek kudreti var mı? Bir karar verilmeli
dir; ama tatbik imkânı olmalıdır. Tatfbik imkânı 
var mı? Ziraat Vekili çok yerinde buluyor. Ken
disi köylüyü gözünün önüne alsın. Bir köylü 3Ö0 
lira verip de makina alaibilir mi? Bulsun, ödünç 
alsın; ama bir hafta kaldığı zaman 160 lira kese
cekler. 

ıSaniyen suiama mevzuunda bendeniz arz et
tim; Vek'il Bey diyecek ki, bize ait değildir, de
dim. Kanal Su İşlerine aittir. Su İşleri dolayı-
•siyle Nafıaya aittir, dedi. Ben bunu dalha evvel 
de söyledim. Ekim ayı gelmeden suyu keserler. 
Tarım Bakanı, bu hususta ilgi göstereceklerini 
söylediler. Fakat Su İşlerine müracaat vukuun
da, ya tamir yapacağız derler veya «Arıza var
dır, fakat mevsim tamire müsait değildir, ancak 
ilkbaharda yapılacaktır.» derler. Nisan, Mayıs 
ayları gelir, tamir yapılmaz. Mahsul kurur, kim
se ilgilenmez. Niçin arıza zamanında giderilmez 
veya ilkbaharda, havalar iyice ısınmadan tamir 
yapılmaz? Bu memleketin çiftçisi ve köylüsü ile 
teşkilât, ayrı ayrı memlekete mensuplarmış gibi 
karşı karşıya gelmektedirler. 

Saniyen, tohum mevzuunda da «Vilâyetler ih
tiyacını bildirdi, ona göre tohum dağıttık» di
yorlar. Lütfen söylesinler, hangi vilâyet 100 kilo 
ilhtiyaç göstermiştir? Bu ihtiyacı vali bildirdi ise, 
valilerin kabahatini ^köylü vatandaş niçin çek
sin?.. Hangi köylü vatandaş 100 kilo ihtiyaç bil
dirmiştir? Hiç birisi... Çokları, bunu da almadan 
geri döndüler, biz 100 kilo arpayı alamayız, de
diler. Validen gelen her şeye inanırsak, Ziraat 
Vekâletine ne lüzum vardır; oradaki memurlar 
ne diye oturuyorlar? Niçin tesjbit etmemişler? 100 
kilo arpa bildirilmiş.. Bu vazifeyi benimsemek de
ğildir. I 

Sonra; hayvancılık meselesinde «Biz tetkikat 
yapıyoruz, hayvanlardan fazla olanları pazar ye
rinde satılıyor.» Pazar yerinde satılan hayvanlar 
inekhanelerin fazlalığı, defiorme olmuş hayvanlar-
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dır, diyorlar. Pazar yerinde satılan hayvanlarla 
çiftçinin elinde bulunan hayranları bir mukayese 
etsinler. Hangi hayvanmış görürler. înekhaneler 
(hayvanların fazlasını, kadrolarının fazlasını sa
tarlar. Bâzı vilâyetlere veriyoruz diyorlar. Hangi 
vilâyete vermişler bir isim verebilir mi?.. 

Beyler, bunlara benim ağzım varmıyor, yakış
tıramıyorum; yoksa başka bir tâbir kullanaca
ğım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, al
kışlar.) 

IBAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARİM BAKANI MEHMET İZMEM (C. S. 

Ü. Giresun) — Efendim, üçüncü defa huzurları
nıza geldiğim için itizar ederim. Arkadaşım it-
'ham'kâr sözler söylediler. Eğer bir .bildikleri var
sa lütfetsinler, delillere müstenit 'bilgilerini açık
lasınlar, tahkike amadeyiz. Biz vazifemizi kanun 
dairesinde ifa etmekteyiz. 

ISözlerinden buğday mevzuunda yolsuzluk ya
pıldığı, hayvancılık mevzuunda hayvanların de
forme edilmesinde suiistimal olduğu mânaları 
çıkmaktadır. Bunlar, tamamen delillere dayan
madıkça ulu orta söylenecek şeyler değillerdir. O 
kadar sağlam konuşuyorlar ki, eğer bir bildikleri 
varsa ifade etmek suretiyle tahkikimize fırsat ver
melerini rica eder; Vazifemizi kanun dâhilinde 
yaptığımızı teyiden arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Ordu Milletvekili Sayın Şâldi Pehlivanoğlu 

yukarda bir zaptı tetkik etmek için Riyasetten 
müsaade ile ayrıldığı sırada 7 nci sırada 'bulunan 
sorusunun sırası geldiği için, düştüğü iddiasiyle 
'hakkını istemektedirler. Kendileri evvelce Baş
kanlığa bildirdikleri için haklıdırlar. Ancak; Baş
bakan veya Barbakan adına cevap verecek bir 
Bakan bulunmadığı için, soruları gelecek Birle
şimde görüşülecektir. 

iHakları malhfuz kalmak şaıiti'yle Ticaret ve 
Sağlık Bakanlarından sözlü soruları olanlar bu
rada iseler cevaplandırılacaktır. 

33. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebe
biyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Tica
ret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/438) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, buradalar. Tica
ret Bakanı; burada. 

Soruyu okutuyorum. 
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10 . 10 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Ti

caret Vekili tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin 

1. — Bu sene havaların anormal derecede ku
rak gitmesi sebebiyle ektiği tohumu dahi elde 
edememiş bulunan Kastamonu ilinin ve bilhas: 
sa İnebolu, Cide, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ve 
Azdavay kazaları çiftçilerinin vahim bir açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu resmî mer
ciler tarafından Vekâletinize intikal ettirilmiş 
midir? 

2. Çok gayrimüsait iktisadi ve sosyal şart
lar altında bulunan bu ilçelerdeki vatandaşları
mız, peşin para ile yemeklik buğday mubayaa 
etmek imkânından mahrum bulunduklarına gö
re, hibe suretiyle mümkün olmadığı takdirde 
kredi suretiyle kendilerine buğday tevzii husu
su düşünülmekte midir? Bu halkın açlıktan öl
memesini temin zımnında Hükümetimizce baş
kaca ittihazı düşünülen tedbirler var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık se
bebiyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Kastamonu Milletve
kili Sabri Keskin tarafından verilen sözlü so
ru önergesi irdelenmiştir. 

1. Bu sene havaların anormal derecede ku
rak gitmesi sebebiyle Kastamonu ili müstahsıl-
larınm açlık tehlikesi ile karşı karşıya geldikle
rine mütedair Kastamonu Milletvekili Ali Dik-
menli'nin 4 . 8 . 1962 günlü müracaatı üzerine 
durum Kastamonu Valiliğinden sorulmuş ve alı
nan cevabi yazıda; bu çevrenin ekmeklik ihti
yacının peşin bedelle Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından muntazaman karşılana geldiği, an
cak, ödeme imkânları mahdudolan bir kısım va
tandaşın ihtiyacını karşılamak maksadiyle be
delsiz buğday tahsisinin yerinde olacağı belir
tilmiştir. 

Amerika'dan hibe suretiyle sağlanan 80 000 
ton yemeklik buğday 16 . 2 . 1962 tarihli ve 
6/213 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle ilgili il
lere tahsis edilmiş bulunduğundan, bedelsiz ek-

— 614 — 



M. Meclisi B : 1 
meklik buğday yardımı yapılmasına mütedair ta
lebin tervici cihetine gidilmemiştir. 

2. Bununla beraber Kastamonu ili için 6/41 
sayılı Kararname gereğince 1 000, buna ek 6/643 
sayılı Kararname ile de 340 ton olmak üzere 
ceman 1 340 tön buğdayın kredili olarak satışı 
cihetine gidilmiş olup tevziata devam edilmek
tedir. 

3. Çatalzeytin ilçesinde Toprak Mahsulleri 
Ofisince bir satış yeri açılması hakkındaki ta
lep incelenmekte olup varılacak sonuca göre ge
reğine tevessül olunacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Keskin. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlarım; sözlü sorum münasebetiyle, 
Sayın Ticaret Bakanı Beyefendi tarafından ve
rilen izahata teşekkür ederek, mâruzâtıma başlı
yorum. 

Biraz evvel okunan sorumda da açıkça be
lirttiğim üzere, bendeniz, bu sene havaların 
anormal derecede kurak gitmesi sebebiyle Hü
kümetçe sahil kazalarımız halkının açlık tehli
kesinden ne şekilde kurtarılacağı hususunu sor
muştum. Halbuki sözlü soruma verdikleri ce
vapta, Sayın Ticaret Bakanı, geçen sene Kasta
monu Vilâyeti emrine yemeklik buğday için ya
pılan tahsisi zikretmekle sorumu cevaplandırmış 
oldular. 

Bendeniz sorumda geçen seneye ait muame
leyi değil, bu sene alınması iktiza eden tedbir
leri sormuştum. 

Ancak peşinen ifade etmeye mecburum ki, 
Meclis kürsüsüne getirdiğim bu mesele hakkın
daki Hükümetin görüşünü kifayetsiz buldum, i 

Vekil Beyin de kabul ettiği veçhile, bu sene ; 
Kastamonu Vilâyetimizde ve bilhassa İnebolu, I 
Cide, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ve Azdavay il
çelerinde havaların görülmemiş derecede kurak 
gitmesi sebebiyle, bu bölge çiftçileri ektikleri 
tohumları dahi elde edememişlerdir. Bu durum 
Kastamonu Vilâyet Makamı taraf nidan 31 . 8 . 
1962 gün ve 2059 sayılı yazı ile Ziraat Vekâle
tine intikal ettirilmiş ve bu kazalar halkına be
delsiz buğday tahsisi talebolunmuştur. 

Sayın Vekil bedelsiz tahsisin hattâ kredili 
tahsisin mümkün olamıyacağını ifade buyuruyor
lar. O halde muhterem arkadaşlarım, huzurunuz
da Hükümetten soruyorum : Çok gayriiktisadi 
ve sosyal şartlar altında bulunan bu ilçelerdeki 
vatandaşlarımızın açlıktan ölmemeleri için kısa 
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ve uzun vadeli ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir?. Bunların hangileri ittihaz olunmuştur? 

Sayın milletvekilleri; şu hususu bilhassa 
her türlü histen tecerrüdederek ifadeye mecbu-

| ram ki; bu bölge halkının artık peşin para ile 
i yemeklik buğday mubayaa etmelerine imkân-
İ lan kalmamıştır. Kısa vadeli tedbir olarak, hic 
I olmazsa Hükümetin kredili olarak yemeklik 

buğday tahsisi ve tevziini ele almasını kendi
lerinden istirham ediyorum. 

Bu arada Hükümetimizin bâzı uzun vadeli 
tedbirlerle bölge halkını geçim sıkıntısından 
kurtarmasını dilemek te bizim vazifemizdir. Bu 
tedbirlerin mahiyeti ne olacaktır? Bu, uzun. 

i tetkik ve >rojele,J.n yapılmasını icabettiren bir 
ı husustur. Şu kadarını ifade etmeme müsaade bu

yurun : 
Sual takririmde isimleri geçen ilçelerimizde-

ki köylerimizin yüzde 95 i orman içinde veya 
j civarında bulunan köylerdir. Bu köylerde yaşı-
{ yan halkımızın orman ile çok yakından münase-
! betleri mevcuttur. Bu bölge halkı geçiminin bir 
| kısmını da ormandan temin edegelirdi. Ancak 

son birkaç seneden beri Orman Kanunumuzun 
maalesef tek taraflı olarak tatbik edilmesi ve bil-, 
hassa orman içinde ve civarında bulunan vatan
daşların kanunun bahşettiği bir kısım haklardan 
fiilen istifade ettirilmemeleri muvacehesinde, bu 
halkın geçimi çok zorlaşmış ve diğer yardımcı, 
faktörler de bulunmadığından bu halkın geçimi; 
yalnız ve yalnızca ektiği mısır mahsulünün ve- i 
rimine inhisar etmiştir. 

Bu bölge maalesef gelmiş gedmiş hükümetler; 
tarafından lâyık olduğu alâkayı görmemiş ve 
kendi kaderine terk olunmuştur. 

Karadeniz sahillerimizdeki vilâyetlerimize I 
bir atfı nazar edersek : 

Rize ve Trabzon vilâyetlerinde çay ziraati su
retiyle, Giresun ve Ordu vilâyetlerinde fındık 
ziraati suretiyle, Samsun ve Sinop vilâyetlerin
de tütün ziraati suretiyle, Zonguldak vilâyetin
de ise bu bölgenin sanayi merkezi haline getiril
mesiyle halkın kalkınması halledildiği halde, 
Kastamonu orada kendi haline bırakılmıştır. 
Bu imkânlardan mahrumdur. 

Yol vaziyeti de aynıdır. Hopa'dan başlıyan 
sahil yolu vilâyetin hudutları içinde inkıtaa uğ
ramakta, Zonguldak hududunun başladığı yer
de yeniden başlamaktadır. Bütün bu hususları 
arzdan maksadımız, kendi kaderine terk edil-
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miş bu bölgeye Hükümetin ilgi göstermesine ve I 
burada yaşıyan vatandaşlarımızı açlıktan kur
tulmasına matuftur; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. ı 
TİCÂRET? BAKANI MUHLİS ETE (Anka

r a ) — Sayın arkadaşlarım, soru. sahibi muhte
rem arkadaşımın üzüntüsüne bendeniz. de işti
rak ediyorum. Benden, aşağı.yukarı açlığın na
sıl giderileceği hususunda bir sual sordular. Bu 
meseleler daha çok tetkik ve projeler yapılma-: 
sim icabettiren hususlardır. Bunu şu kadarla 
ifade etmeme müsaade buyurmanızı rica edece
ğim. Buralarda vilâyetlere bağlı ilçelerimizin 
ve köylerimizin yüzde 95 i orman içinde veya 
orman civarında olan yerlerdir. Bu köylerde 
yaşıyan halkın ormanla çok yakından münase
betleri vardır. Bu bölge halkı geçiminin bir 
kısmını şimdiye kadar ormandan temin edege-
lirdi. Çünkü, son birkaç seneden beri, Orman 
Kanunumuzun maalesef bura halkının aleyhin
de tatbik edilmesi sebebiyle söyledikleri gibi, 
ihtiyaç çok iyi bir şekilde belirmiş bulunuyor. 
Yine kendileri de çok iyi bilirler ki ; 9 vilâyetin 
açlık ve kuraklık müşkülâtı içinde bulundukla
rını biliyorum. Bu hususta Hükümet; kredi. 
olarak ne kadar, başka şekilde ne kadar, tohum
luk olarak ne kadar ihtiyaç vardır diye bir ra
poru tetkik etmekle, meşguldür. Bunu yakın
da Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz. İnşallah 
bunların nisbetiyle bu ihtiyaç sahipleri bir şey
ler temin edebilirler. Fakat şimdi bu vaziyet 
karşısında sarih bir fikir söyliyecek vaziyette 
değilim. Üzüntüyle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Keskin. ' 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Ve

kil Bey tarafından bilâhara verilen izahat çok 
tatminkâr oldu. Bizim bölgemiz bu sene büyük 
bir kuraklık âfeti geçirmiştir. Yağmursuzluk 
ekili mahsulü mahvetmiştir; zürra tohumunu 
dahi alamamıştır. Hükümet bu durumda olan 
çiftçinin derdine bir çare bulmak zorundadır. 
İç - Anadolu, ile dokuz vilâyeti ilgilendiren Ve
kil Beyin vaitlerini bendeniz şükranla karşılıyo
rum. Bunun için huzurunuzu işgal ettim. Ken
dilerine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım, 
Yümaz'ın, tiftik, ürünümüzün, son iki yıl içinde
ki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüşlerinin 
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sebeplerinin neler olduğuna dair sözlü sorusu ve 
•Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı 
(6/440) . 

BAŞKAN — Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz, buradalar mı? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — .Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bir usul meselesine temas etmek 
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Oturumun açıldığı dakikadan bu saate ka
dar olan zamanlarda, sorular sırasiyle gün
demin 39 ncu sırasına kadar müzakere 
edildi. 40 ve 40 ı mktaakıp sorulardan 
devam etmeleri icap. ederken, Başkanlık Di
vanının daha evvelce görüşülmeyen bir soru
ya, yani bir vekilin bulunmaması veya soru sa
hibinin bulunmaması sebebiyle görüşülemiyen 
bir soruya, bakan veya soru sahibi gelmiştir es
babı muci'besiyle tekrar rücu edilmesi, Başkanlık 
Divanının tutumunun tenkidi için bir misal teş
kil edebilir. Bu bakımdan İçtüzük hükümleri ve 
Parlamento teamülü icabı olarak, soruları sıra
siyle takip etmek, sorular bittikten sonra vekil 
geldiği veya soru sahibi Parlamentoya yeniden 
girdiği takdirde geçmiş surolara rücu etmek 
icapeder. Maruzatım bundan ibaret. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanların meşguli
yetleri dolayısiyle, sorularını okuduğumuz za
manda bulunmamaları neticesi, hazır bulunan 
Bakanların sorularına devam ettik. Sayın arka
daşımın sorularına da sıra geleceği muhakkak
tır. Biraz gecikmiş olacaktır. Hazır Bakanları 
elde etmiş iken soruları cevaplandıralım diyo
ruz. 
Sayın Asım Yılmaz arkadaşımız1? Yok. Soru 

gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

29. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmedi
ğine dair soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/444) 

BAŞKAN — Ali İhsan Balım arkadaşımız?. 
Burada. Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanı da 
buradalar. Soruyu okutuyorum. 

.Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan-
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dırılmasına delâletlerinizi saygı ile arz ve rica 
ederim. 

15 . 10 . 1962 
İsparta -Milletvekili 
Ali îhsan Balım 

1. Devlet hastaneleri ve sağlık -merkezleri
nin mesailerinin ilmî yönden kontrolü yapılı
yor mu? Bu kontrolü kimler ve 'hangi kriter-
yonlara göre yapıyorlar? 

2. Devlet hastanelerinin A, B, C, D, E sı
nıfları şeklinde tasnif edildiğine şahit oluyo
ruz. Bu sınıflandırma hangi esasa göre yapıl
maktadır? Bu tasnif adil ve tatminkâr bir sınıf
landırma mıdır? Bu tasnifin gayesi nedir? 

3. Mütehassıs hekimlerin bu sınıflara ay
rılan hastanelere nasıl ve hangi ölçülerle tâyin 
edildiklerini açıklar mısınız? Bilfarz Doğu'da 
A sınıfındaki hir hastanede üç veya beş yıl ça
lışan bir mütehassıs hekimin daha avantajlı 
olması iktiza eden D veya E sınıfı bir hastane
ye nakli memuriyet etmesi kabil midir? Yoksa 
tâyin yönetmeliğinize göre böyle bir mütehassı
sın sırası ile B ve C sınıfı hastanelerinde de 
üçer beşer sene çalışması zarureti var mıdır? 

4. Bu nakil ve tâyinlerde tek kıstas kı
dem midir? Genç, kabiliyetli ve ehil bir müte 
hassıs (hekimin ilk memuriyetinde olmasa da.h: 
b> kaç sene içinde D ve E sınıfı hastanelerden 
birisine naklen 'tâyini mümkün müdür? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANJ 

YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır) — Devlet 
let hastane ve sağlık merkezleri mesailerinir 
ilmî yönden kontrol edilip edilmediğine dair 
İsparta Milletvekili Sayın Ali îhsan Balım ta
rafından verilen sözlü soru önergesine cevapla-, 
rımı arz ediyorum. 

1. Devlet hastaneleri Ve sağlık merkezle
rinin mesaileri ilmî bakımdan Bakanlığımız 
müfettişleri tarafından umumi teftişler sırasın
da ve lüzum hâsıl oldukça kontrol ve muraka
be edilmektedir. --, ' • ' • . ; . • 

2, Devlet hastanelerinin A, fc, C, D, E g'ibi ı 

gruplara ayrılması, mahrumiyet mıntıkaların
dan mütehassıs bulundurulmasında .kolaylık 
sağlanması ve muayyen bir müddet çalışanla-. 
nıı kademeli bir şekilde imkânları daha 'genir.-ı 
olan yerlerde vazife görmelerinin »temini gaye
siyle hazırlanmıştır. 
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Bu sınıflandırma, il ve ilçelerin tabiî, coğ

rafi ve iktisadi durumları ile müesseselerin ku
ruluş ve çalışma şartlan göz önünde bulundu-' 
ruimalk suretiyle yapılmıştır. 

Bu sınıflandırma evvelce yürürlükte bulu
nan yönetmeliklere göre bir tekâmül arz et
mektedir. ölçülerimize göre âdil ve tatmin
kârdır. 

Mahallî şartların gelişmesi halinde sınıflan
dırmanın her yıl gözden geçirilmesi lâzımgel-
diği hakkında yönetmelikte sarahat mevcuttur. 
Nitekim 3 ay evvel bu sınıflar yeniden gözden 
geçirilmiş ve lüzumlu düzeltmeler yapılmıştır. 

3. Tâyinler mütehassısların kıdem ve eh
liyetleri nazarı itibara alınmak suretiyle ya
pılmaktadır. Yönetmelikte, Memurin Kanu
nunda olduğu gibi, bir tâyin mahallinde 3 se
ne basan ile çalışanlar bir üst kademedeki mü
esseseye geçmeye hak kazanmaktadır. 

Şöyle ki; 
A grupuna yeni ihtisas verenler, 
B grupuna en az 3 senelik hizmeti bulunan

lar, 
C grupuna en az 6 senelik hizmeti bulu

nanlar, 
D grupuna en az 9 senelik hizmeti bulu

nanlar, 
E grupuna en ıaz 10 senelik hizmeti bulu

nanlar, tâyin edilmektedirler. 
Eski yönetmelikte, bir grupa geçebilmek 

için ondan önceki gruplarda 'ayrı ayrı 3 er se
ne çalışmış olmak şartı mevcuttur. Son yönet
melikte gruplar için hangi müessesede olursa 
olsun sadece muayyen süre hizmet esası kâfi 
görülmüştür. Ayrıca serbest hayattan müra
caat edenlere de meslekî kıdemlerine göre has
tanelerde vazife almalan hakki tanınmıştır. 

4. Tâyin ve nakillerde kıdem esasının ya
nında liyakat ve ehliyet de nazarı iti'bara alın
maktadır. Genç ve kabiliyetli mütehassıslara 
D ve E sınıfı 'hastanelerde çalışma İmkânı ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN— Sayın soru sahibi. 
ALt İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; sözlerime başla
madan önce, Sayın Sağlık Bakanına vermiş ol
dukları izahattan dolayı teşekkür ederim; 

,, Dovlet hastane ve sağlık merkezleri mesaileri
nin ilmî yönden tatminkâr bir şekilde çalışmadı-
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gına eski bir Bakanlık mensubu ve bir başhekim 
olarak kaaniim. Şöyle ki : Hastane ve sağlık mer
kezlerine gelen müfettişlerin hemen % 90 ı bu 
müesseselerin defterlerini, ambar ve kilerlerini 
kontrol ederler ve raporlarını tanzim ettikten 
sonra, şöyle bir hastaları da yataklarında görür
ler ve müşahedelerden birkaç satır okurlar. Bu 
müfettiş arkadaşlar, daha ziyade malî ve hukuki 
yönden ve idari yönden bilgi ve ihtisas sahibidir
ler. Hastane ve sağlık merkezlerinin ilmî mesai
lerini kontrol yönünden, gerekli tecrübe ve Mi
rasları çoğunun yoktur. Vaziyet 'böyle olunca, 
hastane ve sağlık merkezlerimiz, diğer memleket
lerde, yani Batı memleketlerinde olduğu gibi ilmî 
*bir tarzda kontrol edilmiyor demektir. Ve Sağlık 
Bakamımızın verdikleri izahata göre Sağlık Bakan
lığında sınıflandırma da umumiyette, bu hastane 
kaç, yataklıdır, hangi kasalbada veya şehirde ku
ruluyor, bu şehrin nüfusu kaçtır, kültür durumu 
nasıldır, bunun gibi umumi bâzı esaslara göre 
yapılmaktadır ki, bu da çok kere hatalıdır. Arka
daşlar, bâzı Batı memleketlerinde hastanelerin 
ilmî kontrolü apayrı bir heyet tarafından yapılır. 
Bu kontrola dâhil olan kimseler tabip odaların
dan, mümessiller, üniversiteden mümessiller, hat
tâ komşu devletlerin tabip odalarından üyeler 
celbedilerek - Amerika Kanada Man alır - bu has
taneler bir senede veya iki senede bir defa ilmî 
yönden, mesai yönünden kontrol , edilirler. Bu 
korıltrollarda nazarı dikkate aldıkları hususlar 
şunlardır; Arşiv odalarına girerler, rasgele beş 
on dosya seçerler, bu dosyaların tanzim tarzına 
ve raporlara dikkatle bakarlar; buradaki doktor
ların, asistanların mesaisine, hastaneyi ciddiyet
le tetkik edip etmediklerine bakarlar, burada ka
yıtlar vardır, sonra hastane veya sağlık merke
zinin otopsi defterini isterler; bir hastanenin ol
dukça büyük, 100 yatağın üzerinde bir hastane
nin, senede en az yirmi otopsi yapmış olmasını 
lüzumlu görürler. Bilâlhara lâlboratuıvarma gi
derler, tetkik ederler ve buna göre hükümlerini 
verirler. Buna göre de hastaneye ya (A) sınıfı
dır, ya ((B) sınıfıdır, yalhut (O) sınıfıdır. 

Bizde durum böyle olmamaktadır. Sayın Ba
kanın da biraz evvel itiraf ettikleri gibi, bu tasnif 
işi daha ziyade nazari 'bilgilere istinadetmekte ve 
masa başında yapılmaktadır/Bunun kötülüğü ne
dir? Bunun kötülüğü şudur arkadaşlar : (A) sı
nıfında çalışan bir mütehassıs arkadaş, üç sene 
veya beş sene diyelim ki, Ağrımda çalıştı, fevkalâ-
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de muvaffak oldu. Bu arkadaşın haklı bir şekilde 
(D) veya (E) sınıfı bir hastaneye nakli talebedi-
lir veya kendisi talebederse, bunun mümkün ol-
mıyacağı kendisine söylenir. Çünkü kendisinin 
kıdemi buna müsait değildir. Zira (iB) ve (C) sı
nıfı hastanelerinde henüz çalışmamıştır. Benim 
işaret etmek istediğim husus, hastane ve sağlık 
merkezlerindeki kontrol ve teftişlerin daha iyi, 
dahia ilmî ve objektif esaslara göre yapılması ve 
kabiliyetli mütehassıs elemanlara, kıdem esası 
bir tarafa bırakılarak, imtihan ve saire gibi kabi
liyet ve ehliyetini gösterecek bâzı vesaik ve vası
talara dayanmak suretiyle, öğretim yapan has
tanelerde çalışıma imkânının verilmesidir. 

Hemen arz edeyim ki, hastane ve sağlık mer
kezlerinin, Sayın Bakan da takdir ederler, daha 
ziyade başında bulunan başhekim ve mütehassıs 
hekimlerine göre dereceleri değişir, tyi bir müte
hassıs bakarsınız ki, (A) sınıfından bir hastaneyi 
(E) sınıfına ifrağ eder. Bir kötü mütehassıs da 
bakarsınız (D)., sınıfından bir hastaneyi (A) sı
nıfına birkaç ayda getirebilir. 

Ben çalışan ve kabiliyetli olan mütehassıs ar
kadaşların haklarının alınması için, nakil ve tâ
yinlerinin daha objektif bir şekilde yapılmasını 
ve hastane ve sağlık merkezlerinin tasnifinde, da
ha ilmî ve objektif kıstaslara göre hareket edilme
sini arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Kıymetli 
mesldkdaşıım Ali İhsan Balım'm, hastanelerimi
zin daha ilmî bir şekilde kontrol edilmesi isti
kametindeki temennilerini takdir ile ve isabet
le karşılamamak mümkün değildir. Hakikaten 
Bakanlığımız; bugün klâsik sistemler içinde, 
müfettişler vasıtasiyle yapılmakta olan bu tet
kiklerin ilmî yönden kâfi olmadığına kaanidir. 
Fakat bunun objektif esaslara istinaden ve her 
türlü ihtilâf ve itirazları mucip olmıyacaik bir
takım kıstaslarla yapılmasının müşkül olduğunu 
da tahmin ederim, arkadaşımız teslim ederler. 

Buna rağmen Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı olarak bu sahada da tedbirler düşünmüş 
bulunuyoruz. 

Sağlık Bakanlığı kadrosu içinde büyük ek
seriyeti Eğitim Hastanesi dediğimiz E grupu 
hastanelerde vazifeli bulunan ve kendi sahalıa-
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nnda birer otorite olarak kabul ettiğim arka- I 
daşlardan, muhtelif ihtisaslarda olmaik üzere, 
50 isim tesbit ettik. Bu arkadaşları Anadolu'
nun muhtelif illerine, Ali İhsan Balım arkada
şımızın ifade ettiği gibi, ilmî kontrolleri yap
mak üzere zaman zaman göndermeyi uygun bul
duk. Her bir arkadaşın senede bir hafta, on 
gün Siirt'e, Ağrı'ya, Kırşehir hastanesine git
melerini, bu suretle ilmî yeniliklerden orada 
bulunan arkadaşlarımızın da istifade 'etmesini, 
bunun yanı başında, büyük merkezlere gelmek 
imkânı olmıyan, fakat daha üstün bir mütehas
sısa muayene olmak istiyen vaitandaşlarımıza 
bu imkânı tou suretle temin etmeyi düşündük 
ve bunun için bir program hazırladık. Bu ar
kadaşları, ısenede 'bir hafta on gün buralarda 
kalmak üzere bir program dâhilinde sevk ede
ceğiz. 

Ali İhsan Balım arkadaşımızın teklif ettiği 
ilmî murakabe hususuna da bilhassa ehemmi
yet vereceğiz. Kabiliyetlilerin üstün dereceli 
hastanelere girm'e imkânların]n kaıpalı tutul
maması hususu yerinde bir temennidir. Sualin | 
ilk cevabında da arz ettiğim gibi, bu çeşit kabi
liyetler için kapılar kapalı değildir. Yalnız kı
dem esaslarına da yer vermenin zarureti aşikâr
dır. Bu çeşit kabiliyetlerin kıdem bakımından 
arzu ettikleri eğitim şefinin, ihtisas şefinin mu
vafakatini istihsal ederek ve Başasistanlıktan 
başlamak üzere vazife alma imkânına da malik
tirler. Bunun dışında birtakım sübjektif ölçü
lerle ve herkese kabul ettirilmesi şüpheli olan 
birtakım esaslarla bu arkadaşları, mütehassıs
ları bu çeşit hastanelere göndermenin, meslek 
mensupları arasında kilükal mevzuu olacağına 
inanıyorum. Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı bu 
kıdem esasını kabul ederken, aynı zamanda ka
biliyete de ehemmiyet vermektedir. Eğitim has
tanelerine gitmesi, için yalnız on sene mütehas
sıslık yapmış olması kâfi değildir; bu on sene ya
nında, müracaat eden arkadaşlarımızı bir jüri
ye havale ederek, bunların çalıştıkları müessese
lerdeki mesailerini, etütlerini, muvaffakiyetleri
ni ve icabederse imtihan tarzında birtakım usul
lere de başvurmak suretiyle tesbit ve buna göre 
aralarından en ehil olanlarını; kıdemde asgari 
had mevcudolmakla beraber, aynı zamanda ehli
yete de yer vermek suretiyle, bunların en ehil 
olanlarını seçmek suretiyle büyük hastanelerde 
vazife vermek usulü tatbik edilmektedir. | 

5 . 12 .1%İ Ö : İ 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Bölge ola
rak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi /oo-
liyette bulunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN — Ali İhsan Balım?.... Burada. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?... Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygı ile arz ve rica 
ederim. 

15 Ekim 1962 
Ali İhsan Balım 

İsparta Milletvekili 

1. Hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Böl
ge olarak alınan ve 1962 malî yılı bütçesinde on 
milyon lira ödenek ayrılan Muş ilinde şimdiye 
kadar ne gibi faaliyette bulunulmuş, ne gibi ça
lışmalar yapılmış ve bu ödenekten ne miktar 
sarf edilmiştir. 

2. Bu bölgede sosyalizasyondan beklenilen 
neticelerin süratle almamayışının sebepleri ne
lerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, İsparta Milletvekili Sayın Ali 
İhsan Balım arkadaşımızın Muş Pilot Bölgesin
deki sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kında tevcih ettikleri sözlü sorularını sırasiyle 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

1. Birinci sorularında aynen (Hekimliğin 
sosyalizasyonunda Pilot Bölge olarak alınan ve 
1962 malî yılı bütçesinde 10 milyon lira ödenek 
ayrılan Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi faali
yette bulunulmuş, ne gibi çalışmalar yapılmış 
ve bu ödenekten ne miktar sarf edilmiştir?) hu
susunun izahı istenmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki 5 . 1 . 1962 tarih ve 224 sayılı Kanun 
ve Bakanlar Kurulunun 5 Nisan 1961 tarih ve 
6/352 sayılı Kararı gereğince Kılavuz Bölge ola
rak seçilen Muş ilinde bugüne kadar Bakanlığı
mızca yapılan faaliyetler sırasiyle : 
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Bu bölgede kurulacak olan Sağlık Bakanlığı, 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlıklarına 
ait tesislerin mahallerini tetkik ve tesbit maksa
diyle Bakanlığımızla birlikte diğer bakanlık ve 
teşkilât uzmanlarından teşkil edilen bir heyet 
Muş'a gitmiş, gerekli tetkikleri yapmış ve bu he
yetin hazırladığı rapor ilgililere sunulmuştur. 

Ayrıca; ilgili kanun hükümleri gereğince 
Bakanlığımız bünyesinde bu bölgedeki gerekli 
sağlık tesis ve hizmetlerini plânlamak ve yürüt
mek üzere 26 . 6 . 1962 tarihinde özel bir (Sos
yalleştirme Dairesi) kurulmuştur. 

Bunu takiben bu bölgede mevcut Devlet has
tanesi ve sağlık merkezleri gibi sağlık müessese
lerinin tevsii ve takviyesi ile ayrıca muhtelif 
bölgelerde yeniden tesisine lüzum ve zaruret gö
rülen 20 sağlık ocağı, 47 sağlık evi ve lojmanla
rının inşaatları için Bayındırlık Bakanlığı ile 
yapılan temaslarda varılan mutabakata göre ge
rekli teşebbüse geçilmiştir. 

Halen 1962 yılı bütçesinden alman 10 milyon 
ödenekle mevzuubahis sağlık tesislerinin inşaat
ları ihaleye çıkarılmış 9 056 167 lira 55 kuruş
luk kısmının tamamen ihalesi yapılmış ve inşa
atlarına başlanılmış bulunulmaktadır. " 

Bu ödenekten geri kalan 943 832 lira 45 ku
ruşu ise bölgenin diğer câri masrafları karşılığı 
olarak beyderpey sarf edilmektedir. 

Keza sağlık müesseselerinin inşaatlarına muva
zi olarak bu bölgede hizmet görecek sağlık per
sonelinin temini maksadiyle durumu etraflıca 
ilgililere duyurmak ve taliplerin müracaatlarını 
sağlamak üzere gerekli teşebbüse geçilmiş, ev
velce bölge sağlık müdürlükleri vasıtasiyle ya
pılan tamime ilâveten bu defa radyo ve gazete 
ile yapılan ilânlarla durum ilgililere duyurul
muş ve 30 Eylül 1962 tarihine kadar taliplerin 
müracaatları sağlanmış ve bu müracaatlar Ba
kanlığımızca gerekli tetkik ve tasnife tâbi tutul
muştur. 

Ayrıca taliplerin meslekî" ehliyet ve içtimai 
hususiyetlerini tesbit için hazırlanan (aday for
mülleri) doldurulmak ve 30 Ekim 1962 günü Ba
kanlığa iade edilmek kaydiyle adreslerine gön
derilmiştir. 

Ancak bu bölgede hizmet görecek talipler 
arasında yapılan tetkik ve tesbitte bilhassa ta
bip ve ayrıca hemşire ve ebe gibi yardımcı sağ
lık mensuplarının müracaat miktarları maalesef 
ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. 

5 .12 . 1962 O : 1 
Bunun da yegâne sebebi evvelce Bakanlar Ku

rulunca tesbit edilen ücret ve tazminat miktar
larının tatminkâr bir seviyede olmamasıdır. Bu 
mevzuun halli için ve gerekli imkânların sağ
lanmasına tevessül edilecektir. Bu istikamette 
yeni bir barem, Sağlık Bakanlığınca yakında 
3akanlar Kuruluna takdim edilecektir, öyle 
amidederiz ki, bu teklif Bakanlar Kurulunca 
kabul edildiği takdirde meslektaşlarımız için ca
zip ve şayanı kabul görülecektir. 

2. (Bu bölgede sosyalizosyandan beklenen 
neticelerin süratle alınmayışının sebepleri neler-
lir?) sorularının cevaplandırılmasına gelince; 

Yukarda etraflıca arz ve izah edildiği gibi 
Muş bölgesinde sağlık hizmetleri sosyalizasyonu 
mevzuunun halli yolunda Bakanlığımızca yapı
lan faaliyet ve çalışmalarda her hangi bir gecik
me bahis konusu değildir. 

ihale edilen sağlık tesisleri takriben 1963 
yılı İlkbaharında açılmaya hazır hale gelecek 
ve 1963 yılında Muş ilinde sosyalleştirme tatbi
katına başlanacaktır. Bu tatbikat için 1963 yı
lı bütçesine tesislerin açılması ve cari masraflar 
için gerekli tahsisat konmuştur. 

Ancak bu bölgede Sağlık Bakanlığı ile birlik
te Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıklarının da ge
rekli müşterek çalışmaları ikmal edildiği tak
dirdedir ki, bu mevzuu tam olarak tekâmül et̂  
miş, böyleee beklenilen hedef ve neticelere varıl
mış bulunulacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Balım. 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; Sayın Bakanın vermiş 
olduğu izahat dolayısiyle kendilerine teşekkür 
ederim. Fakat izahatlarından anlaşılıyor ki, Muş 
bölgesindeki sosyalizasyon için ayrılan tahsisat, 
doğrudan doğruya mustarip vatandaşlarımızın; 
hasta vatandaşlarımızın hemen bu sene ıstırap
larını teskine imkân hazırlamamış, onlara el 
uzatamamıştır. Ayrılan tahsisat tamamen enfras-
türktür dediğimiz zaruri bâzı sabit tesislerin 
yapımına harcanmıştır. O halde buna, sosyali
zasyon tatbikatı yerine, sosyalizasyon tatbikatı
na hazırlık için ayrılan tahsisat deseydik çok da
ha isabetli olurdu. Sayın Bakanlığın tuttuğu 
yolu tenkid edecek değilim. Elbette bir bölge
de zaruri bâzı sabit tesisler olmaz ise, hastane, 
bölge hastaneleri, sağlık merkezleri, sağlık ocak
ları, sağlık evleri olmaz ise bütün köyleri mer
kezlere bağlayan yollar olmazsa, yeter teçhizat 
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ve nakil vasıtaları olmazsa ve nihayet personel 
olmaz ise elbette orada sosyalizasyon yürümez, 
ve tatbik de edilemez. O halde, Muş bölgesinde 
vatandaşlar, bu bir senelik tatbikattan sonra 
karşımıza çıkar da; «biz bu sosyolizasyon tatbi
katından şahsan, ferden ferda bir istifade gör
medik» derler ise, buna verilecek cevap, Sayın 
Bakanın biraz evvel izah buyurduğu gibi, 1962 
nin sonunu veya 1964 yılını beklemek icabedi-
yor sözünden ibarettir. Ayırdığımız tahsisatın 
hasta vatandaşlara derhal faydalı olacak şekilde 
harcanmadığını, harcanmasına imkân olmadığı
nı belirtmesi bakımından, Sayın Bakanın izaha
tına çok minnettarım. Muş gibi, inşallah ilerde 
bunların sayısını artırmak imkânı olur, ele ala
cağımız bölgede sosyalizasyon için ayrılan tah
sisatların evvelâ zaruri bâzı sabit tesisleri ikmal 
için sarf edileceğini kabul etmemiz zaruridir. 
Bu bir. 

ikincisi, Sayın Bakanın da izah ettiği gibi, 
meseleyi sadece Sağlık Bakanlığı yönünden ele 
almakla dâva halledilmiş olmuyor. Bayındırlık 
Bakanlığı da bu bölgelere hususi önem verip 
yollarının yapımını temin etmelidir. Millî Eğitim 
Bakanlığı da bu bölgedeki millî eğitim tesisleri
nin inkişafını sağlamalıdır Bütün bunları temin 
etmeye mecburuz. Netice olarak falanca bölge
ye şu kadar milyon ayırdık, artık burada vatan
daşın ıstırabı bitmiştir, sosyalizasyondan fevka
lâde netice alınmıştır diyemiyeceğiz. Uzun bir 
hazırlık devresi, sabit tesislerin yapılması için 
zaruri görülmektedir. Bunu belirtmemiş olması 
bakımından Sayın Bakanın izahatı çok manidar
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

YÜ3UF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar, sağlığın sosyalleştirilmesi için pilot 
Ibölge olarak seçilen Muş vilâyetinde bu işe baş
lamak üzere 1962 yılı bütçesine konulan 10 mil
yon liralık tahsisatla, aynı yıl içinde bir tatıbikata 
başlamanın kastedilmediğini, bahis konusu olma
dığını sanmaktayım. Çünkü, bu 10 milyon lira
lık tahsisat ancak sabit tesislerin inşasına, ikma
line yeter bir tahsisatı. Bunun dışında, teçhizat
lar için, kadrosuzlar ve cari masraflar için tah
sisat mevcudolmadığma göre esasen böyle bir tat
bikat bahis konusu değildi. 1962 yılı hazırlık se
nesi ve gayeye uygun olarak Sajlık Bakanlığının 
yapıtığı çalışmanın hazırlık safhasına inhisar et-
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mistir. Arz ettiğim gibi, 'bu işin aynı şekilde de* 
vam ettirilmesi için kadroların karşılığı ve cari 
masraflar, tesisler, vasıtalar için bütün hesapları 
yapılarak gerekli talhsisat yeter miktarda 1963 
yılı bütçesine konmuştur. Esasen 224 sayılı Ka
nunun âmir hükmü, bütün tesisleri, teçhizatı, 
kadrosu ve talhsisatı ile mesele ihzar edilmeden 
ıbir tatbikata geçilemiyeceğini de emretmiş bulun
maktadır. Yani Muş vilâyetinin bir nahiyesinde, 
bir kazasında, iki kazasında tamamlanmış olan 
bir teşkilâtla, Muş vilâyetinde sosyalleştirme tat
bikatına geçmek mümkün değildir. Ancak Muş 
vilâyetinin bütün kazalariyle, nahiye ve köyleriy
le kanunda derpiş edilen usullerle ye bu usuller 
dâhilinde yani, 5 ilâ 7 köyün kapsadığı bir sa
hada bir sağlık evi, 5 ilâ 7 bin nüfusun kapsadığı 
yerlerde bir sağlık ocağı, her ilçede sağlık mer
kezi, vilâyet merkezinde ise tam teşkilâtlı bir 
Devlet hastanesi, okulu, tesislerinin tamirhanesi 
glıbi bütün müesseselerin ihtiyaçları tamamlan
madan bir tatbikata geçilmesi mümkün değildir. 
Binaenaleyh, 1963 yılının ilkbaharında ikmal edi
leceğini ümidettiğimiz tesisler, şartnamelerde ya
nıldığı şekilde mütaahlhit tarafından 'bitirilip 
Sağlık Bakanlığı emrine tahsis edildiği takdirde, 
1963 yılı Haziranında işe başlıyacağımızı ümid-
etmekteyiz. Bu ümidimiz taıhâkkuk ettiği takdir
de, benim kanaatime nazaran iş gecikmiş değil, 
memleketimizde bu kalbîl işlerin en süratlisi ola
caktır. 1962 yılında ele alınmış, 1963 yılında tat
bikata alınmış gibi bir vaziyetle karşı karşıya ge
tirebilirsek, kendimizi muvaffak telâkki edeceğiz. 
Bir senelik zaman uzun bir zaman değildir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
ithal kotalarından ithalât yapmak için tücrar 
olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/445) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar. Sayın 
Ticaret Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanınca 

sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygı 
ile arz ederim. Antalya Milletvekili 

ihsan Ataöv 
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,, 1. ît$ıal. kotalarından Mual'ât yapmak için 

tüccar oiînak mecburiyeti var mıdır? Tüccar vas
fını haiz olmıyan şalhıs ve teşeldmllere, kotadan 
taıhsis yapılmış mıdır? 

2. Türkiye Esnaf ve SanaltMrlar Konfede» 
rasyonu emrine son üç kotadan verilen tahsis ne 
kadardır? 

3. <Bu tahsislerle Konfederasyon neler ithal 
etmiştir? Kimler vasıtası ile bu ithalâtı yaptır
mıştır? 

4. Gelen bu mallardan esnafa intikal eden 
miktar ne kadardır? Esnaf dışında kimlere satış 
yapılmıştır? 

5. Konfederasyonun bu tutumundan dolayı 
bir ihbar yapılmış mıdır? Bakanlık yaptığı tah
sislerin yerine kullanılıp kullanılmadığı konusun
da bir tahkik yapmış mıdır? Ne netice almıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An

kara) — Muhterem arkadaşlar; Türkiye Es
nafı ve Sanatkârları Teşkilâtı komfederasyo-
nu delaletiyle esnaf ve sanatkârlar ihtiyacı 
için yaptırılan ithalât hakkında Antalya Mil
letvekili İhsan Ataöv ıtarafından verilen sözlü 
soruya ait cevaplar aşağıda arz olunmuştur. 

1. Dış ticaret rejimimize göre ithalât yap
mak için ilgililerdik ticari hüviyeti haiz] olma
ları lâzımdır. ;Meri ithalât yönetmeliğinin 
3 ncü maddesine tevfikan ithalât ancak «itha
lâtçı vesikası» almış olan gerçek ve -tüzel ki
şiler tarafından yapılabilir. 

Muhtelif Kotadan 
Kota devresi Kota No. Tutarı $ 

VII 229 100 000 
VIII 256 200 000 
IX 273 900 000 

3. Bu tahsislere iefitünadeıa laonf-ederaisyon 
delaletiyle ithal edilen maddelerin miktar ve 
nevileri ve mutemet ithalâtçıların isimleri an
cak konfederasyon dosyalarından tam olarak 
temin edilebileceğinden, hazırlanması uzun za
mana ihtiyaç gösteren bu malûmat ileride ayrı
ca arz olunacaktır. 

4. Gelen malların her partisinden ne'mik-
tarınm fiilen esnaf ve sanatkârlara intikal 
etmiş bulunduğu bilinmemekle beraber tatbi-
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Tacir vasfını haiz olmıyan gerçek ve tüzel 

kişiler ithalât yapamaz. Bu sebeple; tacir vas
fı bulummıyan esnaf ve sanatkârların ihtiyacı 
için ithâl edilecek mallar; IX ncu kota dev
resine kadar Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Teşkilâtı konfederasyonu emrine verilen dö
vizlerle; bu konfederasyon tarafından tâyin 
edilen ve ithalât yapmaya yetkisi buluınan mu
temet tacirler eliyle ithal edilmiştir. 

IX ncu kota devresinden itibaren esnaf ve 
sanatkârların ihtiyacını karşılamak üzere ya
pılan tahsislere ait ithalâtın ilgili federasyon; 
birlik veya dernekler tarafından yapılabilece
ği gibi tecrübeli ve ilgili ticaret odalarınca 
itibarı kabul ve tasvibedilen ve mümkün mer
tebe çok adede namzetler arasından seçilen 
mutemetler vasıtasiyle yapılması ve getirile
cek malların doğrudan doğruya birlik ve der
neklere intikalini temin prensibi kabul edi
lerek konfederasyonu bu yolda talimat veril
miştir. 

Diğer taraftajn dış ticaret rejimine göre; 
sanayiciler de kendi meslekî faaliyetlerine 
münhasır ihtiyaçlıarı için «ithalâtçı vesikası» 
aramaksızın «sanayici belgesi» ne istinaden 
ithalât yapabilirler. 

2. Son üç kotadan (VII; VIII ve IX) 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı kon-
federanyooıu emrine verilen tahsislerin tutar
ları aşağıdadır : 

Sanayici 
Kotalarından Toplam $ 

1 616 000 1 716 000 
1 205 000 1 405 000 

900 000 

kaft'ta esnafın bu mallardan gereği gibi faydalan
madığı anlaşılmıştır. Bakanlığımızca yaptırılan 
teftişlere nazaran bu mallardan bir kısmının 
ithalâtçı mutemetler tarafından serbest piya
saya intikal ettirildiği tesbit olunmuştur. 

5. Konfederasyonun tutum ve güdümü hak
kında bakanlığımıza muhtelif ihbarlar vâki ol
muştur. Bu ihbarlardan teftiş görenler şun
lardır : 

a) Esnaf ve sanatkârlar ihtiyacı için ge-
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tirtilen inşaat mallarının piyasaya intikal et- I 
tirildiğine dair Gümrük ve* Tekel Bakanlığı mü
fettişinin 18 . 4 ? 1962 tarih ve 10 sayılı Ra
pora, 

(b) Cıvata ve somunların püyasaya intikal et- I 
tirildiğine dair Bakanlığımız müfettişlerinin I 
21 . 4 . 1962 tarilh ve 4 sayılı raporu. 

c) Getirtilen 362 000 dolarlık muhtelif 
mallardan esnaf ve sanatkârlar eline 13 000 I 
dolarlık kısmının intikal ettirildiğine ve ba
kiye 349 000 dolarlık malın mutemedin ser-
Ibes tasarrufunda kaldığına dair (bakanlık müfet- | 
tisinin raporu, 

d) Profesyonel fotoğrafçı sanatkârları için I 
(getirtilen fotoğrafçılık malzemesinin piyasaya 
intikal ettirildiğine dair bakanlık müfettişlerinin 
32 . 8 . 1962 tarilh ve 8 sayılı raporu, 

e) 'Türkiye Umum Ayakkabıcılar Derneği, 
Ankara. Gömlekçiler Derneği, istanbul Kuyum
cular Derneği, İzmir Esnaf ve Sanatkârları Teş
kilâtı tarafından vâki şikâyetler. 

Yukarda a, b, c, d paragraflarında belirti
len hususlar bakanlığımız müfettişleri tarafından I 
taJhkik edilerek rapora bağlanmış ve varılan ne
ticelere göre gerekli işlemin yapılmasına teves- I 
mil olunmuştur. 1 

(e) paragrafında zikredilen mer'i kota tah
sisleri ile alâkalı şikâyetlerin önlenmesi hususun
da halen gerekli tetkikler yapılmaktadır. 

X ncu kota hazırlık çalışmaları sırasında es
naf ve sanatkârların ihtiyaçlarının en salim şe
kil ve şartlar altında giderilmesi için alınacak 
tedlbir ve usuller üzerinde şimdiden hazırlıklara 
başlanmış bulunmaktadır. 

Bunlara ilâveten sözlerimi bitirirken şunu da 
arz edeyim ki, bütün esnaf ve sanatkârların bu 
işleriyle meşgul olmak üzere bakanlığımda ben 
dâhil üç memur çalışmaktadır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Esnaf Konfederasyonunca esnafın le
hine olmak üzere lüzumlu ihtiyaçların temini 
için Ticaret Bakanlığınca tahsris edilen kotaların 
tevzi ve tahsisi sırasında pekçok yolsuzlukların 
olduğu, gerek basın yoliyle, gerek ilgili esnaf 
dernekleri kanalı ile Ticaret Bakanlığına bildi
rilmiştir. Sayın Bakanın gayet realist olan ve 
bu Konfederasyonun suiistimallerini bir bir J 
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meydana çıkaracak bulunan açık beyanlarına 
bütün kalbimle teşekkür ederim. Hükümet içe
risinde böyle bir yaraya el koyan kıymetli Muh
lis Ete Beyefendiyi takdirle karşılıyorum. Ken
dilerine, belki bir nebze faydası bulunur düşün
cesiyle, birkaç hususu arz edeceğim. 

önce, kotalardan Esnaf Konfederasyonuna 
döviz ayrılması, sureti katiyede hatalıdır. Zi
ra, 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Der
nekleri Birliği Kanununa göre, Türkiye'de hu-
•kukan kurulumuş ve Hükümete muhatap ojan 
bir konfederasyon yoktur. Bugün TûrkiyeMe 
Esnaf Derneklerinin meydana getirdikleri bir 
Esnaf Dernekleri Birliği vardır. Konfederas
yon, bugün mer'i kanunlara göre kurulmuş olup 
Hükümete muhatap durumda değildir. Fakat 
bunun başında bir insan, birliği temsil ettiğini 
iddia ederek Hükümetten döviz almakta ve bu
nu istediği şekilde ve istediği derneklere vere
rek suiistimaller meydana gelmektedir. îzah 
edildiği giıbi, bunları birçok suiistimaller de ta-
kibetmektedir. ' . 

Şimdi, hukukan bulunmıyan bir konfederas
yona, sadece ismi ve levhası bulunan bir kon
federasyona, büyük mikyasta dolar tahsisi, Hü
kümet olarak, bir hatadır. 

Şimdi, bu hatalı tatbikat nasıl yapılmıştjr; 
bu hususta ıSayın Bakanın temas etmediği bir
kaç misal vereyim: İstanbul'da, döşemeciler ve 
Saraççılar Derneği müracaat etmiş, Adler ve 
Singer sanayii dikiş makinaları ile fermuar is
temişlerdir. İstanbul esnafı böyle bir müracaat
ta bulunmuştur. Anlaşılıyor ki, konfederasyon 
ve konfederasyona bağlı İstanbul Esnaf Der
nekleri Birliği, esnafın bu isteklerine cevap ve
rebilecek şekilde ithal yapması iktiza eder. Fa
kat Tahtakale'de Keşi Handa Tavoro firmasına 
Esnaf Dernekleri Birliği tutup dövizleri tahsis 
etmiştir. Bir müddet sonra bu firmaya sipatfş 
edilen fermuarlar geldiğinde, esnaf bu firma
ya gitmiş. Fakat maalesef esnaf 14 - 24 santlibı-
lik fermuarların geldiğini görmüştür. Halbıiki 
esnaf 100 cm. uzunluğunda olan fermuarları İs
temiştir. Firmaya bunun nasıl olduğu soruldu
ğu zaman, firma tarafından, efendim bir yan
lışlık oldu, denilmiştir. Aradan 45 gün geçtik
ten sonra esnafa tahsis edilen fermuarlar ser-
bes piyasaya sevk edilmek suretiyle Tavoro Fir
ması Konfederasyonla yaptığı büyük anlaşma
nın meyvalarını toplamıştır. 
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İkincisi, bir gün İstanbul esnafına Konfe- ' 

defasyondan bir haber gelmiştir; «Kıymetli Baş
kanımız, Hükümet nezdindeki büyük otoritesini 
kullanmış, Hükümeti ikaz etmiş ve büyük çap
ta dolar temin etmiştir. Bütün ihtiyacınızı 
bildirin.» denmiştir. Çanta kilitleri için bin 
dolar tahsıis edilmiştir. Halbuki bütün gayret
lere rağmen, bin düzine çanta kilidi isteyen es
nafımıza ancak 10 düzine çanta kilidi verilmiş; 
buna tahsis edilen doların üst tarafı ile asma ki
lit ithal edilmiştir. «Kusura bakmayın, çanta ki
lidi bu kadar.» denmiş ve asma kilit piyasaya 
sürülmüştür. Bu suretle esnafın hakları gasbe-
dilmiştir. 

SADRETTÎN TOSBİ (Kütahya) — Kotada 
yok, nasıl ithal edilmiş? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onu Ticaret 
Bakanlığının tahkikinden sonra anlarsınız, bu
nu ben de anlıyamadım. Meseleyi bir misalle arz 
edeyim: Pompa getirilmesi kotaca yasak edil
miştir. Pompa getirilmesi yasak olduğu halde, 
nasıl oluyor da serbest olarak motopomp geti
riliyor1? Buna herkes şaşırıp kalıyor. Çünkü de
niyor ki, pompa getirmek yasaktır, motopomp 
dçin böyle bir yasak yok. Bu da onun gibi bir 
şey her halde. 

Şimdi çanta kilidi yerine asma kilit, esnaf 
fermuarı yerine rop fermuarı getiren muhterem 
Konfederasyon Başkanına esnafımız müracaat 
etmiştir. Ne olur, yapılan tahsisleri esnafa veri
niz de, aradan aracılar çıksın ve % 20 de esnafa 
kalsın, dendiğinde, bu sefer Konfederasyon Baş
kanı olan arkadaşımız çeşitli gayelerle buna ya
naşmamıştır. Maalesef Konfederasyon Başkanı, 
üzülerek ifade edeyim ki, senelerce bu kürsüyü 
işgal etmiş; başkalarına buradan küfür etmiş, 
suiistimallerden, hırsızlıklardan dem vurmuş, 
burada bulunan veya bulunmıyan bâzı kimse
lere ithamlarda bulunmuştur.. Şimdi, Allah'ın 
bir tecellisi olarak, biz, bunu söyliyenin hırsız
lıklarının, suiistimallerinin tesbit edildiğini gö
rüyor elhamdülillah küfretmiyoruz. Yüce Tanrı 
bizi, biz gittikten sonra, bu şekilde efkârı umu-
miyeye ilândan uzakta tutsun. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir de bilhas
sa biı mevzuda yapılmış olan suiistimallerin bir 
kısmı, lokantacıların ihtiyaçları mevzuunda ol
muştur. trtanlbul'da Morso Firmasına 29 .7 .1962 
t a r h ve 1039/1074 sayılı Kararı ile Konfederas
yon 50 bin doları lokantacılar ihtiyacı için (mal-

5 .12 .1962 0 : 1 
r m e alınması için) tahsis etmiştir. Morso Fir
ması 50 bin dolarlık tahsisle eanafın ihtiyacını 
arşıkmak maksadiyle Japonya'dan lüks Lokan

tacılık malzemesi getirmiştir. Lüks lokantacılık 
nalzemesi Japonya'dan ithal edildikten sonra, es-
ıaf derhal Morsa Firmasına müracaat etmiş ve 
lokantacılığa lüzumlu olan malzemeleri istemiş
lerdir. Getirilen ve esnaf için asla iktisadi ölmı-
van, iktisadi olduğu kaibul ed'ilmiyen bu malzeme 
için esnaf; «Bize bunlar yaramaz. Biz normal ola
rak, iktisaden bize yardımcı .olacak malzeme is
tedik. Bunu niçin getirmediniz?.» dedikleri za
man, «Moroo Firması Konfederasyonla biz böyle 
anlaştık. İsterseniz kabul etmeyin.» diyor ve ara
dan 45 gün g3çt:kten sonra bunları yine piyasaya 
çıkarıyor. Bundan sağlanan dolarları, Konfede
rasyon Morso Firmasına lütfen vermiş olmaca ge
rektir.... 

Bu ve buna mümasil verilebilecek birçok mi
saller, tahmin ederim ki, muhterem Vekil İzmir'
de iken dosya halinde Bakanlığa tevdi edilmiş bu
lunmaktadır. Esnafın haklarını bu şekilde piya
saya çıkarmak suretiyle gayrimcşru şekilde para 
kazananlar teafbit edildiğine göre, şimdi biz, muh
terem Bakanlığın bu suiistimali yapanlar, müseb
bipler hakkında ne şekilde bir tavır takınacakla
rını, bunların adalete nasıl tealim edileceğini, 
bundan ne gibi bir netice alınacağını dikkat ve 
hassasiyetle taki'bedeceğiz. Aslen ve kanunen es
naf olmıyan bir kimsenin, Ticaret Odasında bir 
tüccar olarak kaydedilmiş olan bir kimsenin, ay
larca, günlerce hakkında ihlbarlar yapılmalına" 
rağmen; bu Konfederasyon Reisi Ticaret Odasın
da bir tüccar, bir fabrikatör olarak kayıtlı bulun
duğu halde nasıl oluyor da esnaf camiası içinden 
esnafın yaptığı mütaaddit müracaatlere rağmen 
Ticaret Bakanlığınca bu tüccarın kaydı silinmi
yor? Bu şahıs acaıba Hükümet üstünde bir kuvvet 
ve kudrete sahip midir ki, olduğu yerde duruyor? 
Bu şahıs hakkında yapılacak takibat sonuna inti
zar ederek sözlerime son veriyorum. Boni dlnli-
yen muhterem azaya mııhaıbbetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Suym Bakan ? 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An

kara) — Muhterem arkadaşlarım; aükadaşı-
mın teveccühkâr sözlerine teşekkür ederim. 
Yalnız bu vesile ile şunu belirtmek isterim ki; 
ithalâtı tanzim ve kotaların tesbitini emreden 
talimatname gereğince ithal maddeleri bu şe
kilde ilgililere tevzi 'edilirken;, bütün tüccar 

— 624 
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ve esnafa hitap etmenin güçlüğü karşısında; 
benden evelıki arkadaşlarım dahi; şöyle bir j 
sistem takibetmişlerdir. Bir tarafta bakanlık 
mümessilleri; özel sektör mümessilleri; tica
ret odaları; ticaret borsaları mümessilleri; 
diğer tarafta esnaf; küçük sanat teşekkülle
ri mümessilleri; esnaf dernekleri ve bunların 
konfederasyonları mümessilleri; biz de din
lemek isteriz; bulunmak isteriz diyen sendika 
mümessilleri davet edilmek suretiyle; aşağı - yu
karı 50 kişilik bir heyet tarafından arzu 
©den kişilerin de katılması suretiyle kotalar 
tanzim edilmektedir. 

Tahmin buyurursunuz k i ; binlerce madde
nin tevzi ve tesbiti kolay bir iş değildir. Ba
kanlıkça bir kısmı tesbit edilebilmiştir. Fa
kat gelecek kısım için lalâkalılarm celbinden; 
onların da bu içtimada bulunmalarından ve 
bu içtimada bulunmalarından ve bu hazırlık
lara katılmalarından tabiî bir şey yoktur. Esa
sen rejim serbestîlik; alenilik rejimdir. İlgi
liler bulunabilir. Her yerde olduğu gibi mes
lek teşekkülleri; siendikalar etrafında topla
nır. Bakanlığımız; münferit olarak; tek tek 
fertlerle görüşemiyeceğinden, meslek teşekkül
leri ile görüşmesi, onların fikrine müracaat et
medi, onlarla konuşması gayet tabiî bir şeydir. 
Kanunda yeri olmadığı halde, mademki esnaf
ları temsil ediyorsunuz, konfederasyon halin
desiniz, geliniz, bulununuz denmiştir. 

Bu arada bu malları toplu olarak tesbit ve top
lu olarak tevzi etmek gayet tabiî olduğu gibi, 
her birine teker teker döviz temin etmek de 
mümkün değildir. Maalesef memleketimizde 
bâzı tüccar ve bâzı teşekküller bunu suiistima1 

ediyor. Ve bu gibi şikâyetlerle karşı karşıyr 
kalıyoruz. Meclis komisyonlarında yeni esnaf ve 
küçük sanatlar kanunu tasarısı dolaşmaktadır. 
Bu kanun çıktıktan sonra konfederasyon da 
esnaf birlikleri de bulunacaktır. Ama bu ka
nun çıkıncaya kadar mevcut konfederasyor 
da, objektif esaslarla, tevzi yapılmasını te 
mine gayret edeceğiz. Hakikaten bizim cV 
elde ettiğimiz istihbarat göstermiştir ki, ma 
alesef, bu tevzi matlup bir şekilde, adilâne 
olarak esnafa intikal edemiyor. Arkadaşımı 
zm söylediği gibi, elimizde dâva dosyalan 
var. Dâva dosyalarını iki kişi tetkik ediyor 
Bunların içinde hangisi haklı, hangisi haksı? 
bunu- sarih bir şekilde tesbit etmek kolay bi. 
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iş değil. Bazıları tevzi edilmiş, fakat maale*-
sef mahalline ulaşmamıştır. ' 

Doğrudur, arkadaşımızın bahsettiği mese
le. Bu ticaret erbabının hangisi ticaret oda
sına bağlı, hangisi esnaf teşekküllerine bağ-
li, bunları tesbit etmek, sarih bir sonuca var
mak mümkün değildir. Çünkü, elimizdeki mev
zuata göre, bir kıstas yoktur, öyleleri va r 
dır ki, hem ticaret odasına, hem de esnaf bir
liklerine kayıtlıdır. Bunun ölçüsü tesbit edi
lememiştir. Bunlar elbette tesbit edilmelidir. 
Kıstası konulmalıdır. Bu lâzım. Yeni teşki
lât kanun tasarısında bu kıstası koyuyoruz.. 
Eğer bizim bir hatamız olmuşsa, siz burada 
tetkik ederken üzerinde durursunuz. Bu suret
le sarih kıstaslar konabilir. 

Bunlar başka başka bankalardan kredi ala
biliyorlar. Hem Halk Bankasından, hem de di
ğer ticaret bankalarından kredi verilebilmesi 
için; teferruatı saymıyorum, küçük esnaflar, 
küçük tacirler, federasyon, konfederasyon he
yetleri seçilirken bu toplantılarda hazır bulun
maları ve hakikaten değerli arkadaşları seçme
leri lâzımdır ki, biz de bunlara yardım imkânını 
bulalım. Takdir buyurulur ki, 3 memurla bütün 
Türkiye'nin sanatkârlarını, bütün Türkiye'nin 
esnafını kontrol etmek mümkün olmaz. 

• Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Efen
dim, Bakan Beyden bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Mümkün değildir, Sadrettin 
Bey. 

Buyurun, İhsan Bey. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Vekil Beyle görüş aykırılığımız yokT 

tur. Ancak, kotalar tevzi edilirken hukukan me,v-
cudolmıyan ve bugün Bakanlığı başlıbaşma suiis
timal dosyaları ile meşgul eden bu konfederas-
von eliyle değil, doğrudan doğruya meselâ, lo
kantacılar ihtiyacını Lokantacılar Esnaf Birliği 
vasıtasiyle, tarakçıların ihtiyacını Tarakçılar Bs-
naf Birliği vasıtasiyle temin edersek, onlar da hem 
aracılardan kurtulmuş olacaklar, hem de kendi 
ihtiyaçlarını kendileri temin etme imkânını bu
lacaklardır. Bu suretle de hakikaten esnafın sır
tından döviz alarak, parazit şekilde geçinenler 
ortaya çıkacaktır. Bizim iddiamız bu. Hem Sa
vın Bakan üç memuru ile bu dosyalarla, kijy-
metli zamanlarını, memleketin faydasına harcı-
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y acardan kıymetli zamanlarını boşuna öldürmek
ten de. kurtulurlar. Hem de esnafa döviz tevzi-
inde hakkaniyetle hareket edilmiş olur; kıymetli 
dövizler ihtiy&ç sahibi esnafımızın eline geçer. 
Bu suretle esnafımıza daha iyi hizmet edilebilir. 

Kota tevziinde bu türlü hatalı iş yapmış olan
ları muaf tutmak, alınması gerekli ilk tedbir 
olmak lâzımgelir. Konfederasyon Başkanı esnaf 
ve ticaret odasında kayıtlı bulunmakta, bu su
retle bankalardan, iki taraflı kredi sağlamakta
dır. Bu gibi kimseler iyi bir vasıta bulmuş olu
yorlar. Hem küçük esnaf kaydından, hem de 
ticarete kayıtlı olduğu için Halk Bankasından 
kredi almakta devam ediyor. Bir konfederasyon 
reisi olmak, esnafın başında bulunmak, ticaret 
odasına kayıtlı bulunmak, birçok bankalardan 
kredi almak için bir imtiyaz hakkı taşımaz. 

Büyük bir esnaf ve sanatkârlar teşekkülünün 
reisinin Konfederasyonu da suiistimal etmesi 
Hükümeti kötü duruma sokabilir. Ben Hükü
meti kötü nezardan uzak tutmak için aynı za
manda burada ikaz etmekteyim. 

Konfederasyona tevzi edilmiş döviz miktarı 
ile kotada görülen miktarın dışında olarak başka 
fasıllardan ayrıca tahsisler yapılmış mı? Buna 
cevap verildiği takdirde hem ben tatmin edilmiş 
olurum, hem de arkadaşım tatmin edilmiş olur. 

Bundan sonra Ticaret Bakanlığımız esnaf 
dertleri üzerine eğilirken bu söylediğimiz yön 
üzerinde dururlarsa konfederasyon yarası orta
dan kalkar, esnaf da kendi derdini Hükümetle 
karşı karşıya bulunarak halleder, kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. 

41. — Manisa MilUtvekiU Süleyman Çağlar'-
m, kamu "hizmeti niteliği taşıyan Özel teşebbüs
lerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa mad
desinin hafifletilmesi için bir çare düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/456) 
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BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar?. Bu

rada. Başbakan veya adına cevap verecek Bakan 
bulunmadığından soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

42. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

BAŞKAN — Sayın Özmen?. Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere, gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

43. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından 
köylüye verilen traktör kredisinden, son bir yıl 
içinde, kaç kişinin faydalandığına ve kredi ta-
lebedebilmek için aranan şartlara dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/458) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç?. Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakıyoruz. 

44. — Amasya Milletvekili M. Kemal Karan'-
ın, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/459) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Karan?. Burada. 
Sanayi Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

45. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, İskenderun Süperfosfat Fabrikasının 
1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Karan?. Burada. 
Sanayi Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

46. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?. Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

47. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 

Konumuzla ilgili bir arkadaşın tenvir edil
mesi, soru sahibinden başkasınca soru sorula-
maması yüzünden mümkün olamıyor. İçtüzük 
başka arkadaşların Bakandan sual sormasını 
menettiği için, bu vesileden istifade ederek, bir 
arkadaşımızın da sual sormak arzusuna tercü
man olarak Vekil Beyden şu hususun da aydın
latılmasını rica ederim : 
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önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
zaman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/462) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz?. Burada. 
içişleri Bakanı bulunmadığı için gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

48. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığı
na alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/463) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz?. Burada. 
İçişleri Bakanı bulunmadığı için gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

49. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarru
fu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
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dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/464) -. 

BAŞKAN — Sayın îsmet Sezgin burada 
mı?. Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere, gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

Soruları bitirmiş bulunuyoruz. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, X ve XI nci 

Dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin ödeneklerin
den mütevellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye 
Bakanlığına olan borçlarının 10 yıl faizsiz tak
site bağlanmasına ve tahakkuk etmiş faizlerinin 
kaldırılmasına ait kanun teklifine verilen oyla
rın neticesini arz ediyorum. Oylamaya (215) ar
kadaşımız katılmış, (148) kabul, (54) ret, (13) 
çekinser oy verilmiştir. Bu oylamada da nisap 
elde edilememiş olduğu için, önümüzdeki birle
şimde tekrar oylanacaktır. 

Vaktin geçmiş olması dolayısiyle 7 Aralık 1962 
Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,25 
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X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyele inin ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat Bankası ve 
Maliye Bakanlığına olan borçlarının 17 yıl faizs'.s taks'te bağlanmasına ve tahakkuk etmiş faiz

lerinin kaldırılmasına dair kanun teklifine ikinci defa verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2 15 

Kabul edenler : H 8 
Reddedenler : 54 
Çekinserler 13 

Oya katılınıyanlar : 2J9 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ADANA 

[Tasan AKsay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Cîeçiogln 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Uavıt O rai 
Kemal Sanibrahimoğh. 
A lımet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Cünırör 
Kerem özcan 

ANKARA 
İbrahim Sıtkı Iluîipoğ^n 
lh<nn KrV»^) 
Mehdi Mıheıoîrlu 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
[Tasan Fehmi TW.tepe 
Nnzmi Kerhnoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
TTilmi Aydıneer 
Melâhat Hedik 
Reşat özaıda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
dillıat Şükrü Çavdar 
•Kİu 
hmet ihsan Kırımlı 

Cihat Turgut 
BİLECİK 

»ıhan Tuğrul 
BOLU 

'•'uat Ümit 
BURSA 

i liknıet Akalın 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Itefet Sezdin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abclurrahmaıı CSüler 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Ucmzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Do&a 11 Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Krtem 
.Yazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
llürrom Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel (Jündoğdu 
Sadık I'erinmek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Uilgin 
(Siyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Comalcılar 
Aziz Zeytinnghı 

GAZİANTEP 
Kudret Mavi tan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Yizanıottiıı Krkmen 
İbrahim Etom Kılı^oğlıı 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı ITocaoğn 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
I »inhan Hozdoğan 
relâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali thsan [»alıra 
Sadettin Hi'lgriç 
Mustafa Gülciiînl 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 

Mahmut Rıza P.ertaıı 
Muhiddin Güven 

»jiU/> O r a n 

Sahabettin Orhoıı 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
4e ki Zereiı 

İZMİR 
>sman Sabri Adal 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş, 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 

KARS 
hatif A kuzu m 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktom 
Kıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Uulülhalim Araş 
I lüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KOCAELİ 
[[âldan Kısayol 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Ahmet C!fırkan 
Mefkki Keskin 
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Rüştü özal 
Faruk Süıkan 
Cahit Yılmaz 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

AFTON KARAHtSAB 
HaMk Nur BâM 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mlüren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BoLalk 
Fennî Isümyeli 

BURDUR 
Fethi ÇeMkbas 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sabrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi linceler 
Şaban Keskin 
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Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NÎĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naiim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hükmet Güner 
Oevat Yalçın 

[Redde 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
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SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Ad51 Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

denler] 
TTAirırAPt 

Ahmet Zeydan 
İZMİR 

Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KONYA 
irfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

MARDİN 
Talât Oğuz 

Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıliı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Raimiz Karakaşoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 

SİVAS 
Adil ALtay 

TOKAT 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestile! 
Yusuf Ziya Yücebilgiı» 
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ANKARA 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Ahmet üsttün 

AYDIN 
îısmeft Sezgin 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım liülek 
^hmet Kara.müt'tüoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbav 

AFYON KARAHtSAR 
Veli Kasaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki OKÜar 
Mehmet 1 uı-gut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Pulat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kjm&l Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkaı. 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (î.) 
Bülent Ecsvit (B.) 
Mustafa Kemal Brko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçjkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

İSTANBUL 
Suphi Bayka-aı 

[Çehinserler] 
Hilmi Oben 

KÜTAHYA 
Sezai Sarp aşar 

MANİSA 
Nusret Kokju 

I Oya kattlmıy anlar] 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Kminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKEStR 
Oihat Bllgehan 
Gökhan EMİyaoflu 
Oevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi lüiı.ı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haldt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğta 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Necmi ökten (B.) 
İhsan I' 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
llüdai Oral 
Atıf Sohoğln 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Uüıdoğan 
Recai tsıkenderoğlu 
Vefik Piri n(jei oğlu 

EDÎRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sauac. 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Dte 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 

Nahit Yenişehirlioğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin KmMikn 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin i it'ceketoğ.» 
Abdullah OUU 
^<'kıp İnal 
Sâki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran (t.) 

İSTANBUL 
tbrahim A bak 
.Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekli Dormau 
Saadet Evreı. 
Orhan Eytiboğ'lu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekine 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
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Abdurrahman Yf.zgan 
Malik Yol aç 

Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala (I.) 
İhsan Gürsan 
3aim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Neomettin Akan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Kethi Doğançay 
thsah Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali Ozd'ikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

M. Meclisi B : 13 
KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akynrt 
İsmet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya özîkam 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 
tlhan Tekin a İp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
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Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Rnrharı Akdag 
Ekrem Alican (B.) 
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Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karandı 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğh (î.) 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Rekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tah+fakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğl" 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlü 

[Açık üyelikler] 
Ay'dın 
Hatay 
istanbul 
ManİM 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ONÜÇÜNÖÜ BİRLEŞİM 

5 .12 .1962 Çarşamba 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lütfi Bozcalı ve arkadaşlarının Diyanet 
İşleri Reisliğinin teşkilât ve vazifeleri hakkm-
aki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/101) (4/128) 

2. — Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Ey
lül 1962 tarihinde vukubulan deprem dolayı-
siyle mahallinde inceleme yapmak üzere görev
lendirilen 5 kişilik Millet Meclisi Heyeti ra
poru (10/8) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi 

üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borç
larının 10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun teklifi (2/251) 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 

Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

2. — 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 Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

3. —. Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın be

delinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba* 
saran'm, Afyon Karahisar'm Sandıklı ilçesi 
Polis Karakolunda bir vatandaşa işkence eden
ler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi îmar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelerinin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği 
hakkında bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık, İçişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/417) 

7. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri 
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

8. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akçar-
nın, resmî liselerin öğretmen durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

9. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 9 .1962 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/423) 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, tekzip hususunda görevini kötüye kul
lanmış bulunan Ankara İkinci Sulh Ceza Hâ
kimi hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/424) 

11. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mer-
güze bucağı Jandarma Karakolunda Ali Tınık 



Ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/425) 

12. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

13. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa insan Haklan Ko
misyonu ile Divanına 'müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

14. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II - D. sı
nıfı Kimya Öğretmeninin, ders saati boyunca 
politikadan bahsettiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/429) 

15. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru ismail Uyumaz'ın işine, hangi ta
rihte ve ne sebeple, son verildiğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/430) 

16. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik Öğretmen Okulunda birikmiş 
bulunan hurdaların satılıp satılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 

17. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'in hangi tarihte göreve alın
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/432) 

18. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmetoğlu 
1926 doğumlu Memiş Bal'in ilkokul mezunu 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/433) 

19. — Aydın Milletvekili M. 'Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitli ve Yazırh köylülerinin 
22.8.1962 tarihinde jandarmalar tarafından dö
vüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, iç
işleri Bakanından sözlü sorusu .(6/434) 

20. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/435) 

21. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının 
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I karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü

nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

22. '— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

23. —Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebe
biyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/438) 

24. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ıri, tiftik ürünümüzün, son İM yıl için
deki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüş
lerinin sebeplerinin neler olduğuna dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/440) 

26. — içel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanmda 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve imar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

27. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

28. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım 'm, 
hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Bölge ola
rak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi 
faaliyette bulunulduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

29. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım '-
in, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmedi
ğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/444) 

30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
ithal kotalarından ithalât yapmak- için tüccar 
olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına 
dair Ticaret Bakanından sözdü sorusu (6/445) 
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31. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Be

lediye Meclisleri ve il Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsü olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

32. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

33. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 

34. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev-
kufluların adedine ve bunların yakalanmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

35. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidi
lip gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 

36. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

37. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, kaç 
ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/452) 

38. — İsparta Milletvekili AH İhsan Balım '-
in, Devlet hastanelerinde kaç eczacı kadrosu 
olduğuna ve bunlardan kaçının münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/453) 

39. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu 
seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldüğü
ne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/454) 

40. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 

saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

41. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar
ın, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşeb
büslerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa 
maddesinin hafifletilmesi için bir çare düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/456) 

42. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkınm kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

43. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından 
köylüye verilen traktör kredisinden, son bir yıl 
içinde, kaç kişinin faydalandığına ve kredi ta-
lebedebilmek için aranan şartlara dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/458) 

44. — Amasya Milletvekili M. Kemal Karana 
in, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp ya* 
pılmadığına dair Tarım ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/459) 

45. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, İskenderun Süperfosfat .Fabrikasının 
1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

46. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so* 
rusu (6/461) 

47. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
saman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/462) 

48. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bu» 
lunmadığı ve bunların yeniden Türk vatandaş
lığına alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşü-
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/463) 

49. — Aydın Milletvekili İsmet ıSezgin'in, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarru
fu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/464) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
, TIKILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Büt
çe Komisyonu raporu (1/94) (S. Sayısı: 65 e 
ek) [Dağıtma tarihi: 17.10.1962] 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine ve 2 arkadaşının, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile değişik 8 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/201, 2/223) (S. Sa
yısı : 283) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

3. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/121, 1/60) (S. Sayısı : 326) 
[Dağıtma tarihi ; 24 . 10 . 1962] 

4. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı he
sabı katisine ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/74) (S. Sayısı : 327) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1959 bütçe yılı Hesabı Katî 
kanunu tasarısı, ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/69, 1/41) (S. Sayısı : 328) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Ke-
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/131, 1/66) (S. Sayısı : 329) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/170, 1/80) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına ail 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/73, 1/38) (S. Sayısı : 331) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 . 1962J 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı kesinhesabına /ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/130, 1/65) (S. sayısı : 332) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/168, 1/79) 
(S. Sayısı : 333) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 
1962] 

11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/75, 1/39) (S. Sa
yısı : 334) [Dağıtma tarihi : 24 . 110 . 1962] 

12. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1947, 11948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 
1954, 1955 ve 1956 malî yılları hesabına ait 
rapor ile «bilançosunun sunulduğuna dair Sa-
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yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/92, 3/91, 3/105, 3/119) (S. Sayısı :< 
356) [Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

13. — Ege Üniversitesinin 1958 (bütçe yılı 
kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/169, ,1/131) (S. Sayısı : 362) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

14. — Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı 
kesinhesabına ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/245, 1/43) (S. Sayısı 363) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

15. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair ıSayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay (Komisyonu raporu. (3/134, 1/68) 
(S. Sayısı : 364) ![Dağıtma tarihi : 27 . 10. 
1962] 

16. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik [Üniversitesi 
1958 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/77, 1/81) 
(S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

17. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu ıraporu. (3/301, 1/138) 
(S. Sayısı : 366) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 

Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/244, C. 
Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/289, C. 
Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 3) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

20. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110) (S. Sayısı:4) 
[Dağıtma tarihi : 23.11.1962] 

21. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Sütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/229, C. 
Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 5) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

22. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/216, C. Se
natosu 1/109) (S. Sayısı : 6) [Dağıtma tari
hi : 23.11.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (S. Sayı
sı : 244) [Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1962] 

2. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe korniş-
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yonları raporları (1/90) (S. Sayısı : 242) [Da- ı 
ğıtma tarihi: 17. 9 .1962] 

3. — İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Âli Demir?in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

4. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1962] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

Ş. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S..Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

8. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

9. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Mille t ve- I 

kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı 
Dahiliye memurları Kanununa ek kanun teklifi 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi: 
11 . 10 . 1962] 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tariM : 15 . 10 . 1962] 

12. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

13. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

14. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

15. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

16. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 



17. — 5 .1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa, ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri ve Bütçe Komisyonlan raporları (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 .. 10 . 1962] 

19. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

20. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine ıdair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) :(& Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

21. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı : 254) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1962] 

22. — İzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) 
(S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 
1962] 

23. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
gayrimemluk enhası sağirenin sureti tatlüri 
hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 , sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/199) (S. Sayısı : B15) [Da
ğıtma tarihi : 16 .10 .1962] 

24. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanununun 62'nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Ta
lim ve Adalet komisyonlan raporlan. (1/237) 
(S. Sayısı : 316) /[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 
1962] 

25. — Ortaköy ilçesinin Karakızlar köyü. 
ne 70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Mefa-
metoğlu, Fatmadan doğma 1927 doğumlu 
Şükrü Uzunca 'nm ölüm cezasına çarptınlma-
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sayısı : 369) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 

26» — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü 
Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı Ismail-
oğlu Gülsümden doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu 
Mustafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptml-
ması hakkında. Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/16) (S. 'Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 
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Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Eylül 1962 tarihinde vukubulan 
deprem dolayısiyle mahallinde inceleme yapmak üzere görevlen

dirilen 5 kişilik Millet Meclisi Heyeti raporu 

MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLİĞİNA 

Kars vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Eylül 1962 tarihinde vukua gelen deprem dolayısiyle ma
hallinde tetkikat yapmak ye Millet Meclisinin «geçmiş olsun» dileklerini İğdır halkına ulaş
tırmak maksadiyle, Meclis karan gereğince ve Başkanlık Divanınca görevlendirilen 5 kişilik 
heyetimiz 12 Eylülde İğdır'a muvasalat etti. Bir gece çadırda kalındı. Vatandaşların heyecan ve 
üzüntüsünü yakînen görerek paylaştı. 

Millet Meclisinin üzüntüsü, gerekli tedbirlerin alınması hususunda yakın ilgisi, halka duyu
ruldu. 

Iğdu; bölgesinde vukua gelen deprem dolayısiyle mahallinde yapılan tetkikatta, aşağıdaki 
kanaat ve neticelere varılmıştır: 

1. İğdır, Türkiye'mizin en mümbit arazi parçasından bir kısmı üzerindedir. 1963 yılında kı
sa bir yolla Erzurum'la irtibatı sağlanacaktır. 

DSÎ faaliyetlerini kısmen bu bölgede teksif etmiştir. Toprak her türlü sınai bitkileri .yetiştir
meye müsaittir. Güneyinde Türkiye'nin en yüksek dağı Ağri bulunmaktadır. İğdır'ın bulunduğu 
yer 800 rakımı civarındadır. Turist celbi her zaman mümkündür. 

Depremden sonra yeniden inşa cihetine gidileceğinden yukardaki faktörler nazara alınarak, 
ilerde şehircilik bakımından bir hataya düşülmemesi için iyi bir şehir plânına lüzum vardır. 
Çünkü, yolla Erzurum'a bağlandıktan ve sulama işleri tamamlandıktan sonra hızla bir inkişaf 
kaydedecektir. Verim artacak, mahsul tüketim sahası bulabilecektir. 

2. Vukua gelen deprem şiddetli değildir. Ancak, bu bölgedeki evlerin pek eski oluşu, katık
sız kerpiçten yapılmış bulunması tahribatın fazla olması neticesini doğurmuştur. İğdır'da bulu
nan mütehassıs elemanların beyanına göre % 40-50 ev tamamen hasara uğramıştır. Diğer bina
larda esasen oturulamıyacak haldedir. Menfi fikirli kimselerin propagandaları, uzun yıllardan 
beri ihmale uğramış bu bölge halkının moralini iyice bozmuştur. Hükümetimizin gösterdiği ya
kın ilgi morallerinin düzelmesinde en büyük âmil olacaktır. 

3. Deprem dolayısiyle halkın 7 500 çadıra ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir. 3 071 çadır 
îmar ve tskân Bakanlığınca ve Kızılay tarafından temin edilmiştir. Birçok köyler yazın yay
laya çıkmaktadır. Bu itibarla halkın kendi ihtiyacını kısmen karşılıyacak; çadır vardır. Bu hu
susun da göz önüne alınarak gerçek ihtiyaç sahiplerine çadır verilmesi yerinde olur. 

4. îmar plânı ve gelecekteki inkişaf göz önüne alınarak buna göre kredi verilmek sure
tiyle bina yaptırılması ve lüzumlu tahsisatın süratle temini yerinde olur. 

5. Deprem umumi hayatın aksamasını tevlid ederek zarar verdiğinden banka alacaklarından 
bâzılarının tahsilinde kolaylık gösterilmesi zaruridir. 

6. Memurların konut ihtiyacı için alâkalı Bakanlıklar tarafından baraka yaptırılması lü
zumlu ve hattâ zaruridir. 



7. Ortaokul ihtiyacı, ilkokulların durumu, tarım mahsullerinin satmalınması, tesis kredilerin 
tecdidi, memurlara Emekli Sandığı tarafından avans verilmesi, hastane ve personel ihtiyaç ve 
durumu emniyet ve asayişin takviyesi gibi çeşitli ve teferruata ait talep ve şikâyetler yetkililere 
ulaştırılmıştır. 

8. İnsan ve hayvan zayiatı olmamıştır. 

Hükümetin alâkasını bizzat müşahede etmiş bulunuyoruz. Ciddî çalışmalara devam edileceğini 
ümidetmekteyiz. 

Keyfiyeti saygılarımızla arz ederiz. 

Kars 'Milletvekili A&TI Milletvekili Kmınıııı Milletvekili 
/>'. Vural R. Pnlat T. Telli 
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