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T U T A N A K D E R G İ S İ 
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Yüz otuzdördüncü Birleşim 

9 . 9 . 1964 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — C. K. M. P. Genel Başkanı istan

bul Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Hükü
metin Kıbrıs politikası sebebiyle hakkında 
gensoru açılmasına daıir önergesi (11/2) 

5. — Sorular ve cevaplar 

A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-

doğan'm, Haydarpaşa - Kurtalan arasın
da sefer yapan Ekspresten Vagon Resto
ranın kaldırılması sebebine ve kaldırılan 
bu vagonun veya yerine geçecek başka bir 
aracın konmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kanı Ferit Alpiskender'in yazılı cevabı 
(7/22) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, köylünün ev, samanlık, ağıl 
ve ambar gibi ihtiyaçlarının, ormanın ko-
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Sayfa 
runması bakımından, başka suretle temini 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 

| önergesi ve imar ve iskân Bakanı Celâlet-
tin Üzer ile Tarım Bakanı Turan Şahin'in 
yazılı cevapları (7/34) -114:416 

3. — Sakarya Milletvekili Ekrem Ali-
can'm, Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim 
Şirketinin 1962 yılı yatırım programına 
dâhil Van Yapağı Tasnif ve Yıkama tesi
sinin durumuna dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı 
(7/107) 417 

4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, 1961 - 1962 ekim yılında, Tekirdağ ili 
çevresinde kredili veya peşin bedelli olarak 
satılan sınai gübre miktarına ve gelecek 
ekim yılında bu miktarın ne oranda artaca
ğının tahmin edildiğine dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı ce
vabı (7/131) 417:418 

5. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve ona bağlı Tarım kredi kooperatiflerince 
müstahsıla açılan çeşitli kredilerin ödeme 
tarihlerinin daha uzak bir tarihe bırakıl-



Sayfa 
masının mümkün olup olmadığına dair so
ru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin 
ile Ticaret Bakanı İhsan G ursan'in yazılı 
cevapları (7/.1.*52) 419:421 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet (")z-
bey'in, Devlet Demiryolları ambarına ma
lı gelen şahıslara, bilgi verilmek üzere, bir 
ihbarname gönderilmesinin usul ittihazı 

Sayfa 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Fent Alpis-
kender'in yazılı cevabı (7/538) 421. 

7. —- izmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
ın, İzmir'de ikinci bir İş, Mahkemesi kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çum
ra] ı'nm. yazılı cevabı (7/545) 421.422 

« • * • 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kıbrıs'la ilgili dış politika konusunda bu
gün de devam eden Genel Görüşmede konuşan 
milletvekillerinden, sonra söz alan Başbakan 
İsmet İnönü'nün, ileri sürülen görüşleri karşıla
yıcı açıklamaları sonunda verilen yeterlik öner
ge leıi kabul olunduğundan, Genel Görüşmeye 
son verildi. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un, 
Hükümetin Kıbrıs politikası sebebiyle hakkın
da, gensoru açılmasına dair verdiği önerge
nin, gündeme alınıp alııımıyacağınuı anlaşıl

ması için, gelecek birleşimde oya sunulması ge
rektiği bildirildi. 

9 Eylül 1964 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (saat 20,08 de) birleşime son 
veıi idi. 

Başkan 
Fıoacl Hirmen 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kati]) 
Malatya 

Nurettin Akyuri 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

J. — Ankara Halk Sağlığı Akadcmesi kuru
luş ve görevleri hakkında kanun tasarısı (1/721) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rına) 

2. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarına 
tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek ama-
ciyle alman Bakanlar Kumlu kararnamelerinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı (1/722) 
(Ticaret, ve Plân komisyonlarına) 

3. —• Devlet Memurları kanunu tasarısı 
(1/72.')) (Plân Komisyonuna) 

4. •-- Tekel Genel Müdürlüğü 1902 bütçe yılı 

Kesinhcsap kanunu tasarısı (1/724) 
Komisyonuna) 

Tezkereler 

(Sayıştay 

5. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/934) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından miirekkop 
Karma Komisyona) 

6\ — Urfa Milletvekili Kadri Kroğan'm ya
yama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/935) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN ---- Milbıt Meclisinin K!4 ıncii Bir- ioşim'im açıyorum. 

3. YOKLAMA 

'BAŞKAN - Yo'klanuı oUnnatik ciluiiZiLa ya-
pıLaeıaikt'M'. Sayını Üyıeier lûtıfıerı aııuıiht arlarını 
çetvirip k'aibu'.l düğaıı^Ierinı-e baısısunbır. 

(Yoklama vıapıklı.) 
BAŞKAN — Yo'kJliauıuı. işlemi! bitmiştir, (jo-

ğumlıığuınııız vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — C. K. M. P. (ienel Başkanı istanbul Mil
letvekili Ahmet Oğuz'un, Hükümetin Kıbrıs 
politikası sebebiyle hakkında gensoru açılmasına 
dair öner (/esi (11/2) 

BAŞKAN —- Aiuiiyaisa.ilııı. İS!) ncu .ııııaddesl ge
reğince igeusorıi! ötıieıigu'Sii'ıuhı gülndeni'e alnı ip 
aiiıntiııjatıııaısıii huisııı.sıuınu'nı mıüzıaıkeıresi yapıbtcaıkıt ir. 
Ye yiııi'C 89 incin mııadde 'gereğiınce önerge sallı ibi, 
grııplıai'i adınla bineı* sözcü ve llailküııııvıt ıkoıııı-
şacalktııt. 

ölıueıigu sabiibi Şaıyın Oğuz, siz 'grup adına. 
ıuı, üneııge ısailıibi oLaıiaik mı ıkomışıa*'akslınız? 

AHMET OĞUZ (fetanıbui) — ömeııgc sahibi 
olarak 'k'oıı uış.aıc<aiğiitıı. 

BAŞKAN — Buynnujıı. 
AHMET OĞ-ÜZ (İsıtaıılbıtl) — Be'k uıı.ııhtıeneıiL 

aııkadatşiliarıım; Kılbrııtf bâdisıesl aııüıuiisebetiyıLe 
Türk (Defile tinin dış po'lıiit ikası ımiTlî vıanLıik vıo 
bayslyeitimiziiin ışeretfi ve bundan soınrıalbi Türk 
De'viLetdmfliıi! bekasımıa ıtaallıuk edem, bâzı Iraısuısıla-
rıaii ikindisini göıstıeıımiş oliiması, genel ıg-ö-rüış-
nıeier ımıijvaiöeıheısinde meydanla ç.iiknıı»ş bıtlrai!-
mıaıktiadur. YülkselkJ iM'eciisiiıı bu 'tıanibî »alime 
•kaırçmıaıda mdillleıte ıkaıışı A^cibe'leriınıi yer/inle /ge
tirteceğinle ışüphe etmiyoruım. Filllıalkika gcuıei 
göraışm'eierde parti ıgrıup sözeüil'eriıiıin ve mıııh-
1 ereni nıli!llet vekili arluıdaışilaroınıızıııı beıyanılaırainı 
ve bu'iıla^Mi löızeitıini göz önünde tuitiaraaik işe ge-
rektiğinıdeinı ç<o!k fıa îla ebemımiyet verildiğimi 
••bin 'kere daıha görürüz. Bu bizini için şayamn. 
,şiiıkr.a<ndıı\ (Bıııım bildiğimiz liftindir ki ; Türk 

J>evle>tiniıı yarınııiiaı ıtıaıail'l'îtk 'eden esaslı davra-
ıınşllıaııda.y bu .nueunlekeıtıte millî nracadelie •ruihu-
ma! :t;ereLİıııaaı otaıcaık Hülküniıefc ve biilkiimtetlıerin 
iş babında icraaıtıta bııluınıiıııa'SMT Meımıelk hepi-
.ınizin vaızii'esi olmuişitıır. 

Büt ini 'îıvuhakd'el. partisi a.rtkadaişUıriimi'Ziiı 
ve .gruplarınKIL iibi rler'inin özeıti; .büyük ölçüde 
Hükümetin sekiz aydan 'beri tatbik edegelmek-
le olduğu politikanın karşısında «bulunduğunu 
igöısk'ımıekfcedir. Bu doku ilıe, bıı Hükümeti 
şevki idare inisiyatii'i ile, bu davranış ile, bu 
.memleketin Kıbrıs mevzuu »olduğu kadar dış 
politika nıeıvzuunuu da selamete çıkmayacağını 
'bu görüşlerin ışığı altında şailısan te.sbit etmiş 
bulunma'ktayını. 

İler ne kadar Halk Partisi Hükümeti ve 
<>rup sözcülerinin Ibuııdan s'onraki Kıbrıs poli
tikasını ne şekilde takübedeceklerine dair söy
ledikleri esaslar .mevcut is'e de, 'bunların nazari 
'bir görüş çerçevesi içerisinde bulunduğunu. 
fiilî sayirİn bu naizari görüş ceremesinden baş
ka şekillerde cereyan ettiğini de 'teslbit etmiş 
bulunmaktayız. Bir yandan muhalefet parti
lerinin 'gıörüşlerinin, fikirlerinin, C 11. V. Ilii-
kiimetin'in 'bugüne kadar yaptığı 've bundan 
sumra yapacağı politik davranışlarla ayniyet 
ifade edememesi karşısında bulunması, diğer 
taraftan bundan sonraki Kıbrıs p'olitikasında 
takilbedeeeklerini söyledikleri nazari ve gayet 
ince hatlarla oynak, fileri birtakım ifadelerle 
önümüze sermek istedikleri hususlar, isin fiilî 
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M. Meclisi B : 134 
seyri ve realitesi de 'beri tarafta cereyan eder
ken; (bu Hükümetin Ibir genel görüşmenin kar
şılıklı fikir teatisinden sionra 'bu işi dalha kuv
vetle ele alacağı kanaati 'bende belinmemeklte-
dir. 'Bundan sonra tıakkı ile yapabilecek, işi 
istikametine götürebilecek, kararlı, beyan edi
len fikirlerin çerçevesi içinde Kıbrıs politika
mızı tanzim edebilecek olan bir Hükümetin, 'bu 
genel görüşmelerden sonra 'bir gensorusuna mü
racaat etmesini tabiî görmekteyiz. Aıueak İni 
suretledir ki Halk Partisi Hükümieti, bundan 
sonraki davranışlarını ve muvaffakiyetini daha 
kolay bir yola imale etmek imkânına salh'ib'ola-
bilir. 

Sayın arkadaşlarım, bundan evvel Sayın 
Hükümet Başkanının ifadelerinde sara'hatle 'be
liren şu noktayı nazarı dikkatlerinize arz ede
rim . 

işin geçmişden fbu yana cereyanını tellhiısan 
izalh ettikten s'onra Sayın Başbakan Yüksek 
Meclise Ihitaben 'buyurdular ki, '.bundan sonra
ki politikanın ne lolacağı hakkında takdiri siz 
Büyük Millet Meclisi vereceksiniz. Yani tak
dir; Meclisindir dedil'eı*. Genel görüşmelerde 
mulhalefet ve iktidar partisi grupuııun karşılık
lı fikir teatisi Sayın (Başbakan İnönü'nün iste
diği 'Meclisin takdirini sağbyacak ıbir seviye
de değildir, işte Sayın Başbakanın arzusunu 
yerine getirmek ve bundan sonraki politikada
ki istikameti tayin etmenin mesnetlerini ken
disine verebilmek için, takdirin Yüksek Mec
liste tebellür edebilmesi için Anayasanın bize 
Ibaihşettiği .gensorunun istimaline zaruret var
dır. Bu C. H. P. Hüküm etinin kudretine bir 
şey ilâve edecektir. Aksi .onun kudretinden 
'bir şey noksanlastırabilir. Bu itilbarla Yüksek 
Meclisin gensoru konuşmalarını kalbul etmesi
ni rica, ederim. Hürmetlerimle. (O. K. M. P. 
sıralarından alkışlar) 

IlASIvAN — Grupları adına Ibaşka söz isfi-
yen arkadaşlar var mı? Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Ataman, buyurunuz efendim. 

Grupları adına söz isltiyen arkadaşlarımız 
lütfen lîiıyaisete isimlerini bildirsinler. 

Ar. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATA
MAN" .'Ankara) — Mulhlterem arkadaşlarım, 

Genel ıgörüşımede Hükümetin verdiği cevap 
've yaptığı kısmi açıklama Millet Partisi Mec-
Ife Grupu tarafından tatminkâr' görülm etmiştir. 
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Başbakanın dünkü konuşmasından sionra 

Ibir kifayeti müzakere takriri ile Hükümetin 
kifayetsiz cevabı üzerinde grupların görüşle
rini ortaya koymalarına da imkân bırakı'lma-
mıştır. 

Dünkü konuşmamızda Hükümetin, Sordu
ğumuz suallere vereceği cevaba ve yapacağı 
konuşmaya intizar ettiğimizi belirtmiştik. 

IBU itilbarla Millet Partisi Meclis Grupu Iha-) 
diselerin daiha fazla vuzuha kavuşması ve mil
letçe beklenen müspet Sonuçlara varılması için 
'verilen genıs'orıı takririnin 'kabulünü Yüce 'He
yetinizden istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞJKAN — Başka ;söz istiyen arkadaşımız 
var mı?.. 

Adalet Partisi Grupu adına, buyuran Ci
hat Bilgelhan. 

A. P. GRUPU ADINA ÖİHAT BlLGEHAN 
(Balıkesir) — Çok muhterem arkadaşlar; Kıb
rıs nıövzuunun ehemmiyetinin gerek içerde ve 
gerekse duşarda «ton konuşmaların yapmış ıol-
duğu /tesirler ile bir defa dalha 'ortaya çıkmış 
olduğu hepinizin malûmu olmuşjtur. B'öylöee 
Adalet Partisinin Yüksek Meclisin sayın üyele
rinin malûmattar kılınması ve gerekirse Millet 
Meclisinin görüşünün tesbiti zımnında Büyük 
Meclisi toplantıya davet etmiş 'olmasının haki
katen 'büyük faydalar meydana getirmiş oldu
ğu ortaya çıkmıştır. Bu faydaların milletimiz 
için ve Kıbrıs için 'hayırlı sonuçlar 'vereceği 
ümidini daima muhafaza etmekteyiz. Görüş
melerin başlangıcında Sayın Hükümet Başka
nının vermiş 'olduğu beyanattan ısmıra Adalet 
Partisinin vâki ısrarlı talepleri üzerine nibai 
ga'yen'in ne olduğu yolundaki taleplerine karşı 
gerek O. H. P. Sözcüsü ve 'gerekse Hükümet 
Başkanının s'oıı defa vâki beyanları muıvacdhe-
sinde sayın üyelerin .fikirlerinin ortaya çıka-
Ibilmesi ve Meclis görüşünün teslbit edilelbillme-
si için'bir gensoru lüzumuna Adalet Partisi »ola
rak inanmaktayız. Her türlü murakabeden 
kaçmıyaeağını ümkletmek istediğimiz Cumdıu-
riyet Halk Partisi Grupuııun da böyle bir mu
rakabe vasıtasını iyi niyeltlerle kabul edeceğini 
üm'ideltmek istiyoruz. Bu (bakımdan Adalet 
Partisi son konuşimalarm ışığı altında Yüce 
Meclisin görüşlerinin tesbiti zımnında gensoru 
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M. Meclisi B : 134 
önergesinin kafbulü yolunda oy kullanmanızı 
istirham eder, hepinizi Adalet Partisi Grupu 
adına 'hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — C. H. Partisi Grupu adına Sa
yın Sadrettin Çanga. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTÎN 
ÇANGA ('Bursa) — Sayın arkadaşlar, Yüce 
Meclisin olağanüstü toplantısını zaruri kılan 
Hükümetin Kılbrıs politikası 'üzerinde açılan 
genel görüşmede 'konu, iki günlük 'genel müza
kerede, etrafiyle tartışılmıştır, önerge salh'Kbi-
nin Genel Başkanı Ibulunduğu Cu'mlhuri'yetçi 
Köylü Millet Partisi 'bu müzakerelerin 'başlan
gıcından itîbaren, Hükümetin politikasını 'be
ğenmediğini ve Hükümetin çekilmesini taleibet-
miştir. 

C. K. M. P. nin görüşü bidayette fbu olduğu
na göre, 'müzakerelerin ilk ,gün'ü verecekleri 
hır önerge ile genel görüşmenin 'gensoruya çev
rilmesini taleJbetmeler'i mümkün iken, genel 
görüşmelerin s'onuca 'bağlanacağı bir sırada, 
gensıoru taldbinde 'bulunmalarının mâkul bir 
sebelbi yoktur. 

Hükümette artık, Iher gününün değer tanı
dığı (bugünlerde mıurakatbeden uzaklaşmak de
ğil çalışmak imkânı vermek ve aydınlanmış 
olan kamu oyunu tereddüde sevk etme'k doğru 
ve memleket için yararlı fcir yol değildir. 

Memleket ve dünya kamu soyunu aydınlatı
cı, iki günlük müzakerelerden stonra gensoru 
açılmasının fayda değil, mahzurlar doğuraca
ğına ve milletçe benimsediğimiz Ibir dâvayı 
za'fa uğratacağına inandığımızdan, 0. H. P. 
Grupu olarak işbu önergenin aleyihinde .oy kul
lanacağımızı arz eder, C. H. P. Grupu adına 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. ('C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına. Sayın 
Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet
çi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Ah
met Oğuz arkadaşımızın, iki günlük genel görüş
melerden sonra, vermiş olduğu gensoru önergesi 
üzerinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu ola
rak çeşitli yönlerden meseleyi müzakere mevzuu 
yaptık. . Partimiz Meclis Grupu bu önerge üze
rinde, gensoru açılıp açılmaması konusu üzerinde 
bir karara varmadan önce, Önergenin taşıdığı 
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mâna ve önergenin doğurabileceği sonuçlar üze
rinde durmayı faydalı bir mülâhaza saymıştır. 
Evvelâ önergenin taşıdığı mâna üzerinde kısaca 
durmak isterim. 

İki günlük genel görüşmeler sırasında Millet 
Meclisinin şu çatısı altında Mecliste temsil edilen 
partiler olarak ve Hükümet olarak söylenebile
cek her şey söylenmiştir, bizim, kanaatimize göre. 
Bütün gruplar hakikaten bu genel görüşmeler sı
rasında konu üzerinde durıılabilecek her nokta
yı ortaya koymuşlar ve fikirlerini açıklamışlar
dır. Bu mevzuda her grup, düşündüklerini po
litika halinde dahi ifade etmek imkânını bulmuş
tur. Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak 
düşündüklerimizi biz de ifade ettik. Ve düşün
düklerimizi kısaca hülâsa etmek icabederse, Kıb
rıs ihtilâfı müzakere yoluyla halledilmelidir. Em-* 
rivakilere karşı hakikaten enerjik hareket etmek 
suretiyle gerekirse harbi dahi göze almalıdır, 
dedik. Ayrıca da böyle bir politika takibedebil-
mek için Hükümetin kuruluş bakımından taşı
ması icabeden vasıflar üzerinde durmuş, bunla
rı da uzunuzadıya Yüce Heyetinize arz etmiş 
bulunmaktayız. Hükümetin kuruluş bakımın
dan taşıdığı psikolojik za'fm bugüne kadar, po
litika ne olursa olsun, o politikayı yürütmekte 
birtakım kifayetsizliklere, birtakım mütereddid 
hareketlere sebebiyet verdiğini de açıkça ifade 
ettik. Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak gen
soru açıldığı takdirde bizim bunlara ilâve edile
cek bir mütalâamız olmıyacaktır, şüphesiz. Şim
di şu halde, yapılacak, gensoru dolayısiyle yapı
lacak müzakereler, bugüne kadar aydınlanmış 
hususlara yeni bir şey katmıyacağma göre, bu 
takririn verilmesindeki mâna üzerinde durmak 
elbet bir zarurettir. 

Kıymetli arkadaşım takririni izah sadedinde 
burada mütalâalarını beyan ederken bunu açıkça 
ifade ettiler ve hakikaten gensoru takririnin esas 
maksadının bu olduğunu da açıkladılar. Dediler 
ki; «Bugünkü şartlar içerisinde bu konuyu 
yürütebilmek için bir kuvvetli Hükümet bizim 
tabirimizle - kendi tabirleriyle - bir millî Hü
kümete ihtiyaç vardır. Burada şüphesiz ken
dileriyle mutabıkız. Arkadaşımızın bu mevzu
da böyle bir arzu içinde bulunmaları konusun
da mutabıkız. Esasen genel görüşmeler sırasın
daki görüşlerimizde de bunu ifade ettik. 

Şu halde arkadaşımız bu takriri verirken bu 
takririn usuli bakımdan gidilebileceği neticeyi bil-
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hassa dikkate almaktadır. Yani bu takrir sonunda, 
güven oyuna gidilecektir. Hükümet istiyecek 
veya gruplardan birisi istiyeeek, güven oyuna 
gidilebilecektir ve güven oyu sonunda da ifade 
ettikleri gibi, ve bizim genel görüşmeler sıra
sında ifade ettiğimiz; gibi, kuvvetli bir Hükü
met kurulması imkânı sağlanacaktır. Arkada
şımız 'takririni höyle iyi bir niyet <ile vermiş bu
lunmaktadır. işin bu cephesini şüphesiz m em
il nniyetle kaydetmek isteriz. Yalnız, 'bir yönü 
bu olan takririn doğurabileceği neticeleri de 
gnvpumuz ayrıca 'bir müzakere, görüşme ko
nusu yapmış ve bu memleketin kaderi üzerine 
söz söylemek mesuliyetini o muzun a almış bir 
grup ve vazifeli milletvekili olmak sıfatiyle bu 
husustaki bâzı tereddütlerimizi de Yüksek He
yetinize ifade etmek ihtiyacını duymuş bulun
maktayız. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, eğer kıymetli 
arkadaşımızın verdiği bu takririn sonunda bu
yurdukları netice, memlekette bir buhran .ya
ratmadan, bir Hükümet boşluğu yaratmadan, 
memleketin harp eşiğine kadar geldiğini Başba
kan'm ağzı ile duyduğu bu anda'böyle bir'buh
ran yaratmadaki elde edilecek bir netice olsa, 
hiçbir tereddüde kapılmadan derhal bir kana
ate varmak imik ân in a sahibolacağız. Fakat bizi 
bu mevzuda karara varırken tereddüde sevkeden 
husus bu olmaktadır. Neden tereddüdetti-
ğimizi de yine kısaca izah etmek isterim: 

»Sayın Başkan dün Ibu kürsüden yaptığı son 
konuşmasında, üç partinin müdafaa ettiği bu 
kuvvetli Hükümet fikri üzerinde mütalâalarını 
şöyle izhar ettiler. «Adalet Partisinin bahset
mediği bir konuyu diğer muhalefet partileri ele 
almışlardır. O da bu devrede Hükümetin bün
yesini geniş işbirliği tedbirleri ile bir koalisyon 
haliuo getirme arzusudur. Zannediyorum ki, bu 
konu bugünkü genel müzakereler esnasında hal-
lolunamaz.» 

Sayın Başbakan bu mütalâaları ite, öyle zan
nediyorum ki, Hükümet Başkanı olarak görüş
lerini ifade ettikleri kadar, biraz da Halk Par
tisi Meclis grupu olarak görüşlerini ifade etmiş 
olmaktadırlar. Yani, bizim üzerinde ısrarla 
durduğumuz kuvvetli Hükümet ve bilhassa 
C. H. P. - A. P. Hükümeti fikri üzerinde, C. TL 
P. olarak çekinser bir tutumda olduklarını or
taya koymaktadırlar. 

Bunun yanımda, asil. ilgili olarak Sayın A. 
P. niıı tnitumu 'da dikkatimizi çekımdktedir. 
A. P. hakikaten Millet Meclisimizi bu toplantıya 
davette inisiyatifi ele almak suretiyle örnek bir 
hareket yapmıştır. Hakikaten kendilerinin bu 
hareketinden dolayı ime mnuniy etimizi ifade et
mek isteriz. Yalnız A. P. li arkadaşlarımızın, 
Adalet Partisi Meclis Grupunun, gerelk ilk cel
sedeki Hükümet izahatı sırasında, gereik genel 
görüşmeler sırasında ve gerekse biraz evvel 
grup adına ifade edilen mütalâalarında bir çe
kimser tutum dikkatten, uzak kalmamaktadır ar-
'kadaşlar, bir çekimser tutum içindedir Adalet 
Partisi. Bu mesele ıbir güven oylamasına, bu 
mesele 'bir Hükümet buhranına gitmemelidir ha
vası içindedir. (Soldan gürültüler, «öyle şey 
yok.» sesleri, sağdan alkışlar) Memnunum, bu 
ifadeleri sizden duymakla memnunum. Grup 
sözcünüz çıkar da, «Biz Hükümeti ıkurmaya ha
zırız» derse daha çok: memnun oluruz. (Orta
dan ve sağdan şiddetli alkışlar.) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, biribirimize ser
zeniş ederek, biribiriımizi kırarak meselelerimizi 
halledenleyiz. «Memleket, memleket» diyoruz 
hep beraber. Harbin eşiğindedir, bu anda biri-
binimizi kırmakta, memleket için fayda yoktur. 
(Orta sıralardan alkışlar ve bravo sesleri.) Eğer 
mütalâalarımı yanlış görürseniz, yanlış tefsir 
ettin Aiican, dersiniz, söylersiniz hakikaten beni 
ikna edersiniz, çıkarım «hakikaten ben hata et
mişim. Siz isabetli mütalâa beyan ettiniz» de
rim. Ben yalnız sözcülerinizin konuşmasından 
umumi olarak, parti olara'k tutumundan çıkar
dığımı neticeleri huzurunuza arz ediyorum. 

Şimdi getireceğim neticeleri sizlerde tabiî 
karşılarsınız, ıkarşılıyacaksınız, onun için lütfen 
dinleyin. Bendenizee Adalet Partisi Meclis Gru
pu bu mevzuda Meclisi toplantıya davet etme 
hassasiyet ini göstermiştir, burada, görüşlerini 
ifade etmiştir. Mevzu üzerinde hassas bulun
muştur. Ama bir noktada bilhassa, bilhassa an
gaje olmamak gibi bir durum içindedir. O da arz 
ettiğim gibi «Bir Hükümet buhranına bu mesele 
gitmemeli, bir Hükümet buhranına gidecek olur
sa bir Hükümeti kurmaya hazırız gibi peşin an
gajmana girmemeliyiz.» tutumu içindedirler. Bi
raz evvel Sayın sözcünün beyanım dinlerken bir 
defa. daha bunu teyidettiğini gördüm. Bakın ne 
diyor sözcü arkadaşım; sözcü arkadaşım diyor ki, 
«Genel görüşmeden sonra bir defa daha görüşme-
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lere devam etmek suretiyle Meclisin murakabesi
nin tekemmül etmesinde, tesbit edilmiş, olmasın
da fayda mülâhaza ederiz.» Meclisin murakabesi 
ise, genel görüşmelerde murakabe bakımından 
söyliyeceğimiz her şeyi söylemişiz. Söylenmeye 
mâni olan bir husus da yoktu. Söylenebilirdi 
grup adına her şey. Şimdi sevgili arkadaşım 
«Bu iş yine güven oyuna gitmemelidir.» demek
tedir; bu ifadelerinin mefhumu muhalif ile. «Gü
ven oyuna gitmeden bu işi, bir de gensoru halin
de yürütelim.» Ondan sonra genel görüşme ile bu 
gensoru arasında bir fark bahis konusu olmaz. 
Adalet Partili arkadaşlarımın murakabeyi âzami 
nisbette yapma arzularını tabiî karşılarım. Bu
gün Adalet Partisi Meclis Grupunım elinde bü
yük bir kuvvet vardır. Memleket sathın
da ve bu Meclis içinde büyük bir kuv
veti vardır. Hükümetin Kıbrıs konusunda
ki politikasını beğenmiyorsa, ki, bizim be
ğenmediğimiz tarafları, ifade ettiğim hususlar ile 
mevcuttur. Buraya çıkar, «Sen bu işi yürütemi
yorsun, ben bu Hükümeti kuracağım.» der.. (Sağ
dan ve ortalardan, şiddetli alkışlar, bravo sesle
ri.) Ve biz destekliyeceğiz, ve biz bu mütalâala
rımız ile Y. T. P. Meclis Grupu olarak destekli
yeceğiz. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) Şimdi... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
müzakereleri takibedelim. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Şimdi sevgili arkadaşlarım, Y. T. 
P. Meclis Grupu, şüphesiz gensoru takriri üzerin
de bir sonuca varırken, o gensorunun doğuracağı 
bu buhranı da dikkatten uzak tutmamıştır. Ne 
olacak?.. Güven oyuna gideceğiz, Hükümet düşe
cek. Eğer yeni Hükümetin kurulması için bir 
uzun boşluk yaratılacak olursa, karşımızdaki düş
manlar Türkiyo'de yaratılacak her zayıf andan 
istifade etmek kararı içindedirler... (Ortadan 
ve sağdan bravo sesleri ve alkışlar.) Bu za'fı 
meydana çıkarmadan eğer bu fikri tahakkuk et
tirmek imkânını bize verebilecekseniz biz o za
man memnuniyetle bu fikirlerinizi destekliyece
ğiz sevgili arkadaşlarım. Ama sizin tutumunuz
dan biz böyle bir kararlılık içinde olduğunuz ka
naatine varamadığımız için meseleyi bu yönleriy
le de elbette mütalâa etmek ihtiyacını duyduk. 
Bu iki partiyi yanyana getiremiyoruz bir türlü; 
gelemiyorlar, inşallah bu konuşmam vesile ola
caktır. (Sağdan, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Alican lütfen gensoru 

açılıp açılmamasının lüzumuna inhisar ettiriniz 
konuşmanızı, dağıtmayım/. (Sağdan, gürültüler.) 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Sayın Başkana bir hususu arz et
mek isterim. Biz buraya çıkıp da bir tek cümle 
ile şu karardayız, bu karardayız diye kararımızı 
ifade etmeye gelmiş değiliz. Vardığımız kararın 
esbabı mucibesini de izaha mecburuz. Ayrıca, bu 
kadar önemli bir meselede ve bu kadar tarihî bir 
celsede müsaade etsinlerde bu esbabı mucibeyi 
biraz teferruatlı olarak izah imkânını bulalım. 
(C. H. P. sıralarından, alkışlar.). 

Şimdi, şu halde Sayın Başbakanın biraz evvel 
okuduğum ifadeleri ile C. H. P. Meclis Grupu 
bu kararlılık içerisinde değildir, izah ettiğim ha
leti ruhiye ve tutum dolayısiyle Adalet Partisi 
de böyle bir kararlılık içinde değilse, bir Hükü
met buhranı memleket için hayırlı neticeler do-
ğurmıyacak kadar uzun sürebilecektir demek
tir. Bunun için, Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu olarak, meseleyi bu çeşitli yönlerinden mü
talâa ettik. Biz, Kıbrıs politikası konusunda 
Hükümetin buradan şimdiye kadar takibettiğim 
dediği politikayı ve bundan sonra da takibedece-
ğim, dediği politikayı prensipleri bakımından 
genel görüşmede de söylediğimiz gibi isabetli bu
luyoruz. Müzakere yolu ile bu iş halledilmeli
dir. (Ortadan ve sağdan, «bravo» sesleri, alkış
lar.) isabetli buluyoruz. 

Kuruluşundaki za'fı dolayısiyle bugüne ka
dar nasıl noksanlıkları olmuşsa bundan sonra da 
noksanlıkları olabileceğine kaaniiz. Bu kuru
luş zaıflarmm ortadan kaldırılmasını can ve gö
nülden arzu etmekteyiz. Ama bu za'fı kaldır
manın evvelâ bu iki gruptaki çekinser havanın 
kadırılmasına bağlı olduğunu görmekteyiz. (Sağ
dan alkışlar) Millî menfaatler artık parti men
faatlerini bir yana itmeyi gerektirmektedir. 
Sevgili arkadaşlarıma istirham ediyorum, bizini 
yardımımız var biz de bu yardımımızı esirgemi-
yeceğiz. Lütfedin, bir araya gelin, şu Hükümeti 
kuvvetli yapıp bir güven oylamasına gitmeden 
önee yapılmasında da fayda olduğunu arz ede
yim, arada birtakım soğukluklar hâsıl olmadan 
bu iş yapılırsa kısa zamanda bitirilebilir, mesele 
halledilebilir. (Y. T. P. sıralarından alkışlar). 
işte bütün mülâhazaları göz önünde tutarak gen
soru takririne müspet veya menfî oy vermesi için 
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grubumuz, üyelerini bağlı tutmamaya karar ver- • 
mistir arkadaşlar. (Sağdan ve ortadan alkışlar). 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Cevad Odyakmaz buyurun. 

O .K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD
YAKMAZ (Sivas) — Çok muhterem arkadaşlar, 
C. K. M. P. Genel Başkanı istanbul Milletvekili 
Sayın Ahmet Oğuz tarafından Hükümetin Kıb
rıs politikası dol ayış iyi e gensoru açılması isteğini 
havi takririni Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Grupu olarak benimsemekteyiz. Biz Cumhuriyet
çi Köylü Millet Partisi Grupu olarak, bu gen
sorunun partiler arasındaki münasebetleri dağıt
maktan çok, memleketin halen içinde bulunduğu 
dış tehlike karşısında, bütün Mecliste temsil edi
len partileri, dolayısiyle Türk Milletini birleş
tirmek gibi bir gaye güdüyoruz. Bunun bir tab
losunu geniş olarak Sayın Alican çizdiler. Bunu 
tekrar edecek değilim. Yalnız, şunu hatırlatmak 
isterimki, memleketin bugün içinde bulunduğu 
bu tehlike karşısında şayet partiler ufak hesap
lan bir yana bırakarak süratle memleketin muh
taç. bulunduğu kuvvetli Hükümeti kurmakta an
layış gösteremezi erse bu millet için çok ağır olur. 

Arkadaşlar bir noktaya bilhassa Yüce Heye
tin dikkatini çekmek isterim. Burada, bütün 
partiler, bütün muhalefet partileri «Kuvvetli 
Hükümet istiyoruz» dediler, «Hükümet zayıf
tır» dediler, «Hükümet Kıbrıs politikasını ta-
kibedemiyor» dediler. Şimdi görüyoruz, bunla
rı söyliyenler, bütün bu sözlerinin neticesinde 
sanki bir Hükümet buhranı doğmazmış gibi bütün 
bunları unutup, «ya bir güven oyuna gidildiğin
de Hükümet buhranı doğarsa, ne yaparız» di
yorlar. Arkadaşlar, Meclis kürsüsünde söyleni
len sözler düşünülmeden doğrudan doğruya söy
lenilmez. Bunun neticelerini de hesaba katmak 
gerekir. (C. K. M. P. sıralarından alkışlar) 

Eğer bu arkadaşlar, burada sırf lâf olsun 
diye kuvvetli Hükümet istemişlerse elbette 
şimdi şu veya bu şekilde güven oyunun netice
lerinden gensorunun neticelerinden korkabi-
lirler. Ama biz burada kanaatimizi samimî ola
rak söyledik. Ve fougün mevcut Hükümetin 
Kıbrıs politikasını daha kuvvetle yürütebil
mesi için, daha çok kuvvetlenmesine ihtiyaç 
bulunduğuna kaani olduğumuz için bu kanaatle 
konuştuk. Eğer aksi kanaatte olsaydık ıbunlan I 
söylemezdik. O kanaatimizin tabiî neticesi olan | 
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gensoruyu da bugün huzurunuza getirdik. 
Deniyor iki, bir g'anel görüşme yapıldı. (Bütün 
gruplar fikirlerini söylediler. Hükümet fikrini 
söyledi. Artık gensoruya ne lüzum var? 

Arkadaşlar, eğer genel görüşme ile, gen
soru arasında bir fark bulunmasaydı Anaya
samız bu iki müesseseyi birbirinden ayrı ola
rak kabul etmezdi. Genel görüşme karşılıklı bir 
fikir teatisidir. Hükümet de söyler, gruplar da 
söyler, milletvekilleri de söyler, herkes birbiri-
rinin bir mevzuda düşündüğünü öğrenip anlar. 
Ama bir murakabe vasıtası değildir. Konuştuk, 
iki gün konuştuk, fikirlerimizi öğrendik, anla
dık. Şimdi Anayasanın bize verdiği hakkı 
kullanmak istiyoruz. Nedir )bu haki.. Hükümeti 
murakabe! Bunun sonunda Hükümet, belki 
çok daha kuvvetli çıkar, belki de zayıfsa dü
şer. Bundan da daha kuvvetli bir Hükümeti 
kazanmak bakımından da millet kazanır. Her 
iki neticede de ister gensorunun neticesinde 
güven alınsın, ister 'alınmasın, kazanacak olan 
Türk Milletidir. Kıbrıs davasıdır. Binaenaleyh, 
bunu şu veya bu politik sebeplerle, şu veya 
bu küçük hesaplara hamletmek her şeyden ev
vel vicdanın sesine, milletin sesine kulak tıka
mak olur. 

Arkadaşlar, muhteremi CuımıhurAyet Halk Par
tisi sözcüsü arkadaşıınnz dediler ki, (gensoruyu 
daha evvel Vereıbillirlerdi. Daha evvel vermemiş 
ölimajımzı ıbir günah olarak 'görüyorlar. Ben ken
dileriyle aynı fikirde değilim. Biiz, genel görüş
mede hakikaten bütün grupların fikirlerini öğ
rendik, Sayın Başbakanın da ve Hükümetin de 
noktainazarını öğrendik ve neticede ondan 
sonradır ki, bu murakabe yoluna ihtiyaç hâsıl 
olduğu kanaatine vardık. Eğer daha evvel ver
miş olsa idi o zaman da arkadaşımız eminim 
ki, bizi peşin kararlılıkla itham edeceklerdi. 
Değil, peşin bir nokfcai nazarımız yok. Eğer 
tatmin olsaydık, eğer gruplar arasında bir gö
rüş birliği bulunsaydı, genel görüşme açıl
masının sebeplerini izah ederken arz ettiğimiz 
millî hedef tâyin edilmiş olsaydı bu takdirde 
böyle bir yola başvurmamıza hiçbir şekilde 
lüzum kalmıyacaktı. 

Şimdi muhterem Mecise hitabediyorum : 
Dinledik, ett ik; Aeheson Plânını ele alalım. 
Bakanlar Kurulu bunu müzakere mevzuu yap-
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mayı kabul etmiş idi. Sonradan $dkil değiştirdi, 
reddetti, Saym Nihat Erim Beyefendi, bu müza
kereleri takibeden Nihat Erim Beyefendi dedi
ler ki, Aeheson Plânı akamete uğramadı, in-
kitaa uğradı. Yani aynı esaslar üzerinde tek
rar devam etmesi ihtimali vardır. Yahut, de
ğişik yeni esaslarda çıkar. 

Velhasıl Aeheson Plânı üzerindeki, görüşü 
nedir anlıyamadık? 

Şimdi Yüce Meclise soruyorum. Hakikaten 
Aeheson Plânını tasvibettiniz mi, etmediniz mi? 
Noktainazarınız nedir? Bilmiyoruz ki; tezahür 
etmedi ki. Ne ile tezahür edecek? Hükümet 
güven oyu alacaık, sonra tezahür edecek. On
dan sonra rahatça Hükümet bu mevzuu gö
türür, Tenkid ettiler, tenkid ettiler, tenkid et
tiler. tonlkid ettiler. Dört grup tenkid etti. So
nu?, Yok. Nedir sonu? 

RAlF AYBAR (Ankara) — Söylenmez o 
söylenmez. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale 
lütfen. 

etmeyin 

CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Sayın 
Aybar'ı biz sakin bir Devlet adamı olarak 
tanırdık. Çok heyecanlandılar. (Orta sıralar
dan gürültüler.) Müsaade buyurun arz edeyim. 

Deniliyor ki, bugünkü şartlar içerisinde bir 
gensoru vermek memleket için yararlı değildir. 
Biz arkadaşlar, bu kanaatte değiliz. Lütfedin, 
vatanseverliği memleket severliği yalnız kendi 
inhisarınızda bulundurmayın. Asgari bizlerde 
si,zin kadar bu memleketin menfaatlerini düşün
düğümüz için bu murakabe yoluna başvurduk. 
(Soldan alkışlar) (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen* müdahale etmeyiniz. 
CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) — Bütün 

Meclis üyelerinin, milleti temsil eden bütün Mec
lis üyelerinin, hepsinin birbirinden daha çok va
tansever olduğuna inanıyoruz. Bugün bu va
tanseverliğe, bu millî birliğe her günden daha 
fazla ihtiyacımız var. Mademki, mademki mem
leketin çok büyük bir tehlike karşısında bulundu
ğunu . kabul ediyorsunuz, Kıbrıs meselesinin 
mevzii bir mesele olarak kalmıyacağını, topyekûn 
Türkiye'nin bekasının mevzuubahsolduğunu ileri 
sürüyorsunuz; o halde, bu ağır şartlar altında 
Hükümeti.her.gün..tenkid eden; Hükümetin za'fm-
dan bahseden, azınlık Hükümeti olduğunu söy-

liyen muhalefet partilerinin bu Hükümeti bu 
tehlikeler karşısında daha fazla kuvvetlendirme
si vatan borcu değil midir, arkadaşlar. (Gürül
tüler ve «bravo» sesleri) Eğer bu hakikatin te
zahürüne biz de bu gensorumuzla imkân verebilir
sek memlekete hizmet ettiğimize kaani olmanın 
huzurunu duyacağız. 

Hürmetlerimle. (Sağdan, soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit

miştir. 
SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Grupumuz 

adına konuşmak istiyoruz, yanlış anlaşılmıştır. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Anaya

sanın 89 ncu maddesi gruplar adına birer kişi
nin konuşacağını âmirdir. Tavzih bir söz mev
zuu değildir. Söz talebine hak veren bir mevzu 
değildir. Bu sebeple size söz veremiyeceğim. 
(Soldan sataşma var sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; hep beraber ifade et
meyin. Lütfen içinizden birisi ifade etsin. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Hatibin 
konuşması ile Adalet Partisine bir sataşma vâki 
olmuştur. Bu sataşma bakımından konuşmaya 
mecburuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha zi
yade sayın arkadaşlarım arasında sataşma sö
zü ile ifade edilen husus İçtüzüğün 95 nci mad
desinde aynen şöyledir. «Zatı hakkında bir ta
arruz vâki olan, veyahut ileriye sürdüğü müta
lâa hilâfında kendisine bir fikir isnadolunnan 
mebus her zaman söz istemek hakkına haizdir.» 

Biz Riyaset olarak Saym Alican'm konuşma
sında Adalet Partisinin zatına bir taarruz vâki 
olduğu kanaatinde değiliz. Sadece kendi üslubu 
ile Adalet Partisinin görüşüne katılmadığı Alican 
tarafından ifade edilmiştir. (A. P. sıralarından 
oylansın sesleri, ısrar ediyoruz sesleri) 

Israr ediyor musunuz efendim? 
SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Israr edi

yorum. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Muhterem 

Adalet Partisi Grııpu sözcüsü kendisine sataşma 
olduğunda ısrar etmiştir. Bu sebeple yüksek 
oylarınızla meseleyi halletmek mecburiyetinde
yiz. Adalet Partisi Grupuna Sayın Alican'm 
konuşmasında sataşma olduğunu kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... (C. H. P. si sırala^ 
rmdan «ne sataşması» sesleri ve gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar lütfen sükûneti mu
hafaza edelim, efendim. (Gürültüler) -
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Sataşma olduğunu kabul etmiyenler lütfen 

işaret buyursunlar... Sataşma olduğu hususu ka
bul edilmemiştir. (Orta sıralardan «bravo Baş
kan» sesleri.) 

KADRİ EROÖAN (Urfa) — Başkanım, usul 
hakkında söz rica ediyorum. (O. H. P. sıralarm-
dan «hiç alâkası yok» sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müza
kerelerin ilk şartı 'sükûneti muhafaza etmektir. 
Ondan sonra mz istiyen arkadaş kendisi talip 
olur. Usulen hakkı varsa söz verilir. Buyurun 
efendim, bir şey mi söylediniz? Yerinizden ifa
de edin, lütfen. 

KADRİ EROÖAN (Urfa) — Başkanlığın 
hata içinde olduğunu arz edeceğim müsaade 
ederseniz, usul bakımından hata içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan; şu anda biz bir 
oylama usulünü tatbik ettik. Bu oylama usulü
ne itiraz «yanlış sayıldı» şeklinde olabilir. Bu 
da yeniden sayılma talebidir. Bu da ancak 'beş 
kişinin ayağa kalkması suretiyle yapılabilir, 
usûl budur. Bu usûl içinde her hangi bir itiraz 
vâki olmadığına göre yapılmış olan oy lamı a. mu
teberdir. Lütfen yerinize oturunuz. 

KADRİ EROÖAN (Urfa) — İtirazım oyla
maya değil Sayın Başkanını, grupun müzakere 
hakkının nez edilmesinin usule uygun düşme
diği halkkmdadır. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, grupunuz sa
dece sataşma dolayısiyle söz istedi, İçtüzük sa
taşma dolayısiyle söz isteme hususunda takdir 
hakkını riyasete bıraikmıştır. 

KADRİ EROÖAN (Urfa) — Grupun kara
rını söylemekte ne mahsur vardır. 

BAŞKAN — Lütfedip dinleyiniz, beyefendi; 
usûl hakkında grupunuza sataşma olduğu iddia 
edildi. Riyaset bu kanaatte olmadığını ifade 
etti. Grupunuzun ba'kkı vardır, bu hususta ısrar 
etti, Heyeti Umumiyenin reyine müracaat ettik. 
Heyeti Umumiye iradesini izhar etmiştir. Bun
da bir usulsüzlük yoktur. Lütfen yerinize otu
runuz. 

Hükümete söz veriyorum, lütfen sözcü kür
süye gelsin efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ) — Çok 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Partisi
nin tahrikiyle Millet Meclisinde toplantı yaptılk. 
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ve iki gün !bu Meclis kendi görüşlerini gruplar 
olarak, münferit milletvekili arkadaşlar olarak, 
görüşlerini bütün vukuflariyle ifade ettiler. 
Bunun karşısında Hükümet Büyük Meclis üye
lerinin ve grup sözcülerinin ifadelerinden fay
dalandı, tenevvür etti. Aynı zamanda, gerek 
Meclisimiz, gerekse Türfk ve Dünya umumi ef
kârı, Cumhuriyet Hükümetinin Kıbrıs konu
sundaki tutumunu ve bundan sonra takibedece-
yi politikayı Hükümet Reisinin ağzından işit
miş bulunmaktadır. Buraya kadar bütün mese
leler açıklıkla cereyan etımiştir. Bundan sonra, 
Sayın C. K. M. P. Grapu bir gensoru talebin
de bulunmuştur. Gensoru eğer, Hükümetin ye
niden tenevvürü için bir vâsıta olarak kullanı
lacak ise, Hükümet, ilki gün devam eden ardz ve 
amik konuşmalardan, Meclisin, grupların bütün 
düşüncelerini öğrenmiş bulunmâiktadır. Eğer* 
bir murakabe ise, bu murakabe her zaman ya
pılmaktadır ve yapılıyor. Şayet, Hükümetin 
tutmuş olduğu politika ve bundan sonra takibe-
deceği politika beğenilmiyor, başka istikamette 
bir politikaya gidilmesini Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyelerinin büyük çoğunluğu talebe-
diyorsa ki, yani bu Hükümeti iş (başından çıkar
maya matuf bir davranış, temel mesele olarak 
ele alınıyorsa, o takdirde bir gensoruya gitmek 
ve Hükümeti güvensizlikle düşürmek ve onun 
yerine güvenilecek bir Hükümeti kurmak Bü
yük Meclisin en tabiî , en zaruri haklarından
dır. (C. H. P. den bravo sesleri) Buna C. H. P. 
olarak saygı gösteririz. Memleketin bugün için
de bulunduğu kritik durum muvaceh&sinde, 
Hükümeti, arzu edilen politikayı takibedecek 
bir Hükümeti kurmak haktkma sahibolan Büyük 
Meclis <bu devre içinde ıkendi arasında mutaba
katını hasıl edip, bir Hükümetsiz devrenin bu 
kritik anda milletimize getireceği zararları göz 
önünde bulundurarak hazırlıklı olması, kombi
nezonlarını C. H. P. sinin, dışında tertibederek, 
bdr Hükümet düştüğü zaman uzun bir krizsiz 
derhal yeni Hükümeti kurması yine bugün için-
de bulunduğumuz şartların icabı olduğunu arz 
etmelk isterim. (Bravo sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarım, bu mesele de 'konuşul
du. İçtüzüğün ve Anayasanın ortaya getirdiği 
bir mesele dolayısiyle, Parlâmentonun en fbüyülk 
anaımuhalefet partisi sorulan bir soru üzerine 
cevabını söyldyemedi. Bİz hem parti olarak, 
hem de Hükümet olarak bundan hakikaten elem 
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duymuşuzdur. Büyük bir siyasi teşekkül, Kıbrıs 
gibi bir konuda, Hükümet teşkili gibi bir konuda, 
noktai nazarını söylememesinden Anayasanın ve 
Tüzüğün mâni hükümleri dolayısiyle söyliyeme-
mesinden dolayı hakikaten müteessiriz. Biz grup 
olarak. (A. P. sıralarından, gürültüler.) Müsaade 
buyurun. Biz grup olarak... 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, lütfen o hususu 
tavzih ediniz. Teessürünüzün İçtüzük hükümleri
nin imkânsızlığına aidolduğunu belirttiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Şüp
hesiz efendim, arz edeceğim; biz Riyasetin Mecli
sin oyuna sunduğu hususa rey verdik, Sayın Ali-
can'm partisi adına, şahsı adına A. P. ne bir 
sataşma yapıp yapmaması bahis konusu idi. Ha
kikat odur ki, Sayın Alican A. P. sine bir sataş
ma yapmamıştır. (A. P. den gürültüler.") 

BAŞKAN — Sayın Sözcü; lütfen bu hususa 
meseleyi inhisar ettirmeyiniz. Bu hususu Meclis 
halletti efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Şunu 
ifade için arz ediyorum muhterem Reisim, A. P. 
gibi bugün memleket ve Parlâmento içinde bir 
varlık olan bir siyasi teşekkülün, memleketin en 
mühim dâvasında nihai görüşünü ifade etmek 
imkânını, eğer Tüzükçü arkadaşları bulur ve 
lütfederler de, A. P. ne bu sözü söyletme hak
kını sağlıyacak olurlarsa memleket, Hükümet 
olarak da ve Meclis olarak da tenevvür etmiş olu
ruz. Bunu arz etmek istiyorum. 

Şimdi reyimizi arz ettim niçin vermediği
mizi. Sataşma var mıdır, yok mudur? Sataşma 
yoktur. Bu ayrı bir problemdir. A. P. sinin 
görüşünü ifade etmesini temenni etmemiz ayrı 
bir meseledir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Hükü
met olarak biz memleketin millî menfaatlerini bu 
meyanda Kıbrıs konusundaki menfaatlerimizi li
yakatte müdafaa ettiğimize ve bunu milletin hay

rına olarak tahakkuk ettirmek için elimizden ge
len bütün gayreti sarf ettiğimize inanıyoruz. Bu 
inançla, grupumuz da bu inanç içinde olduğu 
için, biz bir güven oyu istemine memleketin bu 
kritik devresinde tevessül etmedik. Birtakım 
buhranların, Hükümet kurma müşküllerinin 
memleket için getireceği zararları mülâhaza ede
rek bu ciheti derpiş etmedik ve bunun mesuliye
tini üzerimize almadık. Ama, Büyük Meclis, her 
şeye hâkim olan Büyük Meclis, bu Hükümetin 
Kıbrıs dâvasını, memleketin iç ve dış politikası 
dâvalarını iyi idare edemediği kanısında ise, me
suliyeti üzerine alır, kendi yüce takdirini kul
lanır, gensoruya gider, güven ister, güvensizlik 
verir ve kendi güvendiği Hükümetini iş başına 
getirir. Biz buna saygı ile itaat eder ve yeni ge
lecek Hükümetlere de Halk Partisi olarak elimiz
den geldiği kardar yardım etmeyi huzurunuzda 
va'dederiz. 

Saygılarımla. (Ortadan, alkışlar.) 
BAŞKAN — Gruplar ve Hükümet konuşma

larını bitirdiler. 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin Kıbrıs politikasını 7 Eylül 1964 

günlü oturumda açıkladığım sebeplerle tasvibet-
mediğimiz cihetle Hükümet hakkında gensoru 
açılmasını teklif ederim. 

O. K. M. P. Genel Başkanı 
İstanbul 

Ahmet Oğuz 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyları
nıza arz ediyorum, önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 169 a karşı 198 oyla gensoru açılma
sını istiyen önerge reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, gündemimizde müzake
re edilecek başka konu bulunmadığımdan 10 Ey
lül Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,10 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Haydarpaşa - Kurtalan arasında sefer ya
pan Ekspresten Vagon Restoranın kaldırılması 
sebebine ve kaldırılan bu vagonun veya yerine 
geçecek başka bir aracın konmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Ferit Alpiskender'in yazılı cevabı (7/22) 

25 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Hilmi Güldoğan 

Soru : 
Haydarpaşa - Kurtalan arasında haftada iki 

sefer yapan Ekspreste, evvelce Vagon Eestoran 
takılı iken bir müddetten beri bu vagon katardan 
çıkarılmıştır. 

Kurtalan'dan Ankara'ya kadar 35 ve İstan
bul'a (Haydarpaşa'ya) kadar ise 44 saat süren 
bu yolculukta yemek yemek şöyle dursun bu so
ğuk mevsimde içecek bir sıcak çayı dahi bulama
mak yolcuları müşkül ve perişan bir durumda bı
rakmaktadır. Bu itibarla, 

1. Vagon Restoranın seferden kaldırılması 
sebebinin, 

2. Yolcular için lüzumu ve faydası aşikâr 
olan bu vagonun veya yerine kaim olacak başka 
bir aracın tahsisinin düşünülüp düşünülmediği
nin, izahını rica ederim. 

T. C. 
Ulaştıtima Bakanlığı 24 . 8 . 1964 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. .- 218 

Millet Meclisi Baişkanlığma 
ilgi : 2 . 1 . 1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/22-5'73/2<6'82 sayılı ya
zılarına : 

Zamanın Ulaştırma Bakanı tarafından ce-
vaplandırılmıyan, 'Diyaı'bakır Milletvekili Hil

mi Güldoğan'm yazılı sorusuna verilen cevap 
ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyetti saygılarımla arz ederim. 
Ferit Alpiskender 
Ulaştırma Bakanı 

Haydarpaşa - Kurtalan arasında sefer ya
pan ekspresten kaldırılan restoran (hakkında 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan'in yazı
lı sorusu cevalbıdır. 

Haftada üç gün işlemekte olan Haydarpa
şa - Kurtalan arasındaki Güney Ekspres treni 
teşkilâtından restoran vagonu çıkarılmış de
ğildir. Yalnız İbir müddet için, sık sık arıza
lar dolayıs'iıyle Yataklı Vagonlar Şirketince hu 
'trenlere restoran vagtonu bağlanamamıştır. 

Halen restoran vagonları arıza ve sair se
bepler d'olayısiyle kâfi gelmediği günler, bun
ların yerine lokanltalı vagonlar verilmekte ve 
lokantalı vagonlarda da aynı şekilde yemek ve
rilmekte ve sadece bu vaglonlar res'toran va
gonlarına nazaran küçjü'k bulunmaktadır. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, köylünün ev, samanlık, ağıl ve ambar 
gibi ihtiyaçlarının, ormanın korunması bakı
mından, başka suretle temini hususunda ne dü
şünüldüğüne dair soru önergesi ve İmar ve İs
kân Bakanı Celâlettin Üzer ile Tarım Bakanı 
Turan Şahin'in yazılı cevapları (7/34) 

3 . 1 . T » 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun îmar ve İskân Bakanı ve 
Ziraat Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyrulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Giresun Millet vekil i 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Soru : 
1. Bilhassa orman mmtakası köylerinde otu

ran halkın, ev, samanlık, ağıl ve ambar gibi ihti
yaçları ile bunların dam örtüleri köylü tarafın
dan ormandan kaçak olarak temin edilmektedir. 
Orman Kanununda mevcut tedbirler, ihtiyacın 
şiddeti dolayısiyle semere verememektedir. 
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Ormanın korunması bakımından köylünün I 

bu kabîl ihtiyaçlarının başka suretle temini için 
ne düşünülüyor ve bu hususta her hangi bir te
şebbüs var ise tatbikata ne vakit geçilecektir? 

2. Tarım Bakanlığının bugünkü teşkilâtla 
ve başka türlü tedbirler alınmadıkça ormanı ko
ruyacağına kaani midir? 

T. C. I 
imar ve İskân Bakanlığı 7 . 5 . 1962 
Mesken Genel Müdürlüğü j 

Köy Arş. ve Plân 
Sayı : D. 274, 3846 

özü : Orman köyleri Hk. I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

• îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü- | 
günün 11 . 1 . 1962 gün 7-34/742-3138 sayılı ya
zısı. I 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 
tarafından verilen, köylünün ev, samanlık, 
ağıl ve ambar gibi ihtiyaçlarını ormanın korun
ması bakımından başka suretle temini hakkında 
ne düşünüldüğüne dair yazılı önergesinin ceıva-
Ibı aşağıdadır. i 

Orman mmtakası köylerinde oturan halkın 
ekserisi mesken, abır, samanlık, amlbar gibi, 
hepsini Ibirden işletme 'binaları diye isimlendi- ( 

rebileceğimfiz, yapılarında, taşıyıcı ve bölme 
dubarlarında, döşemelerinde, kapı ve pence
re doğramalarında, çatısında ve çattı örtüsün
de Ihiçbir fennî hesaba •müstenidölmadan gele- ı 
netlerine uyarak, bol miktarda alhşap kullan
maktadır. 'Tarım Bakanlığınca gerek ormanın 
korunması 've gerek köylünün kereste Ühtiyacı-
nm kolaylıkla karşılanması amaciyle 683(1 sayı- ! 
lı Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri hükümle
rince, tarifesiz, 1/10, tarife ve tam tarife ve 
ucuz fiyatlarla köylüye kereste verilmesine 
rağmen, yetmiyen veya yapılan tahsisin dışın
daki ihtiyaçları, (ormandan kaçak olarak te
min edilmektedir. 

Buna mâni 'olmak için Bakanlığımız Mesken 
Genel Müdürlüğünce düşünülen tedbirler şun
lardır: 

1. İşletme ıhmalarında yalnız doğrama ve 
çatı taşıyıcısı olarak ahşap kullanma-prensilbini 
kalbul etmek. (Her ne kadar bunlar için ma
denî, (beton- ve 'betonarme prefabrike malzeme, I 
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kullanılalbilirse de bugünkü şartlar altında bir
çok köylerimiz için bu çok gayriiktisadi ve hat
tâ işçilik bakımından imkânsız 'olacaktır;) Di
ğer kısımlarda ahşap yerine taş, tuğla, kerpiç 
gilbi malzeme kullanılmasını sağlamak, 

Esasen 6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi 
inşaat sistemlerinde değişikliği mucip bulun
makta ve bununla kereste yerine taş ve tuğla 
ile inşaat sistemi teşvik edilmekte ve bu mak
satla tuğla, kiremit ve kireç ocağı açacaklara 
hem kredi temin edilmekte hem de ocakta sarf 
edecekleri odun ve keresteden sadece tarife be
deli alınmaktadır. 

2. Doğrama ve çatıda ahşabı en iktisadi şe
kilde kullanmak üzere bina projelerinde, doğ
rama tafsilât projelerinde, çatı sistemlerinde 
ıgerekli araştırmayı yapmak 've bunlara ait 
standartları tesbit etmek. 

3. Köylerde zirai, ^asyal, iktisadi, inşai 
araştırmalar yaparak köylerin işletme binaları 
ihtiyacını bölgeler muvacehesinde kesin olarak 
tesbit etmek ve bu yapılara sarf olunacak alh
şap miktarını yükarıki kabuller ve standart
lar muvacehesinde Ihesatbetmek ve memleketi
mizde orman köyleri inşaatı için ormanları
mızdan sarf edilmek üzere ayrılacak alhşap mik
tarına 'göre senelere sâri inşaat programlan 
yapmak, 

4. Köylerimizde inşaatın köylü tarafından 
yapılması halinde dahi, teknik bir eleman, ne
zareti altında ve Bakanlıkça verilecek tip pro
jeler dâhilinde yapılmasını temin etmek, 

5. Her ne kadar bugün köylüye, Çiftçiyi 
'Topraklandırma ve 7269 sayılı Tabiî Âfetler ka
nunları ile teşkil olunan özel fonlardan ve cüzi 
miktarda Ziraat Bankası tarafından mesken 
ve işletme binalarında kullanılmak üzere kredi 
verilmekte ise de, (bu bütün köyleri kapsama
dığı için köylüye müsa'ilt şartlarla .işletme bina
ları inşaatında kullanılmak üzere kredi temin 
•etmek, gerek bu hususlar ve gerekse köyün 
kalkınmasında Bakanlığımıza düşen görevleri 
yapmak üzere Bakanlığımız Mesken Genel Mü
dürlüğünde 6 . 10 . 1961 tarihinde bir Köy 
Araştırma ve Plânlama Dairesi kurulmuş olup 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Köy Araştırma ve Plânlama Dairesinin ıgö-
revi: Köy kalkınmasına tesir edecek olan köy 
imar plânı mesken, hayvan barınağı, samanlık, 
depo gilbi yapılardan müteşekkil işletme bina-
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İannm, köylünün 'hayat seviyesini yükseltecek 
nitelikte, stosyal iktisadi, zirai, mimari, inşai ve 
mahallî şartları göz önünde tutarak maksadına 
en uygun şekilde yapılmasını sağlaımaTt için ge
rekli arattırmaları yapmak ve Ibunu temin için 
diğer resmî ve özel, daire ve müesseselerle iş
birliğinde (bulunmak »ve plân ve projeleri tan
zim ederek Itatfbikmi sağlamaktır. 

Halen mer'i (bulunan 7269 sayılı Kanun çer
çevesine giren konular dışında, köylere müıda-
hale ve yardımı temin edecek mevzuat ve talh-
fcifcat (bulunmadığından çalınmalar sadece â'fe'te 
uğramış ye uğraması muihftömel köyler için ya-
pılına'ktadır. Bu yerler 'için Köy Dairesince ye
rinde yapılan araştırmalara göre mimari tat
bikat proje ve detayları ve kısmen imar plânı 
tanzim edilmekte ve taUbikatı taki)bedilmek!te-
dir. 

Bunun dışında yapılalcak çalınmaların esas
ları tâyin ve tesbit edebilmek için. eııvantter tes-
bilti yapılmakta, doküman temin edilmektedir. 

Bu araştırmalar sırasında, âfet dışı kcftıular
da da, köylere yapılaeak yardımın en iyi şekil
de tahakkuku için 'hazırlık çalığım alarma 'baş
lanmıştır. 

Bilgilerinize ar*z ederim. 
(delâlettin Üzer 

İmar ve fekân Bakanı 

T. C. 
Tarım 'Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Şubesi : .1 

H. N'o. : 1950-323 
U. No. : 2326 

20 . H . 19(54 

Konu : M. Kemal Çilesiz'in öner-

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 11 „ 1 . 1W2 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/34-74'2-3ilı3;8 sayılı yazı: 
Kxxylüııün ev, samanlık, ağıl ve ambar gibi 

ihtiyaçlarının onmanın korunması 'bakımından 
başka suretle temini hususunda ne düşünül
düğüne dair, Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'm Bakanlığımıza yönelttiği ya'zılı sloru 
önergesi tetkik edildi, buna alt cevaplarımız 
aşağıdadır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 31, 3Ü ve 
33 noii maddelerinde baltoedilen köylülerin Jh-
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tiyacı ıOİan gerek yapacağın ve gerekse yakaca
ğın ormanlarımızın taıhamimülü nislbetînde sü-
raltle karşılanmasına büyük 'bir önem verilmek
tedir. 'Tatbikattaki bâzı aksaklıkların (gideril
mesi ve haklı şikâyetlerin önlenmesi için de 
gerekli tedlbhiere başivıuaümuştur. 

Ormanlarımızın verimi, ihtiyacı bu'gün için 
karşılamaktan çok uzaktır. &u sebeple gerek 
yapacak -ve gerekse yakacak .tasarrufuna ait 
tedbirlere de 'tevessül edilmekte ve mevzuat 
dâhilinde köylümüzün lbu tedbirlere riayet et
melerine de çalışılmaktadır. 

Orman Kanununun 35 nei maddesi gere
ğince İçişleri, 'Millî Eğitim, Bayındırlık ive Ta
rım 'bakanlıkları ile müştereken düzenlenen yö
netmeliğe göre ev, aihır, amîbar ve samanlık 
yapmak üzere hazırlıkta (bulunan her köylü »va
tandaşa müracaatım nnütaakıp deriıal ve sürat
le ihtiyacını temini cihetine (gidilmekte ve Ibu 
Jhiısus 'hassasiyetle taldbolu ırmaktadır. İih'tiya-
cın karşılanmadıkça, orman talhrilbatmın önle-
Mümiyeceği nazarı itibara alınmakla 'beralber 
verilen orman envalinin yerine kullanılmasını 
temin .hususunda da •hassasiyet gösterilmekte
dir. 

Diğer taraftan orman koruma teşkilâtının 
ıslahına çalışılmakta ıbu teşkilâta gireceklerin 
6 aylık işçi eğitim kamplarında (başarırı -olmuş 
kimseler arasından .seçilerek bir yıl nazari ve 
tatbikî eğitimden sonra teşkilâta alınmaları 
prensibe bağlanmıştır. Ayrıca .orman talhrilba
tmın (başında gelen dam örtüsü (Pedavra) ya 
mâni olmak için köylü vatandaşlara oluklu saç 
'verilmektedir. Döner sermayeden kredi 'temin 
eden ıbir milyon liralık fon 5 milyona yükseltil
miştir. 'Bunun 20 milyona çıkarılması için ça
lışılmaktadır. 

Ormanların korunması için imkân nislbetin-
de mlütorize koramı a ekipleri teşkiline de önem 
verilmektedir. 

Şüphesiz ki köylülerimizin iktisadi ve kül
türel yönlerden kalkınmalarına paralel olarak 
'ormanların korunması için alınmış bulunan 
tedbirler de daha. olumlu ve etkili bir safhaya 
girecektir. 

Keyfiyet biligilerine arz olunur. 
Turan Şaihin 

Tarım. Bakam 
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3. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın, 1 

Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin I 
1962 yılı yatırım programına dâhil Van Yapağı I 
Tasnif ve Yıkama tesisinin durumunu dair soru I 
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazdı I 
cevabı. (7/107) 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi'- I 

nin 1962 yılı yatının programına dâhil Van Ya- I 
pağı Tasnif ve Yıkama tesisine ait aşağıdaki su- I 
allerin 30 Nisan 1962 tarihi itibariyle, Tarım I 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl- I 
malarına dalâletlerinizi saygılarımla rica ede- I 
riıu. I 

Sakarya Milletvekili 
Ekrem Alican I 

1. — Proje ve tutarı nedir? ı 
2. — Tesislerin inşasına geçilmiş midir? I 
3. — İnşaata bağlanmışsa, ihale ve ikmal ta- I 

rihleri, 1962 yılında yapılan sarfiyat miktarı. I 
4. — İnşaata geçilmemişse sebebi ve muhte

mel ihale tarihi. 

Türkiye Yapağı ve Tiftik 
Anonim Şirketi 2 1 . 8 . 1964 

özü : E. Alican'ın önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
ilgi : 4 . 5 . 1962 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/107/2022 - 9290 sayılı yazı: 
Sakaıya Milletvekili Ekrem Alican'ın, Tür

kiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin 1962 I 
yılı yatının programına dâhil Van yapağı Tas- I 
nif ve Yıkama tesisinin durumuna dair Millet I 
Meclisi Başkanlığına verdiği yazılı soru önerge- I 
si tetkik edildi, buna ait cevaplanınız aşağıda- I 
dır: 

Keşif tutarı 3 228 000 lira olan bu proje için I 
bidayeten arsa ve proje bedeli olarak 12 600 lira I 
harcanmıştır. Sonradan bâzı mucip sebepler 
muvacehesinde proje Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca plândan çıkarılmış ve fabrikanın yapılma
sından sarfınazar edilmiştir. I 

Buna dair mucip sebepler önem sırasına gö
re, özetle aşağıda arz ve izah olunmuştur. I 

.1. — Tarım, Ticaret, Sanayi Bakanları, Tica- I 
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birliği, I 
ÎGEME gibi teşekküllerin yetkili uzmanları ile | 

9 . 9 . 1964 O : 1 
yapılan toplantılarda 3 bin civarında olan Van 
Bölgesi yerli yapağıların % 62 sinin kaba, % 32 
sinin orta kalitede oluşu 40 - 50 ton gibi cüz'i 
miktarlannın da ince oluşu, tasnif neticesinde 
19 dereceye aynlan yerli yapağılarımızdan 18 
nci dereceyi işgal etmiş olması, bundan sonra 
19 ucu derecede Karadeniz sahillerinde yetiştiri
len Karayaka koyunlarının yapağısının geldiği, 

2. — Yapağı teknolojisi bakımından elyafta 
mevcut uç sarılığının tevlidettiği mukavemet-
sizlik ve kırılma ile ihtiva ettiği gizli boz renk
lilik boya tutmasına mâni olduğundan dokuma 
ve ince halı ipliği imâlinde kullanılamıyacağı, 
bu itibarla gerek memleket içinde ve gerekse 
dış piyasada bu kötü özellikleri dolayısiyle pa
zar bulaınıyacağı, ancak bu yapağıların battani
ye, yatak, kilim, kaba halı, çorap, kazak v.s. gi
bi ihtiyaçlarda kullanıldığı, 

3. — Yurdumuzda gerek resmî ve gerekse 
Özel sektöre ait yıkama tesislerinin atıl kapasi
tede oluşu ve dolayısiyle bu tesisin rantabl ola-
mıyacağı (Sümerbaaık'a ait Diyarbakır, İsparta, 
Bünyan, Bursa Merinos Fabrikası gibi, özel sek
töre ait İzmir ve bilhassa İstanbul Via bir çok yı
kama tesislerinin mevcudolduğu, 

4. — Memleketimizde ince yünlü (Kamganı) 
dokuma sanayiinin ihtiyacı bulunan 15 bin ton 
kirli Merinos yapağısının ithali için petrolden 
sonra yılda 20 - 25 milyon dolar gibi ikinci de
recede döviz sarfına sebebolan ince yapağı is
tihsalinin dâhilden sağlanması maksadiyle bu 
bölgenin iklim şartları ve mera kapasitesi ko
yun yetiştirilmesine çok müsait olduğundan bu 
tahsisatın Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne 
devredilerek bu bölgedeki koyunlanıı Merinos'a 
tahvili ile yapağılarının ıslahı cihetine gidilme
sinin daha uygun mütalâa edildiği. 

Bu maksatla mâruz tahsisatın kısa vadeli 
bulunan Merinos'a tahvil işlerinde, suni tohum
lama vasıtaları, Merinos koç ve koyun mubaya
ası yapılmak üzere Bakanlığımızca Devlet Plân
lama Teşkilâtına teklif edilmiş ve bu teklifimiz
de uygun görülmüştür. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Turan Şahin 

Tanın Bakanı 

/. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un. 
1961 - 1962 ekim yılında, Tekirdağ îli çevresin
de kredili veya peşin bedelli olarak satılan sınai 
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gübre miktarına ve gelecek ekim yılında hu mik
tarın ne oranda artacağının tahmin edildiğine 
dair soru önergesi ve Tarım Bakam Turan Şa-
hin'in yazılı cevabı (7/131) 

3 . 5 . 1 9 6 2 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı hususun Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut 

1. — 1961 - 1962 ekim yılında, Tekirdağ ili 
Çevresinde «Tüccar tarafından yapılan satışla
rın tesbiti mümkün olamıyacağma göre» bunun 
dışında kalan, kredi ile veya bedeli peşin öden
mek suretiyle, müstahsıla satılan sınai gübre
nin, cins ve nevilerine göre miktarı neden iba
rettir? 

2. — delecek ekim yılında bu miktarın ne 
oranda artacağı tahmin olunmaktadır? 

3. — Geçen ekim yılında, artan isteği karşı
lamakta zaman zaman zorluk çekilmiş ve güb
re talebeden çiftçiler sıraya konarak bekletil
mek durumunda kalmış olmalarına göre, önü
müzdeki ekim mevsiminde artması pek tabiî bu
lunan istek de göz önünde tutularak müstahsi
lin emrinde sınai gübrenin istenilen miktarda 
hazır bulundurulması için tedbir alınmış mıdır, 
alınmış ise nelerden ibarettir? 

4. — Kredi ile satılan gübre için müstahsıl-
dan Ticaret Odasında kayıtlı kefil istenmekte bu 
ise çoğu zaman çiftçileri müşkül duruma düşür
mektedir. 

Dekar başına verimi artırmak, Hükümet 
programında takibolunacak tarım politikasının 
ana hatlarından birisi bulunduğu kaydedildiği
ne göre, bu amacı sağlıyacak gübrelemede müs
tahsilin teşviki için, müteselsil kefalet yolu (Çe
virme kredilerinde olduğu gabi) tercih edile
rek, Tüccar kefil usulünden vazgeçilmesi hak
kında ne düşünülmektedir1? 
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T.C. 

Tarım Bakanlığı ' 28 . 8 -. 1964 
Ziraat îş. Gn. Müdürlüğü 
Şb. Md. : 24 - 07 - 008 - 763/72739 

Konu : Yazılı sora ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 5 . 1962 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/131 - 2156/9726 sayılı yazı: 
1961 - 1962 ekim yılında, Tekirdağ İli çev

resinde kredili veya peşin bedelli olarak satılan 
sınai gübre miktarına ve gelecek ekim yılında 
bu miktarın ne oranda artacağının tahmin edil
diğine dair, Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'-
un, Bakanlığımız tarafından cevaplandırılmak 
üzere Millet Meclisi Başkanlığına verdiği yazılı 
soru önergesi tetkik edildi, buna ait cevapları
mız aşağıdadır : 

1. — 1961 - 1962 yılında Tekirdağ İli çev
resinde Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan müstahsıla kredili ve peşin bedelle 300 ton 
Amonyumsulfat, 877 ton Süperfosfat olmak üze
re 1177 ton suni gübre satılmıştır. 

2. — 1962 - 1963 ekim yılında Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından Tekirdağ İli müs-
tahsıllarına yine peşin ve kredili olarak 4245 
ton Amonyumsulfat, 398 ton Kireçli Amonyum 
Nitrat ve 7687 ton Süperfosfat olmak üzere 
12 330 ton sınai gübre satılmıştır. 

3. — 1961 - 1962 ekim yılma nazaran 1962 -
1963 ekim yılında suni gübre istihlâki yüzde 
bin nisbetinde artmış bulunmaktadır. 

4. — 18 . 9 . 1962 tarih ve 6/951 sayılı karar
name ile T. C. Ziraat Bankasınca; münhasıran 
gübre kredisinde kullanmak üzere, çevirme kre
disi haricinde 350 Milyon liralık bir gübre kre
disi tesis edilmiş ve kredi vermede müteselsil 
kefaletle yapılan müracaatlar banka mevzuatı 
dâhilinde tercihan yerine getirilmektedir. 

5. -— Geçen ekim mevsiminde çekilen sıkın
tılar göz önünde tutularak 8 nci Kotodan yerli 
fabrikalarımızın imalâtından başka 30 000 ton 
gübre ithal edilmiştir. Müstahsilin ihtiyacı güb
re imkânlar nisbetinde temin edilmektedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Turan Şahin 

Tarım Bakanı 



M. Meclisi B : 134 
5. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve ona bağ
lı Tarım kredi kooperatiflerince müstahsıla 
açılan çeşitli kredilerin ödeme tarihlerinin daha 
uzak bir tarihe bırakılmasının mümkün olup ol
madığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı 
Turan Şahin ile Ticaret Bakanı İhsan Güsan'ın 
yazılı cevapları (7/132) 

3 . 5 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususun Tarım ve Ticaret 

bakanlarınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekli 
Turhan Kut 

T. C. Ziraat Bankası ve ona bağlı olarak müs
tahsilin ihtiyacı bulunan çevirme ve sair çeşitli 
kredileri sağlıyan kooperatifler, muhtelif şekil 
ve şartlarla çiftçiye verdikleri kredileri, yürürlük
te bulunan hükümler uyarınca tam mahsulün id
râk edildiği tarihlerde tahsil etmektedirler. 

Bu şekildeki tatbikatın doğurduğu netice müs
tahsilin aleyhinde tecelli etmektedir. 

Filhaika; 
Çiftçi elde ettiği mahsulünü, vâdesi gelmiş 

olan banka ve kooperatif borçlarını ödeme zorun-
luğunda kalarak, henüz hububat piyasasının can
lanmadığı, masulün hakikî değerini bulmadığı 
bir zamanda elinden çıkarmakta ve kısa bir müd
det sonra meydana gelen fiyat yükselmesinden 
faydalanamamaktadır. 

Böylece^ mühtahsılm bir yıllık emeğinin kar
şılığı olan mahsullerde meydana gelen fiyat far
kından müstahsil yerine tüccar, zaman zaman fa
hiş derecede nemalanmaktadır. 

Bu haksız ve adaletsiz dunrumu gidermek, 
banka ve kredi kooperatiflerince sağlanan kre
dilerin tahsil tarihini bugünkü tarihten bir mik
tar ileriye almakla kolaylıkla mümkün olabilecek
tir. Bu bakımdan; 

(T. C. Ziraat Bankası ve ona bağlı Tarım Kre
di Kooperatiflerince müstahsıla açılan çeşitli 
kredilerin ödenme tarihlerinin, bugünkü hali ile 
mahsulün idrak edildiği zaman yerine, çiftçinin 
emeğini tam mânası ile değerlendirmeyi sağla
mak amacı ile daha uzak bir tarihe ve misal ola
rak Aralık aynının sonuna talik etmenin müm
kün olup olmıyacağı ve bu konunda bakanlıkların 
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müşterek bir çalışması olup olmadığının) açık
lanması. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 28 . 8 . 1964 

Ziraat îş. Gn.Müdüıiüğü 
Şb. Md. 12/Zİ. Ekonomi/5168 

Konu : Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 5 . 1962 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/132-2155/9725 sayılı yazı : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve ona 

bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerince müstahsıla 
açılan çeşitli kredilerin ödeme tarihlerinin daha 
uzak bir tarihe bırakılmasının mümkün olup ol
madığına dair, Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un Bakanlığımız tarafından cevaplandırıl
mak üzere Millet Meclisi Başkanlığına verdiği ya
zılı soru önergesi tetkik edildi : Buna ait cevap
larımız aşağıdadır. 

Ziraat Bankası Gened Müdürlüğü ile yapılan 
temas neticesi, alman bilgiye göre; T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince uy
gulanmakta olan ikrazat vâdeleri her bölge ve 
masulün hususiyetlerine göre ayrı, ayrı tesbit 
edilmekte ve mahsulün idrak ve satış zamanına 
getirilmektedir. 

Vâdenin mahsulün idrakinden önceki tarih
lere getirilmesinin müstahsili müşkül durumda 
bırakacağı tabiîdir. Ancak vâdeler mahsulün id
rak zamanından daha ileri alındığı takdirde borç
larına sadakat göstermiyen bâzı çiftçilerin mah
sullerini kaldırdıktan sonra yapılan tebligata rağ
men vâdenin gelmediğini ileri sürerek mahsulle
rini elden çıkardıkları, borçlarını ödemedikleri 
ve bu durumun banka ve kooperatif alacakları
nın tahsilsiz kalmasına ve kendilerinin de borç
tan kurtulamamalarına sebebolacağı cihetle mah
zurlu görülmektedir. 

Bu bakımdan vâdelerin; müstahsil ile Ziraat 
Baknsını ve Tarım Kredi Kooperatifini müş
kül bir duruma düşürmiyecek bir şekilde, hassa
siyetle, tam zamanında tesbit edilmesi; lüzumu 
göz önünde tutularak kredilerin ikrazat ve tah
silat mevsimlerini tesbideden mahsul baremlerin
de vâdeler daima mahsullerin idrak ve satış 
mevsimlerine getirilmektedir. 

Donatma, arazi edindirme, verimlendirme ve 
iyileştirme gibi uzun vadeli kredilerin taksitleri-
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de keza bölgede yetişen mahsulün idrak ve satışı 
mevsimlerinde tahsil edilmektedir. 

Esasen çiftçinin yıllık zirai ihtiyacı karşılan
masına matuf olan çevirme kredilerinde vâdenin 
bir yılı aşmaması ve borcun istihsal devresi için
de ve o yılın istihsal bedeliyle ödenmesi keyfiyeti 
3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun 
9 ncu maddesinin birinci fıkrasında yer almış bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan aynı kanunun 13 ncü maddesi 
gereğince mahsullerini tarladan kaldıran ve nor
mal fiyat teşekkülleri vuku bulmadığı takdirde 
satışını sağlıyamıyan müstahsıllara bu mahsul
lerin satışı temin edilinceye kadar Bankaca sü
rüm ve satış kredisi veya 2 - 3 aylık müddetle 
ödeme kolaylığı gösterilmek suretiyle mahsulle
rini düşük fiyatla elden çıkarmaları önlenmekte
dir. 

Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı üzere Ban
kanın ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin müstah
sıllara yaptığı ikrazatta tesbit ettikleri vâdeler 
hal ve icaba uygun bulunmaktadır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Turan Şahin 
Tarım Bakanı 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 19 . 6 . 1963 

îç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Banka ve Kredi 
Bayı : 4/11286 

özü : Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un yazılı soru önergesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 5 . 1962 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/132, - 2155/9725 sayılı yazınız : 
Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut tarafından 

verilen, T. C. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi 
Kooperatiflerince müstahsıla açılan çeşitli kredi
lerin tahsil tarihlerinin bugünkü tarihten bir 
müddet daha geriye bırakılmasının mümkün olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi cevabı ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
ihsan Gürsan 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un T. C. 
Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerin
ce mühtahsıla açılan çeşitli kredilerin tahsil ta
rihlerinin bugünkü tarihten bir miktar ileriye 
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alınmasının mümkün olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi cevabı. 

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerince uygulanmakta olan ikrazat vâdeleri 
her bölge ve mahsulün hususiyetlerine göre ayrı 
ayrı tesbit edilmekte ve mahsulün idrak ve satış 
zamanına getirilmektedir. 

Vâdeler, mahsulün idrak zamanından daha da 
ileriye alındığı takdirde, borçlarına sadakat gös- • 
termiyen bâzı çiftçilerin, mahsullerini kaldır
dıktan sonra, yapılan tebdigata rağmen, vâdenin 
gelmediğini ileri sürerek mahsullerini elden çı
kardıkları, borçlarını ödemedikleri ve bu duru
mun banka ve kooperatif alacaklarının tahsilsiz 
kalmasına ve kendilerinin de borçtan kurtulma-
malarma sebebolacağı cihetle mahzurlu görülmek
tedir. 

Bu bakımdan, vâdelerin müstahsil ile banka
ya ve Tarım Kredi Kooperatiflerini müşkül bir 
duruma düşürmiyecek bir şekilde hassasiyetle 
tam zamanında tesbit edilmesi lüzumu göz önün
de tutularak, kredilerin ikrazat ve tahsilat mev
simlerini tesbit eden mahsul baremlerinde vâde
ler, daima mahsullerin idrak ve satış mevsimleri
ne getirilmektedir. 

Donatma, arazi edindirme, verimlendirme ve 
iyileştirme gibi uzun vadeli kredilerin taksitleri 
de keza bölgede yetişen mahsulün idrak ve satış 
mevsimlerine getirilmektedir. 

Esasen, çiftçinin yılık zirai ihtiyacının karşı
lanmasına matuf olan çevirme kredilerinde vâde
nin bir yılı aşmaması ve borcun istihsal devresi 
içinde ve o yılın istihsal bedeliyle ödenmesi key
fiyeti 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasında yer al
mış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, söz konusu kanunun 13 ncü 
maddesi gereğince; mahsullerini tarladan kaldıran 
ve normal fiyat teşekkülleri vukuu bulmadığı 
takdirde satışını sağlıyamıyan müstahsıllara, bu 
mahsullerinin satışı temin edilinceye kadar ban
kaca sürüm ve satış kredisi açılmakta veya 
2 - 3 aylık müddetle ödeme kolaylığı gösterilmek 
suretiyle mahsullerini düşük fiyatla elden çıkar
maları önlenmektedir. 

Ayrıca, zirai borç senetleri için ticari muame
lelerde olduğu gibi vâdede ödenmediği zaman 
protesto edilmek gibi bir durum da bahis mevzuu 
olmadığından çiftçilerin değer fiyat bulamamaları 
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sebebiyle mahsullerini gerçekten satamadıkları 
hallerde esasen idari olarak gerekli anlayış da 
gösterilmektedir. 

Yukarıdaki izahatımızdan da anlaşılacağı üze
re, bankanın ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
müstahsıllara yaptığı ikrazatta tesbit ettikleri 
vâdeler hal ve icaba uygun bulunduğu ve bir 
talep de vuku bulmadığı için Tarım Bakanlığı ile 
müşterek bir çalışma yapılması bahis konusu ol
mamıştır. 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet Demiryolları ambarına malı gelen şa
hıslara, bilgi verilmek üzere, bir ihbarname gön
derilmesinin usul ittihazı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kanı Ferit Alpiskender'in yazılı cevabı (7/538) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanın

dan yazılı olarak cevoplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

ilişik vesikadan da anlaşılacağı üzere Erzu
rum'dan Ankara'ya küçük bir teneke içinde gön
derilen malı DD' anbarı, malı gelen şahsa haber 
vermediğinden aradan haftalar aylar geçiyor ni
hayet bilvesile malın geldiğini anlıyan vatandaş 
kendisine gönderileni almak için anbara gittiğin
de; malın bedelinden fazla ardiye parası ödiyor, 

Malı alırken bana neden haber vermediniz 
deyince, bizim haber vermek usul ve adedimiz de
ğildir diye cevap veriyorlar. Bu suretle ve bu
na benzer birçok vatandaşlar mağdur oluyor. 

Bundan böyle her hangi bir mal anbara ge
lince, anbar memurluğu tarafından malı gelene 
bildirilmek üzere matbu ihbarnamenin gönderil
mesinin usul ittihaz edilmesi hususunda Sayın 
Ulaştırma Bakanı ne düşünmektedir? 
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uyarı! malarının usul ittihazı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Burdur Milletvekili Sayın Meh
met özbey'in yazılı soru önergesi cevabıdır : 

TCDD İşletme Nizamnamesi hükümleri gere
ğince, eşyaların anbar veya istasyonlara gelişleri 
alıcılarına bildirilmektedir. 

Ayrıca, TCDD Genel Müdürlüğünce teşki
lâta yapılan 118 sayılı tamimde de belirtildiği 
gibi, 3319 Model «Haber Verme Mektubu» çıkış 
istasyonunda gönderici tarafından doldurulup, 
üzerine 100 kuruşluk posta pulu (Taahhütlü üc
reti) yapıştırıldıktan sonra istasyona teslim edi
lir. 

Ancak, gönderici ihbar istemediği takdirde 
nakil evrakına «alıcıya ihbar istemiyorum» şer
hi verdirilip imza ettirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Mehmet özbey'in önergesinde bahis ko
nusu edilen eşyanın irsaliye tarih ve numarası 
bildirildiğinde, yukardaki mâruz hususlarda 
118 sayılı Temim gereğince işlem yapılıp yapıl
madığı da ayrıca tetkik ettirilecektir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Ferit Alpiskender 
Ulaştırma Bakanı 

7. — tzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
izmir'de ikinci bir î§ Mahkemesi kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı 
cevabı (7/545) 

16 . 7 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanlığı tara

fından İçtüzüğün 149 ve mütaakıp maddeleri ge
reğince tahriren cevaplandırılmasına tavassut 
Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Şükrü Akkan 
tzmir Milletvekili 

1. îş dâvalarının çok fazlalığı sebebiyle, İz
mir'de ikinci bir İş -Mahkemesi kurulması düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 20 . 8 . 1964 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 416/1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 7 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/538 - 9211/52182 
sayılı yazılarına : 

Devlet Demiryolları ambarına eşyası gelen 
şahıslara, bilgi verilmek üzere bir ihbarname ile 
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T. C. 

Adalet Bakanlığı 25 . 8 . 1964 
Zatişleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 34114 
Konu : Şükrü Akkan'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 18 . 7 . 1964 gün ve 545 - 7/9294 - 52 633 
sayılı yazılarına. 

İzmir'de ikinci bir iş Mahkemesi kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair izmir Millet
vekili Şükrü Akkan'm yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Soru sahibine verilmesine müsaadelerini arz 
ve rica ederim. 

Sedat Çumralı 
Adalet Bakam 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın izmir'de 
ikinci bir iş Mahkemesi kurulması düşünülüp dü
şünülmediği hakkında yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

1 Mayıs 1964 tarihinde Bakanlıklarla işçi 
mümessilleri arasında yapılan toplantıda ileri sü
rülen, iş dâvaları ile iş mahkemelerine ilişkin 
talep ve temenniler, aidolduğu daire ve merci
lere intakâl ettirilmiştir. Bu toplantı sırasında 
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izmir iş Mahkemesine de umumi mahiyette te
mas edilmiştir. 

izmir'de müstakil bir iş Mahkemesi vardır. Ka
yıtlarımıza göre bu mahkemeye 1962 ylmda 795 iş 
dâvası gelmiştir, emsali arasında bu miktar iş ile 
8 nci sırada olan mezkûr mahkemenin işi, 1963 
yılında 1566 ya ve sırası da 3 ncü sıraya yüksel
tilmiştir. Umumiyetle asliye hukuk mahkemele-
rindeki dâva sayısı bu rakamdan aşağı düşmemek
te isede, ileride artış kaydetmesi ihtimali ve iş
veren işçi münasebetlerinin önemi göz önünde 
tutularak istanbul, Ankara ve izmir gibi büyük 
merkezlerde yeni mahkemeler kurulması mevzuu 
üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 

Kâtip, mübaşir ve hademe gibi tali personel 
kadrosunun elde mevcudu kalmamıştır. Bu se
beple mahallindeki hâkim ve kâtip kadrolarından 
faydalanılarak izmir'de 2 nci bir iş Mahkemesi 
kurulması mümkün olup olmıyacağı hususu Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanlığından ve izmir 
Adalet Komisyonundan sorulmuştur. 

Gelen cevaplar; hâkim, kâtip ve mübaşir veril
meden mahkeme kurulmasının mümkün olmıya
cağı merkezindedir. 

Bu itibarla ancak 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvele ekleme yapılabildiği ve bu suretle kadro 
istihsaline imkân tahassul ettiği takdirde izmir'de 
de ikinci iş Mahkemesi kurulacaktır. 

>m< 
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