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T U T A N A K D E R G İ S İ 

2. Birleşim 

4.11, 1964 Çarşamba 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar. 26 

3. — Yoklama 26 

4. — Başkanlık Divanının Genel ku
rula sunuşları 26 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, pancar fiyatlarının henüz ilân 
edilmemiş ve tohumlukların dağıtılmamış 
oknasiyle doğan zararlara dair konuşma
sına karşı Sanayi Bakanı Muammer Erten 
ile Tarım Bakanı Turan Şahin'in Hüküme
tin bu konudaki tutumu ile ilgili açıklama
ları. 26:28 

2. — Antalya Milletvekili Refet Eker'-
in hastalığından dolayı bir ay izinli sayıl
ması hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
(3/991) 28 

3. — İstanbul Milletvekili Saadet Ev- • 
ren'in, Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği 
hizmet süresince, takibettdği eğitim politi
kasının, Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince, Gensoru yoliyle görüşülmesine dair 
önergesi (11/3) 28:32 
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4. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefine 
ve prensiplerine uymıyan durumlar yara
tan Millî Eğitim Bakanı hakkında, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, Gen
soru açılmasına dair önergesi (11/4) 32:39 

5. — NATO Parlömanterleri Konferan
sı Türk Grupunun Parlâmentolararası 
Birliği Türk Grupunun kurulması hususu
nun tasvibe sunulması. 39 

5. — Sorular ve cevaplar 39 
A) Sözlü sorular ve cevapları 39 
1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 

Niğde İlinde büyük zarara sebebiyet ve
ren dolu ve sel felâketi dolayısiyle mey
dana gelen hayvan hastalıklarını önlemek 
ve meskenleri yıkılan halka yardım yap
mak hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/697) 39:40 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, (bir köre sıhhi muayene {kurulu
nun tam sağlam raporu verdiği 'haberinin 
doğru olup olmadığına dair, İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/710) 40 



Sayfa 
3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi pro-
jlelerine dair Bayındırlık Baikanıııdaıf söz
lü sorusu (6/717) v 40 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nm Büyük Atâ 'nm ismi ortaya -konularak 
yapılan maçlardaki hasılata ve seyircile
rin durumlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/720) 40 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
iıı, Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların 
ne zaman karayolları programına alma-
eeğma dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Arif Hikmet Onar'm sözlü cevabı 
(6/726) 40:42 

6. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nın, Trakya'da yapılan SOUTHEX-63 
NATO tatbikatına muhalefet partileri ile
l i gelenleri ile Millî Savunma Komisyonu 
üyelerinin neden davet olunmadıklarına 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so-

ırusu (6/734) 42 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'-
mn, özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü 
müessesesinin kuruluş ve görevlerinin han
gi esaslar dâhilinde düzenlendiğine dair 
Turizmi ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/737) 42 

8. -^ Edirne Milletvekili llhami Er
tem'in, Beden Terbiyesi öenel Müdürlü
ğünce, Edirne Kırkpıııar er meydanının , 
onanımı için, 1963 yılı programına konulan . 
ödeneğin tenikis edilip edilmediğine dair 
Devlet Baklanından sözlü sorusu (6/740) 42:43 

9. —- Antalya Milletvekili î'hsan Ata-
öv'ün, Antalya Belediye sınırları dâhilin
de, Evkafa ait, ne kadar boş 'arazi bulun
duğuna ye satılan gayrimenkullarden ne 
'kadar gelir sağlandığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/747) 43 

10. — İzmir Milletvekili Şükrü Ak-
fcan'ın, Sıkıyönetimi ikomutanlıklarınca, sı-
kıyönetimjin tatbik: edilmekte bulunduğu 
bölgelerde, kaç gazete ve dergi kapatıldı-

•tğına dâir Millî Savulma Bakanından söz-
lu sorusu (6/749) " ' 43 

Sayfa 
11. — Kocaeli Milletvekili Süreyya So-

fuoğlu'nuıı Ulus Gazetesi matbaa ve tesis
lerinin halen kimin veya kimlerin tasarru
funda olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/750) . 43 

12. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'-
m, Türk vatandaşlarının seyahat serbes
tisini tahdideden tedbirlerin müstenida-
tınm ne olduğuna dair İçişleri ve Maliye 
bakanlarıdan sözlü sorusu (6/756) 43 

13. — İzmir Milletvekili Şükrü Ak
kan'ıu, bilim ve sanat hür niyetinin sağlan
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/757) 43 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin'in, plâna ve programa alınıp öde
neği de ayrılan Kastamonu kapalı spor 
salonunun ihalesinin geri bırakılması sebe
bine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/758) 43 

15. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'-
in, Türkiye köy elektlrifikasyonu 1964 
programı hazırlanırken köylerin seçimin
de ne gibi esasların göz önünde tutulduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/761) s 43 
' 16. — Trabzon Milletvekili Ali «Rıza 

Uzun er'in, Trabzon, Limanının hinterlan
dı ile irtibatını sağlıyacak münakale te
sislerinin ıslâh ve ihyası konularında ne 
gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/762) * 43 

17..—r Gümüşaue Milletvekili Sabahat- . 
tin Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi De
kanının görevine son verilmesi sebebine 
dair Millî .Eğitim Bakanından «özlü soru
su (6/763) 43 

18. — Rize Milletvekili Erol Ylmaz 
Akçal'ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt 
Hamuru Ealbrikasımn kuruluş yeri hakkın
da yapılan etütlerin tamamlanıp tamam- . 
lanmadığına dair Tarım ve Sanayi 'balkan
larından sözlü sorusu (6/766) 43:44 

19. — Amasya Milletvekili' Reşat Ar-
pacıoğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabri
kası ile bir çimento fabrikası kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Balkanından sözlü sorusu (6/767) 44 
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Sayfa 
20. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-

in, Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan 
toprak yolu, Karayollarmca, 1964 yılında 
inşası suretiyle trafik 'kazalarının önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'm, sözlü cevabı (6/729) 44 

21. — Niğde Milletvekilli Ruhi Soyar'-
in Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı ara
sındaki 3 »kilometrelik yolun ne zaıman ya
pılacağına dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'Tn sözlü 
cevabı (6/770) 44:45 

22. —'Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'dn, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mû'tadolan yer
lerde alım yeri açmaması ve aldığı mahsul
lerin bedelini vaktinde ödememesi sebebine 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî 
İslimyeli'nin sözlü cevabı (6/771) 45:46 

23. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
5 Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddele
ri arasında bulunan elmanın ihtihsal ve ih
racı hususlarmda.no gibi tedbirler alındığı
na dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Fennî İslimyeli'nin sözlü cevabı (6/772) 46:49 

24. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'm, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâ
ğıt hamuru falbrikasınm kurulacağı yerin 
katı olarak tcsfbit edilip edilmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü, sorusu (6/774) 49:50 

25. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümü
ne ve bu Ölçümün nasıl yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/775) 50 

^26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi* 
Komitesi kurulup kurulmadığına dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/776) . 50 

27. —- Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'mn, Kalkınma Plânında derpiş edi
len zirai teknik teçhizatın sağlanmalında 
vâki zorluğun giderilmesinde bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Fennî tslimyeli'nin sözlü ce
vabı (6/777) 50:55 

28. -— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'-
ın, vazife mahallerine gitmediği halde, git- | 

Sayfa 
miş gibi gösterilerek, yolluk ve yevmiye 
ödenen kimse olup olmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/778) 55 

29. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/779) 55 

30. — Bilecik Milletvekili Şadı Binayd
ın, Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir 
iline bağlanması sebebine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/780) 55 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Türkiye Esnaf Dernekleri Konfede-
rasyonundaki kota yolsuzluğu tahkikatının 
ne safhada olduğuna ve Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası eski Genel Müdürü
nün kanunsuz ve usulsüz tutumu hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/782) 55 

32. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kuru
mu Umum Müdürünün ne gibi bir görevle 
ve hangi lüzuma binaen Amerika'ya gittiği
ne ve Kurumun sair işlerine daıir Ticaret 
Bakanından sözlü sorulu (6/783) 55 

33. — Aydın Milletvekili Orhan Apay-
'dın'm, ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanu
na uygun grevlerinin durdurulmasının da
yandırıldığı nlucip sebebin hakikatlere ne 
dereceye kadar uygun olduğuna dair Baş
bakandan ve Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/784) * 55 

34. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisince hak
kında son tahkikatın açılmasına karar ve
rilerek Anayasa Mahkemesine sevk edilen 
Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur'a dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/785) 55 

35. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul 
Akça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza 
Heyeti kararlarının, muhatabına ne yollar
la tebliğ edileceği hakkında bir hüküm 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından 
'Sözlü sorusu (6/786) 55 

36. — Ağrı Milletvekili Nevzat Gün
gör'ün, Ağrı vo Van illerine, 1964 yılında, 
ayrı ayrı ne miktar yatırım yapılacağına 
ve İstanbul - Ağrı uçak seferlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/787) 55 
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Sayfa 
37. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 

Kut'un, orak ipi, kota dışı bırakıldığına 
göre, 1964 hasat mevsiminde, bu ipin ye
ter ölçüde imal ve stoku iğin tedbir alınıp 
ialınmadığma dair Tariim ve Sanayi Bakan
larından sözlü sorusu (6/788)) 55:56 

38. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'-
ın, Millet Meclisine bağlı organların teşki
lâtında çalışıp da vazife mahallinden ayrıl
madıkları halde, yolluk ve yevmiye alan
lar olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü isoruısu (6/790) 56 

39. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, basında çıkan bâzı iddia ve isnatla
rın, doğru olup olmadığına dair Millet 
Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu 
(6/791) 56 

40. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, fakirlikleri belge ile sabit olan
lardan Trabzon Numune Hastanesindeki 
tedavileri sonunda, bir ücret talebedilip 
edilmödiğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanından sözlü sorusu (6/792) 56 

41. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, kadrolarına nazaran noksan olan 
polis mevcudunun artırılması hususunda 
ne, düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/793) 56 

B) Yazılı sorular ve cevaplan 56 
1. — Adana Milletvekili Mehmet Geçi-

oğlu'nun, yapılmakta olan zararlı yayın 
karşısında ne gibi tedbirler alınmış oldu
ğuna dair, soru önergesi ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'm ya
zılı cevabı (7/148) 56:57 

2. — istanbul Milletvekili Zöki Zeren'in, 
1961 - 1962 yıllarında memleket dışında 
Ikaç hekim bulunduğuna ve 1958 - 1960 
yılları içinde memleket dışına gidip de dön-
miyen kaç hekim olduğuna dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Deimir'in yazılı • oevalbı (7/235) 57:58 

Sayfa 
3. —• Çankırı Milletvekili Şaban Kes

tin'in, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
vaiz ve imam kadrosu mevcudu ile bun
lardan kaçının münhal bulunduğuna Ve ha
len vazife gören imamı ve vaizlerin tahsil 
derecelerine dair soru önergesi Devlet Ba
kanı İbrahim Saffet Omay'ın yazılı cevabı 
(7/275) '88-M 

4. — Konya Milletvekili Kemal Ata
man'm, Beyşehir ilçesi merkezi Belediye 
Reisi ve Muhasipliğini, "27 Mayıs 1960 tari
hine kadar, kimlerin yaptığına ve ITidro -
Elektrik 'Santrali ve şebekesinin ihalesi meAr-
zuunda bir şikâyet olup olmadığına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öz-
trak'm yazı'lı cevabı (7/431) 64^66 

5. — Bursa Milletvekili Edip Rüştü Ak-
yürek'in, 1964 - 1965 New - York Sergisi
ne katılmak için yapılan çalışmalara ne 
miktar para harcandığına dair soru öner
gesi ve Ticaret Balkanı Fennî IsHmyeli'nin 
yazılı cevabı (7/525) 66:67 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Safranbolu ilçesinde, bağ ve bah
çeleri sulamaya mahsus olan, su arıklarının 
'beton yapılmasının kaJbil olup olmadığına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan 
Şaıhıin'in yazılı cevabı (7/536) 67:68 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Fisko Birliğin kredi ihtiya
cının, bu seneki rekolte ile mütenasip bir 
seviyeye yükseltilmesi imkânının düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin yazılı 
öevalbı (7/537) 68:69 

8. -^- Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, kaymakamların bir yerden bir yere 
naklinde, Bakanlıkça evvelden tanzim edil
miş, bir ana prensip bulunup bulunmadı
ğına dair soru Önergesi ve içişleri Bakanı 
•Orhan öztrak'ın yazılı oevalbı (7/550) 70 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Başkanın Millet Meclisinin geçen üç yılın 
çalışmalarını da özetliyen dördüncü toplantı 
yılını açış söylevinden sonra yapılan Başkanlık 
Divanı seçimi sonunda: 

Başlkanvekil'liP^l erine; İstanbul Milletvekili 
Fer ruh Bozbeyli, Konya Milletvekili Mekki Kes
kin ve Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 

Kâtipliklere; Yozgat Milletvekili Veli Uyar, 
Siirt Milletvekili Süreyya öner, Malatya Millet
vekili Nurettin Akyurt, Amasya Milletvekili 
Nevzat Şener, Yozgat Milletvekili ismet Kapısız 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, 

İdare Âmiri ilklerine de; Van Milletvekili 
Muslih Görentaş, Edirne Milletvekili Süleyman 
Bilgen ve Ankara Milletvekili Zühtü Pehlivan
lı 'nın seçildikleri anlaşıldı. 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer ve 107 ar
kadaşının, 262 sayılı Kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin aynı konuda 
Hükümetten gelecek kanun tasarısı ile birlikte 
müzakeresini temin için bekletilmesine karar ve
rilmesi hakkında Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi okundu ise de bu bilgi komis
yon seçimleri henüz yapılmadığından adı ge
çen tezkerenin oya sunulamıyacağı bildirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde yazılı sürelerle izin verilmesi ve, 

Hastalıkları sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Adıyaman Milletvekili Ali 
Turanlı ile, 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'na 
ödeneklerinin verilmesi hususları kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Sanayi Bakanı 
Mııaımımer Erten'in dönüşüne kadar yerin'e Sağ
lık ve Sosyal Yardımı Bakanı Kemal Demir'in, 

Ticaret Bakanı Fennî İslimyeli'ye Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in (iki ayrı tezkere ile), 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'in (iki ayrı tezkere ile), 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De
mir'e Köy İşleri Bakanı Lebit Yurtoğlu'nun, 

Devlet Bakanı Malik Yolaç'a Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin'in, 

Millî Eğtim Bakanı İbrahim Öktem'e Tarım 
Brİkanı Turan Şahin'in, 

Millî Savunma Bakanı llhami Sancar'a İçiş
leri Bakanı Orhan öztralk'ın, 
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Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'e Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs'ün, 

Millî Eğtim Bakanı İbrahim öktem'e Dev
let Bakanı Nüvit Yetkin'in, 

Tarım Bakanı Turan Şahin'e Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demir'in, 

Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'e, Güm
rük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in vekillik 
edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
okunarak bilgiye sunuldu. 

Sivas'ın Gemerek ilçesi Köseli köyünden 
Miktatoğlu, Aşir öztürk 'ün ve 

Kulp ilçesinm Hacanan köyünden Saitoğlu, 
Recep Oruç'un, ölüm cezalarına çarptırılmalara 
hakkındaki tezkerelerin geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkereleri ile, 

Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy'a hastalı
ğına binaen üç ay izin verilmesi hakkında Baş
kanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî 
Eğitim Bakanının ifa ettiği hizmet süresince, 
takibettiği eğitim politikasının, Anayasanın 
89 neu maddesi gereğince, Gensoru yoliyle gö
rüşülmesine dair önergesi ile, 

Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm, -Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının hedefine ve prensiplerine uy-
mıyan durumlar yaratan Millî Eğtim Bakanı 
hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce, Gensoru açılmasına dair önergesi okunarak, 
bu önergelerin gündeme alınıp alınmaması hu
susunun bundan sonraki ilk birleşimde görüşü
leceği bildirildi. 

Parti grupları Başkanvekillerinin: 
26 Ekim 1964 günü Millet Meclisi Başkanı 

ve partiler Meclis Grup Başkanvekillerinin ka
tılması ile; 

1 - A) Üçüncü toplantı yılında Geçici Ko
misyonlarından çıkmış olup gündeme giren iş
lerle, • 

B) Üçüncü toplantı yılında Geçici Komis
yonlardan çıkmış olup Cumhuriyet Senatosunda 
değiştirilerek Millet Meclisine iade edilen işlerin 
aynı Geçici Komisyonlarda ve mevcut üyeler 
tarafından görüşülmesi, 

2. — Daimi komisyonlardan çıkmış olup ay
nı yıl içinde görüşülmesine başlanmış olan işle
rin kaldığı yerden müzakeresinin devamı hak-



kında varılan kararın tasvibine dair Önergesi 
okundu. 

Önerge, geçici komisyonlardan çıkıp da gün
deme giren işler için evvelce kurulmuş olan ge
çici komisyonların, eski üyeleriyle beraber ça
lışmaya devamları, 

Geçici komisyonlarda görüşülmesi bitmemiş 
ve Başkanlığa tevdi edilmemiş işlerin de, nor
mal komisyonlarda olduğu gibi yeniden seçile
cek komisyonlarda görüşülmesi şeklindeki ufak 
değişiklikle kabul olundu. 

Yine parti grupları Başkan vekillerinin; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını ilgilen
diren işlerin Sanayi Komisyonuna havalesine, 
Köy îşleri Bakanlığı için 15 üyelik yeni bir ko

misyon kurulmasına ve ilişik cetvelde adları ya
zılı komisyonların üye sayılarının hizalarında 
gösterilen esaslar dairesinde tesbit edilmesine 
dair verdikleri önerge de aynen kabul olundu. 

Komisyon seçimleri için grupların adayları
nı tesbit edebilmelerine vakit bırakmak üzere 
bundan sonraki birleşimin 4 Kasım 1964 Çarşam
ba gününe bırakılacağı bildirilerek (saat 16 da) 
birleşime son verildi. 

Başkan 
Fuad Sirmeu 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Semer 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü Sorular 
1. --• Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, Ba

sın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanu
nun iptalinin veya bâzı maddelerinin tadilinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/981) 

2. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'nun, 
Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakanlar Ku
rulunun bugüne kadar aday göstermemiş olması 
sebebine dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/932) 

3. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren Milletve
killerinin beyannamelerinin Başbakanlık maka
mında imza edilmesi sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/933) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/934) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergisine 
ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı kita
bın, Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı Ka
nuna aykırı olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/935) 

6. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı ol

duğuna dair M. Meclisi Başkanı ve Başbakandan 
sözlü sorusu (6/936) 

7. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve hariçte 
korunması için bir taban fiyatı konulması ve 
müdahale mubayaasına girişilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/937) 

8. --• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Gece Üniversiteleri ve Gece Yüksek Okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair sözlü soru önergesi, Millî Eğtim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/938) 

9. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, An
kara'da bâzı İlkokullara, öğretime başlamış ol
malarına rağmen, cereyan verilmediğinin bilinip 
bilinmediğine dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/939) 

10. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Belediye Başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bıırallîilımasına neden lüzum görüldüğü
ne dair sözlıii soru öneresıi, İçişleri Bakanlığına 
'gönderilmiştir. ' (6/940) 

.11. — Mardin Milletvekili Eısaıt Kemal Ay-
ibar'm, Hazıkı ey e borçlu Avukat İsmail Munıga'-
nm Mardin Valisi ile silki bir samimiyet kur
umuş ülımaısı »cibobıiıne dair sözlü ısoru önergesi, 
İçişlorıi OBıalkanliığına göndcrilımiıştir. (6/941) 

12. — iSamsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lıı'nıın, Belediye Başkanlarının protolkoldan çı-
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karılmasına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair sora -önergeısıi,'' Başkanlığa gön-
deriliin iştir. (6/942) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı 'Belediye 'Meclisince, ibâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayııs I devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği ıhakkındakıi 
neşriyatın doğru olup olmadığıma dair sözlü so
ru önergesi, Adalet 've î çişlerdi Balkan! ilki arına 
gönderilmiştir. (6/943) 

14. — Erzurum Milletvekili Kn'tuğrul Akra'
nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi ara
sında 'geçen olayın gerçek içyüzünün ne olduğu
na dair Lsö/lü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığı-
ııa gönderiiımüştıir. (6/944) 

15. — Edirne Milletvekili İlhamı! Erttem'in, 
1961 -'1962 yılında Oiıhıaıt (Aden'e 170 bin liraya 
kiraya verilen Enez dalyanlarımın (kirasının sene 
sonunda 17 bin liraya düşürülmesi sebebine dair 
NÖylü soru ön'ergesi,' Maliye Bakanlığıma gönde
rilmiştir. (6/945) 

16. — Edirne Milletvekili -Fahir Girit lioğlu'-
nuiı, 'Atiiina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtiıbeisinin 
merkeze naklinin 4037 ısıaydı Kanundaki dbjek-
tif kıstaistara göre yapılıp yap ılımadığın a dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/946) 

İ 7. — lOirte'sun Mü 1 et vekili Nizaımettin E'rlk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, ımüst alışıl malının değer bedelle sa-
tıknaısnmı ısağlayıp. (sağlamadığına dair sözlü Bo
ru 'önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/947) 

Yazılı Sorular 
1. — Konya Milletvekili Fakih Özf akilinim, 

'Seydişehir ilçesinle yapılması 1964 yılı icra prog
ramına alman kuranportör ıbiradarının bu kere 
Beyşehir'e nakledilmesi ısebelhine dair yazılı BO
TU önergesi, Ulaşıtırima 'Bakanlığına ^gönderilmiş-
tir. (7/553) 

2. — Konya Milletvekili Fakih Özf akili'in, 
zirai istihsal ve hayvan erliğim geliştirilmesi için 
çiftçiye yeterli yandım yapılmasının mümkün 
olup olmadığına dair yazılı soru önergeni, Baş-
bakanlığa gönderilmiştir. (7/554) 

3. — Kjırşehir Milletvekili Meımduh Erde-
mir'in, Çliıçekdağı ilçesi 've köylerinin iktisadi 
durumlarının dıüzelitmesi ve 'ihtiyaçlarının taım 
olarak •temini hususlarımda ne düşünüldüğün o 

dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/555) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, bu ders yılında ortaokul ve liselerde tek 
dersten ısunıfta kalan öğrenci sayısına dair yazı
lı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/566) 

5. — Mardin MilletvefciE Mehmet Ali Arı-
kan'm, Avukat Niyazi Eronalt hakkında yalan
cı şahitlik yapanlar için Mardin Savcılığınca ta
kibat yapılmaması selbebine daiiır yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/557) 

6. - - Diyarbakır Milletvekili Adnan Anal'in, 
Ergani'de ibir Geza'evi ibinası inşasının düşünü
lüp düşünüimtediğine dair yazalı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/558) 

7. — Diyarbakır Milletvekili A.dnan Aral'ın, 
Diyarbakır DSÎ Bölge Fırat Enerji Plânlama 
yüksek ımüheııdilslerinden Seiâıbattin Tanıtekin'-
in Diyarbakır'dan Kars'a makledilmesli seıbfâbi-
ne lair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön-
derlilımıiştlir. (7/559) 

•8. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar5 -
m, Mıardin Avukatlarından İsmalil Mumga'nım, 
aıskerlilk fiilî (hizmetini yapımış olup olmadığına 
dair yazılı ısoru önergesi, Millî Savunma Bakan
lığıma .gönderilmiştir. (7/560) 

9. — Adana Milleityekiii Kemal Sarıiıbrahim--
oğiu'nım, 1961 yılından ıbıı yana Türkiye'ye it
ina! edilen veya Türkiye'de monte edilen Trak
tör ve 'ekipmanlarına dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi, Ticaret, ve Tanım. Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/561) 

10. — Adıana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'num, 1960 yılından ıbu yana ithal ve 
istihsal edilen kimyevi gübre ve tarım ilâçları
nın cins ve miktarının neler olduğuna dâir yazı
lı soru önergesi, Tarım (Bakanlığıma göndieril-
miştir. (7/5-62) 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Orta - Doğu Teknik, Ünlversitesiinin kuru
luş tarihinden bugüne kadar, tesis masrafının 
ne kadar olduğuna dair yazılı soru Önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığıma gönderilmiştir.' (7/563) 

12. — Edirne Milletvekili Fahir Giri'tlioğ-
kt'nıın, Ağrı ili ıbekçi teşkilâtında gör'evli iki 
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kikinin, Valilikçe işlerindem çıkarılmalarının hu
kukî mesnedinin ne olduğuna dair yazılı soru 
önergctiti İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/564) 
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13. — İzmir Mil'letvtekilii Şinasi »Osma'nm, Ka

hire toplantısına katılmak fefcenmesi sebebine da
ir yazık soru önergeni, Dışişleri Bafcanluğma 
gönderikniştir. (7/665) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 45 

sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 42 
nci maddesinin değiştirilmesine ve Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 120 sayılı 
Kanuna bağlı 6 sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teMifi (2/739) ((Adalet ve Plân Komisyon
larına) 

Tezkereler 
1. — Armutçuk Kömür İşletme Müessese

sinin 1 . 1 . 1962 - 30 . 4 . 1962 dönemine ait 

bulunan hesap ve işlemlerinin sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/986) (Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karana Komisyonuna) 

2. — Ereğli Kömürleri İşitmesi Müessese
sinin 1962 yılma ait hesap ve işlemlerinin su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/987) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

3. — Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin 
1962 yılma ait hesap ve işlemlerinin sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/988) (Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ikinci birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yoklama 
muamelesi başlamıştır. Lütfen arkadaşlarımız 
biraz acele etsinler, yoklama işlemi devam etmek
tedir. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, müza
kereler için gerekli çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, pancar fiyatlarının henüz ilân edilmemiş ve 
tohumlukların dağıtılmamış olmasiyle doğan za
rarlara dair konuşmasına karşı Sanayi Bakanı 
Muammer Erten ile Tarım Bakanı Turan Şahin'-

in, Hükümetin bu konudaki tutumu ile ilgili açık
lamaları. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, gündem 
dışı pancar fiyatları ve tohumluk hakkında kısa 
bir konuşma yapmak istiyorsunuz, buyurunuz. 

— 26 
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AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım; çiftçilerimi
ze ait acele olan iki hususu duyurmak mecburi
yetini hissettiğimden huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Birinci husus; memleket kalkınmasını tarım 
ürünlerinin çoğaltılmasında ve tarımla uğraşanla
rın emeğini değerlendirmekte gördüğünü progra
mında, plânında yazan ve söyliyen Hükümet, bu
güne kadar pancar fiyatlarını ilân etmemekle 
ve yükseltmemekle yalnız kendi bindiği dalı de
ğil, memleket ağacını da kesmektedir. 

Pancar müstasılı iki senedir fiyatların yük
selmesini bekler durur. Bunu şu sebeplerden 
bekler: 

1. İhtilâlden sonra 16,80 olan pancar fiyat
ları beş kuruş birden düşürülmüştür, bugün 
11,80 dirr Bu fiyat idare etmediğinden bunun 
normal seviyeye çıkarılacağını ümidettiğinden 
bekler. 

2. 1963 senesinden beri gerek vekillerimiz 
gerekse Sayın Halk Partili milletvekili arkadaş
larım muhtelif vesilelerle pancar fiyatlarının 
yükselmesini ima veya açıkça çiftçilerimize du
yurduklarından bekler. 

3. 1964 pancarları ekilirken şeker fabrikası 
ile çiftçilerimiz mukavele yaparlarken şeker fab
rikası mensubini pancar fiyatlarının yükseleceği
ni çiftçilerimize söylemelerinden bekler. 

4. En nihayet dünya şeker fiyatlarının iki 
sene evvel Küba hâdiseleri dolayısiyle altı misli 
birden yükselmesinden Hükümetimiz bütün stok
larını yüksek fiyatlarla ihraç etmesinden dola
yı hiç olmazsa bu farklı satış bedellerinden bir 
kısmının da kendilerine intikal etmesi lâzım gel
diği muhik düşüncesi ile bekler. 

İşte bu mâkul düşüncelerle pancar fiyatları
nım mut'lakaı yükselmesi lâzımjgeleceğiîi>e inanan 
çiftçilerimiz geçen sene çok ekmişlerdir. Bu sene 
bu sebeplerle çok istihsal ediyorlar. 

Ayrıca pancar müstahsılları Hükümetin na
sıl toprak mahsullerini, nasıl fındığı, nasıl tütünü 
istihsalden evvel fiyatlarını ilân ediyorsa pancar 
fiyatlarını da istihsalden evvel ilân edilmesini 
bekler. 

Hükümet niye ilânda tereddüt ediyor? Çiftçi 
pancarlarını teslim ediyor. Parasını alacağı za
man geldi. Hâlâ fiyat belli değildir. Şunu açıkça 
belirteyim ki, çiftçilerimiz fiyat 11,80 olursa bu 
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I sene az ekeceklerdir. Çünkü bu fiyat Hükümetin 

bugünkü vergi zamları ve diğer faktörleri yüzün
den idare etmemektedir. 1960 senesi seviyesine 
yani 16,80 e çıkarıldığı takdirde normal ekişe 

I devam edecektir. Hattâ daha çok ekeceklerdir. 
I Bin netice istihsal ve şeker ihracatı da çoğalacak-
I tır. Şeker fabrikaları da bu fiyat ilânını bekle-
I m ektedir. Çünkü ilân edilecek fiyatlara göre ken-
I dişini hazırlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci hususu arz 
I ediyorum. 

Hava şartlarının kötülüğünden az veya çok 
I zarar gören çiftçilerimize köylerimize 5254 sayılı 

Kanun mucibince bedeli borçlandırılarak dağıtı
lan tohumluk buğday ve arpalar, bu sene çok az 

I voı'ilmektedttr- Âdet'a tuz değil birer daüıi alanı-
yacak kadar azdır. Meselâ Eskişehir köylerinde 

I 200 haneli bir köye 3 ton buğday, 5 ton arpa ve-
I irilmektedir ki, hane başına 15 kilo buğday, 25 
I kilo arpa düşmektedir. Bu miktar tohum değil 
I tavuk yemi dahi olmaz arkadaşlarını. 
I Bu sebepten bâzı köylerimiz muhtar ve ihti-
I yar heyetleri tohumluk için ihtiyaç içinde kıv-
I randıkları halde köylerine nasıl tevzi edecekle-
I rini bilemediklerini almamaktadırlar. 
I Muhterem arkadaşlarım; Hükümet tohum ver-
I nıez, Ziraat Bankası borcun var, diye kredi ver-
I ınez, gübre vermez, dünya fiyatları yükseldiği 
I halde Hükümet iki senedir pancar fiyatlarına zam 
I yapmaz ve fiyatları tereddütler içinde olarak hâ-
I lâ ilân etmez... Ne olacak bu çiftçinin hali? Vakit 
I geçirmeden bu meseleleri Hükümetin ele alması-
I nı ehemmiyetle rica eder, bu durumu Sayın Mec-
I lisimizin bilgilerine hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı bu hususta 
I cevap verecektir. Buyurunuz. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
I (Manisa) — Pek değerli arkadaşlarım; muhtelif 
I vesilelerle bu hususta Meclise izahat arz etmiştim. 
I Mevzu, Bakanlar Kurulunun gündemindedir; 
I buna Hükümet bir tedbir aramaktadır ve en kı-
I sa bir zamanda ilân edilecektir, arz ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyuru-
I nuz. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ-
I la) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım-, 

arkadaşımız gündem dışı konuşmasında bu sene 
I tabiî âfetler yüzünden mahsul elde edememiş 
| olan köylülerin 5254 sarılı Kanunla almış ol-
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dukları tohumlukların çok az olduğundan, tavuk 
yemi dahi olamı.vacağından bahsetti, Kısaca bu 
mevzuda malûma! arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 5254 sayılı Kanun
la köylüye, çiftçiye verilmekte! olan tohumluk 
öteden beri büyük ölçüde bir tatbikat olmuş ve 
bugün köylü üzerinde tohumluk karşılığında bu
lunan para borç halinde 290 milyon lira olarak 
Hazinede mevcuttur. Ziraat Bankasının kredi 
olarak, bu kanunla vermekte olduğu tohum, li
mitin çok üstüne çıkmış, aşmış, kredi yolu ile 
verilen bu tohumluğun kredi içerisinde yerini 
'bul'ma'k dahi çok güç. hale gelmiştir. Buna rağ
men Hükümet bu sene umumiyetle Güney - Do
ğu Anadolu mmtakasında büyük ölçüde tahribat 
yapan don ve'kuraklıktan sonra teshil ettirdiği 
ihtiyaçlar olarak karşısına çıkan 80-85 bin ton 
talebin bugün 70-75 bin tonunu karşılamış du
rumdadır, 

Diyarbakır, Urfa, Mardin, bu mevzuda en 
büyük ölçüde tahribolmuş mmtakalar idi. An
kara, Konya hemen hepsi, ihtiyaçlarını büyük 
ölçüde teinin etmiş durumdadırlar. Kaldı ki to
humluğun kullanılmasında Vilâyetlerde yapılan 
tesbitl erden sonra Tarım Bakanlığı, elinde mev
cut tohumluğu, bu vilâyetler emrinde teşekkül 
(den komisyonlara dağıtır, tahsis eder. Bu tah
misler yapılmış, vilâyetler eliyle tahsis edilen 
miktarlar alâkalı köylere ve tohumluk sıkıntısı 
çeken yerlere kaymakamlık ve kazalara yine ay
nı günler içinde dağıtılmıştır. Bugüne kadar to
humluk mevzuunda milletvekili ve senatör bir
çok arkadaşlarımız Bakanlığımızla sıkı temas ha
linde bulunmuşlar ve çalışmalarımızı yakinen 
inilmektedirler. Elde mevcut banka kredisi istika
metinde kullanabildiğimiz elli küsur bin ton to
humluktan .sonra Hükümet olarak yeni imkânlar 
içerisine girmiş ve Üretme Çiftlikleri Genci Mü
dürlüğü elindeki imkânları dafha büyük ölçüde 
kullanma yoluna doğru götürmüş, kredili yol ile 
• verilebilecek tohumluk miktarı olarak da kredi 
tabanını 20 milyon liraya Hükümet olarak çı
karmışız. Ve böylece 70-75 bin ton tohum Tür
kiye'de tevzi edilmiş ve mahalline sarf edilmek 
yoluna gidilmiştir. Bu arada tatbikat içerisinde 
gazetelerde hepinizin okuduğu yanlış neticeler 
veren birtakım davranışlar doğmuştur. Diyarba
kır sokaklarından 100 ton ilâçlı tohumluğu geri
ye toplamak zorunda kalmışız. Gaziantep fahri-
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kalanndan ilâçlı tohumluk öğütülüp Mardin'e 

: kadar inmiş ama yine Hükümet bunun üzerine 
hassasiyetle eğilmiş, hepisin i maihalline masruf 

I ihale getirmeye çalışmıştır. Arkadaşımızın bil-
j hassa fakir ve imkânsız çiftçilere Hükümet ola-
| rak, tavuk yemi olamıyacak ölçüde tohumluk 

dağıtılmadığı şeklindeki konuşmasını tasvibet-
' iniyorum. Ihtiyaeolarak bütün vilâyetlerden 
i bildirilen bu ihtiyaçların yüzde 90 mdan faz

lası mahallî taleplerin istikametinde karşılan
mıştır. Ve halen de ekime, sahaya intikal etmiş 
durumdadır. Arz ederim. CO.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

2. —Antalya Milletvekili Raf et Eker'in has
talığından dolayı bir ay izinli sayılması hakkın
daki Başkanlık tezkeresi (3/991) 

BAŞKAN —• Gündeme geçmeden evvel bir 
arkadaşımızın izin talebi hakkında Başkanlık 
Divanının kararını okutuyorum. 

Genel Kurula 
Antalya Milletvekili Raf et İlker'in, hastalı

ğına binaen, 1.11.1964 tarihinden itibaren 1 ay 
izinli sayılması Başkanlık Divanının 2.11.1964 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad 'Sirmen 

BAŞKAN — İzin talebini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... "Rtmiyenler... tzin talebi 
kabul edilmiştir. 

Gündemıin 1 nci maddesini komisyonlara üye 
secimi teşkil etmektedir. Ancak komisyonlar için 
henüz aday gösterilmesi tamamlanmamıştır. Bu 
yönden gelecek birleşimde komisyonlara üye se
çimi yapılacaktır. 

j Gündemin diğer madd'esine geçiyoruz. 

3. —• istanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
I Millî Eğitim Bakanının, ifa ettiği hizmet süre-
I since, takibettiği eğitim politikasının, Anayasa

nın 89 ncu maddesi gereğince, gensoru yaliyle 
I görüşülmesine dair önergesi (11/3) 

BAŞKAN — Sayın Saadet Kvren'in önerge
sini okutuyorum. 

Millet Meclisi Riyasetine 
Millî Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem'in 

I ifa ettiği hizmet süresince takibettiği (eğitim) 

2 8 -
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politikasının, millî menfaatlere zarar verici ma
hiyette olduğu, ayrıca, tasarruflarının, Anayasa 
ve kanunları ihlâl yoliyle, keyfî muamele mahi
yetini iktisabettiği saibittir. 

Mumaileyh, vatandaşın hakiki mümessili olan 
her partiye mensup sayın milletvekilleri tarafın
dan defaatle ikaz edilmesine rağmen kendisini, 
kanun nazarında suıçlıu Miattı politikasında inatla 
ısrar etmiştir. 

Siyasi, cezai ve hukukî sorumluluğu aşikâr 
olan Bakanın, ademiıtimat yoliyle düşürülebil-
mesini teminen, politikasının, Anayasanın, 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru yolliyle görüşülmesini 
talebelerim. 

. İstanbul Milletvekili 
Saadet Evren 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince önerge okunmuş 
bulunmaktadır. Şimdi sırasiylo evvelâ önerge 
sahibine, cla'ha sonra parti grupları adına ko
nuşmak: ist iyon arkadaşlarımıza ve daha sonra 
da Başbakan veya Bakanlar Kurulundan bir Ba
kana söz vereceğim. 

Buyurun Saym Saadet Evren. 

SAADET EVREN (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, takdir buyurursunuz ki, parlâ
mentoları itibarlı kılan millet namına haiz ol
dukları murakabe hakkıdır. Ancak bu hak ne 
kadar isabetle şahsi, parti düşünceleri açısından 
ne kadar ötede kullanılırsa temin edeceği itibar 
da o derece fazladır. îsaıbetten şunu kasdediyo-
rum : Bir Bakanın hata ve taksir çerçevesi için
de kalan ve kabiliıslah olan münferit ve mahdut 
tutumları olabilir. Bunlar daima müsamaha ile 
kıanşılamır, imhale müsaittir. Ama bu tutum hatta 
ve taksir çerçevesini aşarsa, iyi niyetle telit 
olunmazsa ve doğan zarar vüsati itibariyle ke
safet peyda ederse o zaman Parlâmentonun mu
rakabe hakkının müsamalhasız olarak işlemesi 
ica'beder. İşlemelidir, zira eğer işlemezse Devlet 
hayatında bir vazife suiistimalinin yanında di
ğer bir vazife suiistimali doğmuştur. 

Fazla konuşmaya lüzum hissetmiyorum. Çün
kü; iktidar partisinin muvaffak olmamış, şu ve
ya bu sebeple icraatı musip görülmemiş bir Ba
kanının yerine daha ehil birini ikame etmek 
yeddikudretinde olan C.H.P. Grupu arkadaşlarım, 
oylamaya müspet olanak iştirak edeceklerimi bil
dirdiler. Bu takdire şayan bir harekettir. Zinde-
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lik ve hayatiyet ifade eden bir harekettir. Mu
halefete mensup milletvekili arkadaşlarımın da 
reylerini müspet olarak telâkki etmek gibi bir 
hüsnüniyete sahibim. Ancak, gazetelere akseden 
şekliyle Turhan Bilgin arkadaşımın bir tereddü
dünü gördüm. Her türlü şek ve şüpheye meydan 
vermemek için kısaca temas edeyim : Sayın ök-
tem'in tutumunu Türkiye öğretmenler Birliği 
Miıllî Federasyonunun Eskişehir toplantısına 
kadatr gayrimaikbul, ondan sonra makbul've mu-
tdber telâkki etımek sakim bi'r yol, şüphesiz şaya
nı terviç değildir. 

Saym öktem, sağ ayağı taşa takıldığı zaman 
«'ben komünist değilim» diye iltica etmiş; sol 
ayağı taşa takıldığı zaman «ben gerici değilim» 
dliye dehalet etmiş... Acaba düşünüleJbilir mi ki, 
Bakan olduğu yerde kalmış yani, dünya durmuş, 
Bakan durmuştur. (Gülüşmeler) Veyahut da Ba-

' kan bu iki kutba da yüz vermiyerek, bu iki 
kutba da iltifat etmiyerek vasat imkân ve vasat, 
itidali, mantığı, basireti temsil etmiştir. Böyle de 
düşünülebilr. Gensoru açıldığı zaman göreceğiz 
ki, Saym öktem böyle bir hareketi asla -yapma
mış, kendi kendini vaftiz etmek usulü ile bu iki 
kutup arasında mütemadiyen dönmüş mütema
diyen dönmüş, en nihayet Maarif Vekâleti teşki
lâtının bugünkü laçka haline ifrağ etmiştir. Mü
zakere açıldığı zaman tabiatiyle konuşacağız, de
şeceğiz, ve ispat etmeye çalışacağız. 

Binaenaleyh, Hükümet de iyi niyet göstere
rek Cren sorusunun açılmasına muvafakat beyan 
ettiği için vaktinizi almak zait bir hareket tar
zıdır. 

Peşinen teşekkürlerimizi arz ederim efendim 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına beyanda bulun
mak isteyen var mı? Adalet Partisi Grupu adı
na Saym Ali Naili Erdem buyrun. 

A. P. GRUPU ADİNA ALİ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — Muhterem Milletvekilleri, Saym 
takrir sahibi konuşmalarının arasında, partimiz 
mensuplarından Saym Turhan Bilgin'in bir ko
nuşmasına temasla arzı cevapta bulundular. 
Pek muhterem takrir sahiplerinin de malûmla
rı olduğu üzere, Saym Turhan Bilgin Bey arka
daşımızın yaptığı konuşma partimizi ilzam eden 
bir konuşma değildir. Esas itibariyle bu konuş
ma, dün Grupumuzda vâki toplantıda, esasında 
ekseriyet olmamakla beraber; bulunan arkadaş
larla birlikte bu mevzuda hazır bulunanların 
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görüşlerini tesbit etmek zımnında yapılmıştır. 
Bu mevzuda yetkili organ görüşmelerini bitir
miş ve bu hususlar ancak şu anda tarafımdan 
yüksek ıttılaınıza arz edilmektedir. Takrir sa
hiplerinden Sayın Kâmil İnal bey, takrirlerinde 
Sayın Millî Eğitim Bakanını, plânda arz edilen, 
plânda tadat edilen hudutları bir tarafa bıraka
rak keyfi ve indi görüşlerle yatırımlara girdiği
ni beyan etmektedirler. Diğer takrir sahibi Sa
yın Saadet Evren, esas itibariyle birinci parag
rafta Millî Eğitim politikasının, Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından şahsi, kanun dışı ve 
Anayasa dışı hareketleriyle, millî menfaatleri za-
rardide ettiğini iddia etmekte ve suç isnat etmek
tedir. Biz bu iddia isnatların ye hatalar silsile
sinin dışına çıkan ve mevzuat muvacehesinde 
suç iktisap eden hususların peşinen vuzuha er
mesi için Gensorunun açılmasını kabul ediyor 
ve reylerimizi bu istikâmette izhar ediyoruz. 

Teşekkür ederim (soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gm-
pu adına Sayın Çelikbaş. 

C. H. P. GRUPU ADINA EETEHİ UEI AK
BAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, İstan
bul Milletvekili Sayın Saadet Evrem arkadaşı
mızın buradaki konuşmasında kullandığı bâzı 
ifadeler, huzurunuzda söz almanı lüzumunu his
settirdi. 

Kendileri söze başlarken doğru olarak Parlâ
mentoda siyasî iktidarı, icra sorumluluğunu ta
şıyanları müeesir murakabeye tâbi tutma mü
esseselerinden birinin de Gensoru olduğunu ifa
de ettiler. Bu ifadeden sonra henüz Sayın Millî 
Eğitim Bakanının icraatının herhangi birisi üze
rindeki iddialarını izah ve isbat edemediklerine 
göre; bu izahat verilinceye kadar olsun, sadece 
Gensorunun açılmasına imkân veren bir konuş
ma ile yetinselerdi daha isabetli davranış ola
caklardı. 

C. H. P. Grupu, iddia edilen esaslar ne ölçü
de hakikate tetabuk etmektedir, bunlar ortaya 
çıksın, maksadını sağlamak içindir ki, Gensoru
ya müsbet oy vermek kararını almıştır. Yoksa 
Sayın Millî Eğitim Bakanının icraatı dola'yısiy-
le Grupumuzda herhangi bir müzakere cereyan 
ederek sarih veya zımni muvafakat edeceği hak
kında herhangi bir şey cereyan etmemiştir. 

Sayın Evren arkadaşımız nitekim konuşma
larının sonunda bizim bu istikametteki düşün-
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çelerimize uygun beyanlarda bulundular. Bu 
Gensoru açılmalı ki, biz iddialarımızı isbat etme
ye çalışalım, müzakere edilsin, olaylar deşilsin, 
izahat verelim, dediler. Bunlar ne ölçüde doğru
dur, ne ölçüde doğru değildir? Huzurunuzda 
konuşulmadan tek taraflı olarak bir hükme bağ
lamak, elbette, isabetsizdir. Biz her hangi bir ar
kada şıumzın en küçük bir noktada tereddüdüne 
meydan, vermemek içindir ki, gayet açık kalple 
böyle bir ittihamm ki, içeride Sajnn Saadet Ev-' 
ren'in beyanlarında Bakanın sadece siyasi me
suliyetinden değil, hukukî mesuliyetinden ve ce
zai mesuliyetinden bahisler vardır, bütün bunlar 
et raf iyi e burada müzakere edilsin ve Sayın Mil
lî Eğitim Baltanı bu ittiham ve iddialar karşı
sındaki tasarruflarının esbabını, nedenlerini 
umumi efkârımızda açıklamak imkânını elde et
sin. Biz hu maksatla Gensorunun açılması taraf
larıyız ve müessir bir murakabenin ancak bu 
suretle yürüyebileceği kanaatini taşıdığımız 
içindir ki, hu işlerin konuşulmasında, memleket 
için Hükümetin politikası için, vatanın politika
sı için isabet görerek herşeyin ortaya konmasın
da fayda gördüğümüz rnülfıhazasiyle Gensoru 
açılması lehinde oy kullanma kararını vermişiz
dir. Bu itibarla henüz hiçbir şey konuşulmadan, 
henüz hiçbir iddianın ispatına geçilmeden Mil
lî Eğitim Bakanını itham câer şekilde beyanlar
da bulunmanın hiç olmazsa bu birleşim için he
nüz mevsimsiz ve günü gelmemiş bit^görüş oldu
ğunu da belirterek huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Teşekkür ederim. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN - - Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Sekip İnal, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA SEKİP İNAL (Ha-
Tay) — Muhterem arkadaşlarını, önergede ha
kikaten Millî Eğitini Bakanı hakkında iki itti
ham esaslı olarak ileri sürülmüştür. Biri, Millî 
menfaatlere aykırı olarak millî eğitim işlerinin 
yürütülmesi, ikincisi Anayasaya aykırı birtakım 
tutumlar içerisine girilmiş olması ve netice itiba
riyle1 hukukî sucun mevcudiyeti iddia olunmak
tadır. I'Hbetteki, bu kadar, kanaatimizce, ciddî 
olması lâzımgelen mevzuun Yüksek Heyetçe tet
kik edilmesi, ilgililerin görüşlerinin tesbiti ve 
ondan sonra bir karara varılması gerekmekte
dir. Bu itibarla Yeni Türkiye Partisi olarak tah
kikatın açılmasına taraftar olduğumuzu arz ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Parti Grupları adına başka be

yanda bulunacak arkadaşımız mevcut değildir. 
Hükümet adına Sayın Nüvit Yetkin. 
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Cum

huriyet Senatosu Malatya Üyesi) —• Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, gensoru, Ana
yasa ve İçtüzüğümüzün bahşetmiş olduğu önemli 
ve faydalı bir denetim müessesedir. Bu müesse
seyi bir milletvekili arkadaşımız tahrik etmiş 
bulunmaktadır. Konu Millî Eğitim Bakanının 
şahsına tevcih edilmiştir. Millî Eğitini Bakanı 
bugün bir resmî görevle ve azınlık okullarım 
ilgilendiren çok önemli ve memleketimizi ilgi
lendiren bir konunun müzakere edildiği 
UNESCO toplantısında bulunmak üzere yurt 
dışındadır. Kendisine Sayın Saadeıt Evren arkada
şımızın tevcih eıtmiş olduğu gensoruyu ıttılaınıza 
ulaştırdık. Bu gensorunun açılmasına kendisi
nin de taraftar olduğunu bana yazı ile bildir
miştir. Bu hususta binaenaleyh, hakkında gen
soru tahrik edilmiş bulunan Sayın Millî Eği
tim Bakanının bu gensorunun açılmasına ta
raftar bulunduğunu huzurunuzda arz etmeye 
mezunum. Bu suretle gerçekler ortaya atılarak 
görüşmelerle Meclisin tenevvürüne de bir im
kân ve fırsat doğmuş olacaktır. Bunu arz ede
rek huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, şimdi Ana
yasanın 89 ucu maddesi gereğince parti 
grupları adına konuşulmuş ve Hükümet adı
na da bir Bakan arkadaşımız cevap vermiş 
bulunmaktadırlar. 

Sayın Evren'in önergesini tekrar okutaca
ğım ve gündeme alınıp alınmaması hususunda 
oyunuza başvuracağım. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — «Sakim 
yol» tabiriyle şahsıma sataşıldığı ididasında-
yım. Sayın Saadet Evren, beyanatımdaki söz
leri «Sakim yol» olarak telâkki ettiğini'söy
lemiştir. Başkanlık bunu bir sataşma telâkki 
etmiyor mu? 

BAŞKAN — «Sakim yol» tabiriyle zatıâli-
nizin şahsı hedef tutulmamıştır. Sayın Ev
ren, «Sakim yol» tabiriyle Sayın Bilgin'in şah
sını mı hedef tuttunuz? v 

SAADET EVREN (İstanbul) — Bu siyasi 
bir üslûptur, bu sözün arkadaşımızla bir ilgisi 
yoktur... 
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BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir, sa

taşma vâki değildir. Sayın Evren arkadaşı
mız, bu siyasi bir üslûptur, arkadaşımızın şahsı 
ile ilgisi yoktur dediler. Başkanlık da sataş
ma olmadığı kanaatindedir. Turban Bilgin ar
kadaşımız direniyorlar m i l . 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Direni
yorum efendim... 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince sataşma 
olup olmadığı hususunu oyunuza sunuyorum. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Sataşma olduğu kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bilgin. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarımı Anayasanın milletvekilleri
ne vermiş bulunduğu hakkı kullanan Sayın 
Saadet Evren Hanımefendi, kendi görüşünü, 
yani millî menfaatlere aykırı bir millî eğitim 
politikası güdüldüğünü elbetteki, bu (kürsüden 
ispıat edeceklerdir. Ancak, yaptıkları beyanda 
gazete malûmatına inhisar eden ve doğruluk 
derecesi bilinmiyen bir beyanı ve bu beyanın 
istinadettiği fikri «Sakim bir yol» olarak tavsif 
etmesini asla kabul etmiyorum. Bendeniz bu 
vesileyle dün kendi grupumda bir sohbet mahi
yetini aşmıyan görüşümü bu vesile ile huzuru
nuzda tavzih etmek, açıklamak mecburiyetin
deyim. Çünkü benim konuşmamın Millî Eği
tim Bakanının politikasının Eskişehirde'ki Fe
derasyon toplantısına kadar olan kısmını be
ğendiğimi, diğer kısmını beğenmediğimi, bunun 
bir sakim yol olduğunu ifade ettiler. Şu hale 
göre yüksek müsamahanıza sığınarak konuşma
mın iana hatlarını ifade edeceğim : 

Evvelâ grupta; Saadet Hanımefendinin 
takribiyle çok vahîm bir iddiayı ileri sürdüğü
nü, millî menfaatlere aykırı bir politikanın 
yürütüldüğünü iddia ettiğini, fakat bu iddia
nın delillerinin ortada olmadığını, buna rağ
men bu delillerin ortaya atılabilmesini teminen 
gensorunun açılması lehinde oy kullanmamız ge
rektiği, fakat şayet bu ithama, bu büyük ve 
yuvarlak sözlerin altında sadece tek dersten 
borçlu kalma hâdisesi sebebiyet veriyorsa o tak
dirde bunun bir gensoru değil, bir umumi mü
zakere mevzuu yapılabileceğini ileri sürdüm. 
Nitekim gnıpumdaki diğer bir hukukçu arka
daşım kuvvetler ayrılığı prensibini nazarı i'ti-
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(bara alarak, 'bu mevzuun Parlâmentoda görü
şülmemesi fikrini de müdafaa ettiler. Buna ilâ
veten ben şahsan şahısların, bilhassa Devlet 
hizmetindeki insanların icraatının m'ürakalbe 
edilebileceğini, 'fikirlerinin ellbetteki yerilebi-
leceğini, ama ufak vesilelerle dahi olsa mu
ayyen 'bir maksatla hareket edenlere 'bir nevi 
ricalin yerilmesi değil, hattâ Türkiye'deki 
kah'tı ricali, artırıcı Ibüyük sıkıntının doğması
na s elbelb'olalb ilecek hâdiselerin kapılmaiması -ge
rektiğini de ifade ettim. Şu dakikada da. Ibu 
fikrimde musırnın. 

Arkadaşımız delillerini iburaya getirecek'tir. 
Sakim ylolda olanın 'benim fikirlerimin ini yok
sa arkadaşımızın kendisinin fikirlerinin mi ol
duğunu hâdiseler 'gösterecektir. Ben 'bununla 
hi'çjbir zaman İbrahim öktem arkadaşımızı ımü-
dafaa eltim iyiorum. Ellbette'ki Yüksek Hey eltiniz 
huzurunda İbrahim ökteim kendi tasarrufları
nın savunmasını yapacaktır. Tatmin olmazsam 
şahsan ben de kendisine icalbeden istikamette 
reyim i kul 1 anacağı m. 

İkinci noktaya geliyorum: Muhterem arka
daşlar, filıhal ben şahsan İbrahim öktem'in, 
kendi grupumda, yaptığılm konuşmada, Eskişe
hir Federasyon toplantısına kadar olan tutu
munu tas'vibetlmediği'mi, fakat ondan isionraki 
tutumunu tatfvibettiğimi, >vo bilhassa aşırı «ol 
cereyanlardan Ibu memleketi kurt ar albüm ek için 
yaptığı mücadelenin ;bn memlekete fayda getir
diği kanaatinde olduğumu ifade ettim ve aynen 
şunu söyleklim : «Biz, yarının iktidar partisi
yiz» dedim. Yarının iktidar partici ,/kİuğuınu-
-za göre /bugün bir buldo'zer vazifesi görüp bize 
yolları açalbilecek ve bilhassa nnillî eğitimde 
bir solun mihraklaşımasma, imkân vermiyecek 
tutumlara giden her insanı desteklememiz icalb-
ettiği fikrini ileri sürdüm. Bu, İbrahim ök
tem'in şahsını desteklemek değildir. Eğer, İb
rahim öktem. aşırı sol cereyanla kendi bünyesi 
içine mücadele ediyorsa 'ben b'âzı meselelerde 
politik mülâhazalardan sıyrılmasını Mlen. ibir 
insanım ve o takdirde -onun fikrinin desteklen-

/ meisini kabul eden İbir görüşe sahibim. Benim 
yolum, sakim (bir yol değildir. İnanışı'm hudur 
ve hu /bakımdan 'Saadet Evren Hanımın «sa
kîm yol» tabirini reddediyorum. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Şim<di önergeyi okutacağım 
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dallıa sonra oyunuza sunacağım. Ancak yine 
Anayasanın 89 ncu maddesinde: 

«Gündeme alınma kararı ile birlikte gen
sorunun görüşülme günü de belli edilir.» De
niliyor. Yani görüşmenin .gündeme alınması 
kararı Meclis tarafından verilirse ıbunun ne za
man görüşüleceğinin de tesbiti lâzımdır. Bu 
ısebeple iki 'günden ev^vel yedi .günden ıslonraya 
görüşülme meselesi bırakılamaz. 

Buyurun Sayın Yetkin. 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (S. 

!S. Malatya Üyesi) — Muhterem arkadaşlarını. 
Mulhlterem Başkanımız, gensorunun yalnız gün
deme alınması hususunun değil, .görüşme günü
nün de tesbitinin lâzıim'geldiğini beyan eftikle-
ri için 'huzurunuza ıgeldim. 

Millî Eğitim Bakanımız, demin de afz etti
ğim, azınlıklarla, ilgili bir Türkiye'yi alâkadar 
eden bir konunun, gündeminde 'bulunduğu, 
'UNESCO toplantısı udadır ve Hükümeti temsil 
etmektedir. Bu konunun görüşülmesi gündeme 
alınmıştır ve önümüzdeki günlerde bu konu gö
rüşülecektir. Anayasanın sarih hükmünü çiğ
nemek: bahis konusu değildir. Anayasanın kloy-
duğu müddetin âzamisi olan gelecek hafta 
Oarşamba gününü görüşuıe günü olarak 'lû(tfen 
Heyeti .Âliye niz kabul ederse, arkadaşımız o 
zamana kadar gelecek ve kendisini saıvnnma 
imkânını bulacaktır. 

Hürmetle arz ederim. 
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Saadet Evren'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin gündeme alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Gündeme alın
ması kalbul 'edilmiştir. 

Önergenin gelecek hafta Oarşamba günü. 'gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiş
tir. Önerge gelecek hafta Oarşamba günü gö
rüşülecektir. 

Bu [gensorunun görüşülmesinde 'konuşmak 
istiyen arkadaşlar isimlerini Kanunlar Müdür
lüğüne kaydettirerek sıraya girebilirler, arz 
ederim. 

Gündemin diğer 'maddesine geçiyoruz. 

•i. — Bolu Milletvekili Kâmil incil'in, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve prensip
lerine uymıyan durumlar yaratan Millî Eğitim 
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Bakam hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince, gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/4) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim maddeler hakkında Ana

yasanın 89 ncu maddesi gereğince (yalnız Millî 
Eğitim Bakanı hakkında) gerekli işlemin yürü
tülmesini arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Kâmil inal 

.1. Yıllardır bu memlekette yatırımların 
yerine değil siyaset adamlarının isteği ile oldu
ğu söylendi. Bu sakat gidişin plânlı devreye 
girişimizde ston (bulması gerekirdi, maalesef 
Millî Eğitim Bakanlığında Bakanın şalhsi gay
retleri yüzünden plânın hedefine ve prensiple
rine uymıyan durumlar yaratılmıştır. 

a) 1:964 - 196:5 ders yılında yurdumuzda 
30 tane 'ortaokul açıldı. Bu okulların açılışın
da hangi kıstaslar göz önünde tutulup da açıl
dığını incelediğimizde hakikatler meydana çık
maktadır. Bu yıl açılan 30 ortaokulun içeri
sinde nüfusları 8 650 olan Burdur ilinin Ağla
sun ilçesi, Çamlıtıemşin 10 327, Denizli ilinin 
Kale ilçesinin bucağı olan Babadağ'ın nüfusu 
10 984, îztoıir'in Narinlere bucağının nüfusu 
11 176, 

İh) Yukarda zikrettiğim naihiye ve kazala
ra 'okul açıldığı halde nüfus (bakımından bun
lardan dalha fazla yani nüfusu 111 #52 olan Se
ben kazasına okul açılmamıştır. Nüfusu 8 000 
olan kazalara lokul açılırken 12 000 nüfuslu 
kazaya açıklayışının izahını yapmak imkân
sızdır. 

c); 19'6it' yılında 'binası 'halk tarafından ya
pılan okulun iç malzemeleri yine halk tarafın
dan su, elektrik, Ibaıbçe dulvarı gifbi noksanları 
92 800 nakdî 35 000 lira aynî ve ibedeni yardım 
karşılığında tamamlanıp 3 yıldan beri Millî Eği
tim Bakanlığına müracaat yapıldı. (Millî Eği
tim Bakanı l'9'6l3 ders yılında öğretmenim ylok 
okulu açıp açmamak arasında fark olmaz Ibu 
yıl 'hiçjbir 'ortakul açıkııya'cak Plânlama müsa
ade ettiği takdirde eğer ortaokul açarsak bun
ların Ibirincüsi 'Seben »olacak dediği Jhalde). Ma
alesef bu yıl açılan 30 'ortaokulun sonuncusu! 
dahi olamadı. 

4 . 11 . 1064 0 : 1 
[ d) Yol ve uzaklık bakımından açılan 

okullar arasında da Seben önde gelmektedir. 
Nerede kaldı plân, program, Millî Eğitim Ba
kanına 'haklı olarak sormak icalbediyor. 

2. Orta'okul yaptırma derneklerine Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yardımla
ra Ibaktıği'nıızda eskiden yapılan haftaların de
vamından (başka bir §ey göremiyioruz. Misal : 

Bu ders yılında açılan 30 'ortaokula bulgüııe 
kadar yapılan yardımları incelersek 'hayretler 
içinde kalınır. Bu yardımlar 10 000 lira ile 
T70 000 lira arasında değişiyor. Yani arzu ^di
lene ton ile arzu edilmiyene de gram ile para 
dağıtımı yapılıyor. Bunun ne kadar izalhı ya
pılsa (boştur. Ekli cetvel incelendiğinde Ibu du
rum da'ha açık görülmektedir. 

3. 1964 yılında ilkokul yapımı için illere ay
rılan ödenekleri incelediğimizde paraların hangi 
kıstas ile dağıtıldığı meydana çıkmaktadır. 

I Misal : 
Ankara iline 9 milyon lira ayrılıyor. An

kara ilinde nüfusu 150 den fazla okulsuz köy 
sayısı 102 dir, Halbuki nüfusu .150 den. fazla 
lokulsuz köy sayısı 397 olan Erzurum'a Anka
ra V a ayrılanın yarısı veriliyor. 

Nüfusu 150 den faizla okulsuz köy sayısı 3 
olan İstanbul iline 14 mily'on lira ayrıhyior, ne
rededir Ibu işin adaleti? Plânı ve programı? 
Millî Eğitim Bakam okul açılmasını ve illere 
paraların dağıtımı isinin Plânlamaya aittir di
yemez çünkü Plânlamada acılan ortaokulların 
yerleri tevhit edilmez, bu yıl şu kadar orta
okul .alçalbilirsiniz diye Plânlama ifiıı prensibini 
ve umumi 'plândaki hedeflere göre adedini tes-
Ibit eder. Millî Eğitim Bakanlığı da plâna 
programa, adalet. ilkelerine göre okulların ye
rini ve illere ayrılan ödenekleri derneklere ya
pılan yardımların taksimini yapması gerekmek
teydi, durum maalesef bunun tam tersine ol
muştur/ 

4. On yıldan 'beri Millî Eğitim de tek ders-^ 
den üst sınıflara devam etme 'hakkı 'tanınmıştı. 
Bu yol Millî Eğitimde doğru okuyabilir, fakat 
'bir hatayı düzeltmek için tekrar hata yapmak 
icalbe'tmez. Millî Eğitim Bakanlığına 'her gelen 
Bakan 'şa;hsi görüşü ile Türk Millî Eğitimini 
yürütmeye kalktığı zaman işte (bugünkü Millî 
Eğitimiimi'zdeki Ifoocalamalar imeydana gelir. 

Bir misalle bu durumu şöyle açıklıyaibiLiriz: 
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Bir arsanın üstüne baba bir ev yaptırır.. Oğlu 
beğenmez yıkar. Aynı arsaya 'bir evde o yap
t ın. Torun beğenmez, yapılan baba evini yı
kar »'bir de torun yaptırır. Netice: O ailenin 

avu'ç dolusu parası gitmiş fakalt tek eıvTeri ol
muştur. 

Bir ev uğruna ömrü 'borçla ve üzüntüyle ge
çen üç nesil, 'bir kültür birliği, (bir inanış birli
ği, bir ileri görüş ve iktisadi düşünüş sistemi
miz olmadığı için birbirini beğenmiyen dede -
oğul - torun olarak kalkınmadan servet sahibi 
olmadan tükenip ıgidiyoruz. Millî Eğitim dedi
ğimiz eğitimimiz gerçek de millîlikle ilgili ol-
mıyan !bir yöndedir. Çünkü; halkla memleket 
.gerçekleriyle ailelerin kültürü, sosyal durumu, 
inanışı, .evlerinin 'odası, suyu, ışığı ile yakın
dan ve uzaktan Jhiçjbir ilgisi yoktur. İşte onun 
için Millî Eğitim Bakanının gayretleri yüzün
den 08 169 löğrenci tek dersten sınıfta 'kaim'.ş-
tır. Bu geriye dönüşler yüzünden memleket 
ekonomisine yaptığı zarar milyarlara yaklaş
maktadır. 

Yedinci Millî Eğitim Şûrasının imtihan sis
temleri hakkında verdiği karar Millî Eğitim 
Bakanının uyguladığının tam tersidir. Şûra 
kararları kitabı sayfa 1418, madde 9 da (sınıf 
geçme yerine ders geçme esası prensibolarak 
kabul edilmeli ve bunun tatibikıııa geçilmesi 
için gerekli bütün hazırlıklar etraflıca yapılma
lıdır. Bu suretle borçluluk usulünün yarattığı 
promlemler de kendiliğinden halledilmiş olacak
tır.) denildiği 'halde, bu kararlara llıiıç uyul
maya lüzum bile görülmeden şahsi politika yü
rütme yolu tutulmuştur. 

Cemiyet hayatında yapılacak değişiklikler, 
şaihıslarm bünyelerindeki değişiklikler gil'oi ani 
ve intikal devresi geçirmeden yapılamaiz, Uy
gulanacak bir kararın memleket ekonomisine, 
sosyal Jbünyeye yapacağı tesirler 'hesaba katıl
madan yapılmamalıdır. 

Millî Eğitim Bakanı 'bıı memleketin gerçek
lerini bilmemeziikten geliyor. Misal : Üniver
site harçlarının yükseltilmesi konusunda ver
diği beyanat bu memleketin gerçekleriyle ta-
Iban tabana zıttır. (Harçların yükseltilmesi 
doğruymuş, öğrenciler hayatlarını çalışarak 
kazanacaklardır diyor.) 

Bu memlekette insanlar iş diye kıvranıyorlar 
bir kazada açık bir hademelik için yüzden fazla 
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müracaat edildiğini, 'memleketteki işsMik yü
zünden 100 000 vatandaşın dış ülkelerde ça
lıştığını bilmemeziikten gelmek, sorumluluk al
mış olanlar için doğru bir yol değildir. 

5. Her yıl 10 000 nin üzerinde lise mezu
nunu bir meslek sahibi yapmadan hayata at
mak doğru (bir yol değildir. Üniversiteye giriş
leri imtihanla kayıtlamak Anayasamızın 50 nci 
[maddesine tamamen aykırıdır. (Halkın öğre
nim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak Devletin 
başta gelen ödevlerimi enidir.) Dediği halde Ibu 
durum hiç bilinmcmezlikten geliniyor. Ben 
doktor veya, mühendis (olacağını diyen insanın 
karşısına engel çıkarmak ve bu dâvayı hal yo
luna memleket hayrına bir çıkar yola koymak 
Millî Eğitim Bakanının vazifesi olduğu halde 
üniversitelerimiz muhtardır, vazife onlarındır 
diye söyliyemez. Geçen yıl üniversitelerimizin 
çift tedrisat yaparak veya gece üniversiteleri 
açmak suretiyle /bu problemin çözüm yoluna 
ıgireceğini söylediğimiz zaman üniversitede ça
lışan profesörlerimizin araştırma ve inceleme 
zamanı kalmaz denildi. Acaba yeni açılan (bir
çok hususi yüksek okulda ders vermeleri onla
rın vazifelerini aksatmıyor mu? 

Yine Anayasamızın 2\ nci madesinde zikre
dilen şu hususa da yapılanlar uymamaktadır. 

Madde 21. — (Herkes bilim ve sanatı ser
bestçe öğrenme hürriyetine sahiptir.) dediği 
halde durum malûmdur. 

Buraya kadar gerekçeli 5 maddede topla
mış olduğum 'hususlar .Millî Eığitilm Bakanının 
şahsi tutumu yüzünden olmuştur. Bu durum
ların taihkik ve tekikına lüzum görmeden Millî 
Eğitim (Bakanının bu vazifeyi bırakmasını bek
lemekteyiz. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Biak'aaıı hakkımda 
gensoru atçııl.ması talebini muMievi önerige okun
muş ıbulunımıaktadıı^ İBüırfaız evvel görü^m/üış ol1-
duğ'umuız ünerlgedo tatlbiik e'ttiğiımliz prosedüre 
göre buıiııu d«a inceliyecıeğiz. 

Parti gruplıau-i1 adıma söz istenıeleııdleını evvel' 
öıı/eırg^eskıi feah !sıaıdeıdinıde önerge sahibine söz 
veneceğiim* Buyurun Sayın Inaıl. 

KÂMİD İNAL (Bolu) — Sayın Başkan, 
ımuıhtercıiL aılkladaşjiarjjm; olkuınım/u§ olan g'ensıo-
ruı öanergielmide ihâldüsıelıeri sebepleriyle olbjetkitirf 
ollaraık alçılklaimıaya çjaıbştaım., Şilindi de izabJlıaırı-
miı yiıme objektif bir açııdan değerl'e-ndirımıeye çia-
1 ışiaca ğını. 
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Büyük Millet Meclisinim sayın üyelerimin de 

bu 'hâdiseye bir parti açışımdan değil, bir ınionı-
leıket. dâvası yönlünden ele alacağına kaani buı-
Itumuyoruını. 

MuıhteremT arkadaşlar; 
1964 Millî Eğitimi Bakanlığı Büitejesiode bü

tün parti sözcüleri Millî Eğitıimdeıki aksaklık
ları, bu (kürsüden/ dile getirdiler, İnatta bâzı 
problemlerin çareleri söylemdi. Miılilî Eğitimi 
Bakana eğer burada sayılan hatlalardan! miüm<-
toün olanlarımı ele almış olsaydı Mil î Eğıilti-
milmlizdeikıi buıgünlkıü aik&alkhlklar mieydama gel
mezdi. 

Muhteremu arkadaşlar; 
Bizim eğitim sistemimiz öğrenciyi haroa-

oıaktam baışka bir sonuç doğuırmamıa'ktadiır. 
Misal; bu yıl 'orta dereceli okullarıımızda sınıf -
ita kalan öğrencilerimizin! mevcudu 205 binidir. 
Eğitim, ıtoplum adıma Devletim yüklendiği 'baş-
liDoa kıam'u görevidir. Bu anlayış çok titizlikle 
elte ahımmak ızorumdadıır. Kişisel fikirler, ve (ka
rarlar Millî Eğitimde uygulama- alanı bulma-
ımalıdır, Maalesef Millî Eğitimimizde kişisel 
fikirler ve kararla* rolî ^oynamaya başladı. 
10 yıldan 'beri <tıak dersten bir üst sınıfa detvîaım 
e;tme halkfcımım kaldırılması buı yıl 68 169 Öğ
rencinin ısmmfta ikalmlalsıınia setbiebolımııış'tur. Buın-
laırın ım^emlekelî ekonomistine yaptığı zararlar 
çok büyüık olmıalktıadıır. Japonya, Amerika Bir
leşik Devleıtleri, Fransa,, İngiltere, Batı - Al
manya ve İtalya'da her dereceli okullarda öğ-
renıcilerin çalışmışı ve ıbatşanüıaranı değerlemdir-
one teknıiklerinin çok ıgelişttlirildiği ve bu işte 
objektif esaıslardam Ihaınekıet edildiği görülmek
tedir. 

Çocuklarım Ve genişlerin: başarılarınım kendi 
ydtenek ve çalışana (kapasitelerime göre tesbit 
ediliyor ve bunlarım; yeteri derecede başaru gös
teremedikleri dersler ve işlerde gelişmelerini 
temin hususunda okul ida.r;ecıl'e,riyle öğreıtm'en-
lerin velilerin de işıt&raki suretiyle gereken- ıbü-
•tün tedbirleri aldıkları ve en kabiliyettısiz öğ
rencileri dahi feda eıtmiyerek, muayyen bir 
başarı seviyesine ulaşturıp topluımia faydalı bir 
inşam halime getinm'ektiedirlter. Yani, bizdeki 
gibi bütün sıoruımluiluğu öğrencilere yükleme-
yip, daha çok onlarım etğitimindı üzterin© al
mış görevlerinde de aramamak yüzünden feda 
edilecek tek inşam: - /bulummıjyaaı mıemlıeketimiz-
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de buıgün cıari olan ve öğrencilerimizin başarı* 
lanın ölçıme vie değerlendirmede kullanılan bi
limsel ve objektif esaslardan uzak yoklama ve 
imtihanlarını çdk sayıda gencimizin feda edil
mesine, olkuldanı uzaklaşıtırıilnıasınfa ve hattâ 
topluım için 'zararlı İhale getirilmesine sebebi-
yet verdiği halde bu durumı yıllardan beri de
vam ediyor. Millî Eğitim Bakanı bunların ıs
lahı ile uğranacağı yerde humum itam tersine ka
rarlar aldırtıp uygulamakta ' ısrar etmesinin! 
bu mıemİefceıte faydası yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
1. — Yıllardır bu memlekette yatırımların 

yerine değil siyaset adamlarının isteği ile oldu
ğu söylendi. Bu sakat gidişin plânlı devreye gi
rişimizde son bulması gerekirdi. Maalesef Millî 
Eğitim Bakanlığında Bakanın şahsi gayretleri 
yüzünden plânın hedefine ve prensiplerine uy-
mıyan durumlar yaratılmıştır. 

a) 1964 - 1965 ders yılında yurdumuzda 
30 tane Ortaokul açıldı. Bu okulların açılışında 
hangi kıstaslar göz önünde tutulup da açıldığını 
incelediğimizde hakikatler meydana çıkmakta
dır. Bu yıl açılan 30 Ortaokulun içerisinde nü
fusları 8 650 olan Burdur İlinin Ağlasun İlçesi, 
Çamlıhemşin 10 327, Denizli ilinin Kale ilçesinin 
bucağı olan Babadağ'ın nüfusu 10 984, İzmir'in 
Narlıdere bucağının nüfusu 11 176. 

b) Yukarıda zikrettiğim nahiye ve kazala
ra okul açıldığı halde nüfus bakımından bunlar
dan daha fazla yani nüfusu 11 852 olan Seben 
kazasına okul açılmamıştır. Nüfusu 8 000 olan 
kazalara okul açılırken 12 000 nüfuslu kazaya 
açılmayışmm izahını yapmak imkânsızdır. 

c) 1961 yılında binası halk tarafından ya
pılan okulun iç malzemeleri yine halk tarafın
dan su, elektrik, bahçe duvarı gibi noksanları 
92 800 lira nakdi 35 000 lira da aynî ve bedeni 
yardım karşılığında tamamlanıp 3 yıldan beri 
Millî Eğitim Bakanlığına müracaat yapıldı. 
(Millî Eğitim Bakanı 1963 ders yılında öğret
menim yok okulu açıp açmamak arasında fark 
olmaz bu yıl hiçbir ortaokul açılmıyacak. Plân
lama müsaade ettiği takdirde eğer ortaokul 
açarsak bunların birincisi Seben olacak dediği 
halde). Maalesef bu yıl açılan 30 ortaokulun so
nuncusu dahi olamadı. 

2. — Ortaokul yaptırma Derneklerine Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yardımla-
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ra. baktığımızda eskiden yapılan hataların deva
mından başka bir şey göremiyoruz. Misal.: 

Bu ders yılında acılan 30 ortaokula bugüne 
kadar yapılan yardımları incelersek hayretler 
içinde kalınır. Bu yardımlar 10 000 lira ile 
170 000 lira arasında değişiyor. Yani arzu edile
ne ton ile at«u edilmiyeue de gram ile para da
ğıtımı yapılıyor. Bunun ne kadar izahı yapılsa 
hoştur, Ekli cetvel incelendiğinde bu durum 
daha acık görülmektedir. 

.'). — 1964 yılında İlkokul yapımı için illere 
ayrılan ödenekleri incelediğimizde paraların 
hangi kıstas ile dağıtıldığı meydana çıkmakta
dır. 

Misal : 
Ankara iline !) milyon lira ayrılıyor, Ankara 

ilinde nüfusu 150 den fazla okulsuz köy sayısı 
.10:2 dir. Halbuki nüfusu 150 den fazla okulsuz 
köy sayısı o97 olan Erzurum'a Ankara'ya ayrı
lanın yarısı veriliyor. 

.VüfiLsu 150 den fazla okulsuz köy sayısı 
3 olan İstanbul iline 14 milyon lira ayrılıyor ne
rededir bu işin adaleti, plânı ve programı? Mil
lî Eğitim Bakanı okul açılması ve illere para
ların dağılımı işi plânlamaya aittir diyemez. 
(/ünkü plânlamada açılan ortaokulların yerleri 
tcsbit edilmez, bu yıl şu kadar ortaokul açabi
lirsiniz diye plânlama işin prensibini ve umumi 
plândaki hedeflere göre adedini tcsbit eder. 
Millî Eğitim Hakanlığı da plâna programa, ada
let ilkelerine göre okulların yerini ve illere ayrı
lan ödenekleri derneklere yapılan yardımların 
taksimini yapması gerekmekteydi, durum maa
lesef bunun tam tersine olmuştur. 

4. ••—- On yıldan beri Millî Eğitimde tek ders
ten üst sınıflara devam etme hakkı tanınmıştı. 
Bu yol Millî Eğitimde doğru olmıyabilir. Fakat 
biı- hatayı düzeltmek için tekrar hata yapmak 
icabetmez. Millî Eğitim Bakanlığına her gelen 
Bakan şahsî görüşü ile Türk Millî .Eğitimini yü
rütmeye kalktığı zaman işte bugünkü Millî Eği-
timinıizdeki bocalamalar meydana gelir 

Bir misalle bu durumu şöyle açı'klıyabiliriz: 
Bir arsanın üstüne baba bir ev yaptırır. Oğlu 
beğenmez yıkar. Aynı arsaya bir ev de o yaptı
rır. Torun beğenmez yapılan baba evini yıkar 
bir de torun yaptırır. Netice: O ailenin avuç do
lusu parası gitmiş falca t tek evleri olmuştur. 
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Bir ev uğruna ömrü borçla ve üzüntüyle ge

çen üç nesil, bir kültür birliği, bir inanış birli
ği, bir ileri görüş ve iktisadi düşünük sistemimiz 
olmadığı için birbirini beğenmiyen dede oğul 
torun olarak kalkınmadan servet sahibi olmadan 
tükenip gidiyoruz. Millî Eğitim dediğimiz eğiti
mimiz gerçek de Millîlikle ilgisi ol m ıyaıı bir 
yöndedir. Oünkü : halkla memleket gerçekleriy
le ailelerin kültürü, sosyal durumu, inanışı, ev
lerinin odası, suyu, ışığı ile yakından ve uzak
tan hiçjbir ilgisi yoktur, işte onun için Millî Eği
tim Bakanının şahsi gayretleri yüzünden 68 169 
öğrenci tek dersten sınıfta kalmıştır. Bu geriye 
dönüşler yüzünden memleket ekonomisine yap
tığı zarar milyarlara yaklaşmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın İnal, gündeme alınıp alın
maması hususunda görüşmeler cereyan ediyor. 
Esasına henüz geçmiş değiliz. O yüzden konuşma
nızı bu tarafa teksif ederseniz daha iyi olacak. 
İleride bu hususları tafsileıı arz etmek hakkınız 
mahfuz. Hat ırlatmak isterim. 

KÂMİL İNAL (Devamla) — Benden evvel 
I gensoru vermiş olan arkadaşımızın gensorusuna 
I iktidarda bulunan parti, hakikaten kendi parti -
I sinden olan bir bakan hakkında soruşturma ye-
I rindedir kanaatiyle ittifakla gündeme al m ması-
I ııı karara bağlamışlardır. Muhalefet partileri de 
I katıldıklarından Benim önergeme de katılacak-
I larma inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmla

rım. (Alkışlar) 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) - -

Önergenin oylama usulüne taallûk eden husus 
I hakkında söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Şimdi önergeyi görüşmüyoruz. 
I Gündeme alınıp alınmaması hususunu görüşüyo-
I ruz. 

AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 
I Ama efendim, oylanamıyacağı hususuna taallûk 
I ediyor. 
I BAŞKAN — Parti grupları adına söz isti-
I yen var mı efendim? Yok. Siz ne hususta söz is-
I tiyorsunuz, Sayın Bolak. Bu önergenin oylana-
I mıyaeağı hususu mu? 
I AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 
I Bir maddesinin oylanamıyacağı hususudur. 
I BAŞKAN — Bir maddesinin ilerde görüşül c-
I m iveceği hakkında olması lâzım. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
I Bir maddenin oylanamıyacağı hakkında. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim, nedir anlı-

yalmı. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlarını, gensoru müessesesi; 
Anayasanın umumi hükümleri içerisinde müta
lâa edilmesi lâzımgelen bir müessesedir. Millet
vekili murakabe hakkını bu hükümlerin dışında 
istimal edemez. Gensorunun birinci bölümünde 
borçlu sınıf geçme mevzuunda Millî Eğitim Ba
kanlığının ve onun, bakanlığını tenısilen Millî 
Eğitim Bakanının denetime talbi tutulması isten
mektedir. İdarenin her tasarrufunun kazanın 
murakabesinden uzak tutulamayacağı hakkında
ki Anayasa hükmüne dayanarak icranın bu ta
sarrufu halen idarî kaza merciin'de dâva mev
zuu bulunmaktadır. Dâva mevzuu olan bir hu
susta Yüksek Heyetin murakabe hakkını isti
mal ile aksi istikamette bir karar tesisi dahi 
mümkün değildir. Bu ana şart muvacehesinde 
gensoru sahibinin şöyle bir mütalâa dermeyanı 
mümkündür. Ben bakanlığın tasarrufunun mu
rakabesini yaparım. Danıştay hangi istikamette 
karar verirse versin teşriî uzuvla kaza uzvu ara
sında bir frotman olmaz, diyebilir. Ama, bu bit" 
defa böylece başlarsa idarenin her tasarrufunun 
Danıştaya intikalinden sonra bir kere de Meclis
te görüşülmesi gibi akîm bir yolun içine girmiş 
oluruz. Lütfetsin arkadaşımız, daha murakabe 
mevzuu yaptığı 4 tane mühim mevzu varda-. 
Gensoru takriri bir hayli geniştir. Hele Saadet 
Hanımın takriri gayet geniş zikredilmeksizin bir 
Gensoru talebedilmekte Hükümet de «Bakanın 
şahsında» ibaresiyle Gensoruyu kabul etmekte
dir. Lütfetsinler, böyle bir sakim, yolun içine gir-
miyelim. Bunu arz etmek istedim. Eğer takrir 
sahibi arkadaşım, bana bu istikamette imkânı 
lütfederse mesele bir oylama meselesi de olmaz, 
kendiliğinden halledilmiş olur. Saygılarında. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Küreli? 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Usul hakkın

da oylanabileceği mevzuunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Küreli. 
EARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım, adlî mercilere intikal etmiş bir me
selenin teşriî organda münakaşa edilcmiyeceği, 
müzakere edilemiyeceği prensibi, kuvvetler ay
rılığını kabul, etmiş her rejimde ciddî bir pren
sip esastır. Ancak burada bu prensibi ihlâl eden 
bir durum yoktur, 
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Şöyle ki; zannediyorum 5 - 10 gün evvel ic

ra olunan C. H. P. Kurultayında da bu istika
mette bir fikir ileri sürüldü ve bu mesele o nok
tada münakaşa edilmiyerek bırakıldı. Eğer bu
gün burada talebe velisi Ahmet, Mehmet, Ha
san efendilerin Devlet Şûrasına intikal etmiş bir 
dersten sınıfta kalan çocuklarının durumu mü
zakere edilirse, Adli mercilere intikal etmiş bir 
mesele teşriî organda görüşülüyor, demektir. 
Böyle değil de mücerret ldse ve ortaokullarda 
bir dersten sınıfta kalan talebeler geçsin veya 
geçmesin, diye bir politika müzakere edilirse 
bu, bir memlekette Millî Eğitim politikası şümu
lü içerisine girer. Adliyeye intikal etmiş bir me
sele değildir. 

Bu itibarla Yüksek Meclisin bunu müzakere
ye yetkisi vardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın înal nedir beyanınız; usu
le mütaalik mi ? 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Muhterem arkadaş

larım, benim burada aldığım beş tane maddenin 
içinde bir tanesi de; tek dersten bir üst sınıfa 
devam etmek durumudur. Burada uzun uzun 
izahlarda şu hususu izah etmeye çalıştım. Benim 
burada söylemek istediğim millî eğitim politika
sındaki sakatlıktır. Mahkemeye intikal eden du
rumu, mahkemeyi tesir altında bırakarak bura
da ayrı bir karar almak durumu değil, burada
ki; Millî Eğitim Bakanının tuttuğu yolun sa
katlığının izahı ve Millî Eğitimde tutacağımız 
yolun burada yön ve hedefini tesbit edelim. Be
nim izah etmek istediğim budur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Evren. 
İki lehte, iki aleyhte söz vereceğim. 
SAADLT EVREN (İstanbul) — Arkadaşla

rım, bu tek dersten borçlu geçme meselesi benim 
gensorumun muhtevasına da pek tabiîdir ki, dâ
hildir. Bu bakımdan Kâmil İnal arkadaşımla 
müştereken bu mevzuda muhterem Heyete söy-
liyeceğim bir iki sözüm var. 

İcranın tasarrufu idarî kaza itibariyle huku
kî murakabeye, siyasi bakımdan Meclis muraka
besine tabidir. Tefriki kuva prensibinin sebebi 
vaz'ı şudur: Eğer tek dersten borçlu geçme me
selesi Şûrayı Devlette bir hükme iktiran ederse 
münakaşa edilemiyeeek olan o hükümdür. Yani 
adara kaiaanın hükmüdür. Tefriki larva bu de
mektir. 
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Görüşülmemesinin diğer bir sebebi de şudur; 

Adlî kazaya intikal eden bir mesele gerek mat
buatta, gerekse diğer Meclislerde - Meclis dâ
hil - görüşülemez. Çünkü Adli kazaya leh ve 
aleyhte müessir olma tehlikesi vardır. Bunu ön-
liyecels çare Meclisimizce şudur; O kısma taal
lûk eden konuşmalar gizli celse olarak yapılır, 
orada görüşülür, mesele hallolunur. Ama Ana
yasa hükümleri itibariyle mutlaka görüşülemez, 
'kaidesini vaz'etaıek için ne tefriki kuva esas 
buna imkân verir, ne de müessir olma meselesi. 

BAŞKAN — Usulî yönden bu mesele kâfi de
recede tartışılmıştır. Bâzı arkadaşlarımız bu me
selenin 4 ncü fıkra olarak Sayın înal'm önerge
sinde bulunduğunu beyan ederek, çıkarılması
nı istemektedirler. Bâzı arkadaşlarımız da öner
genin tümünün birden gündeme alınması husu
sunda ısrar etmektedirler, önergeyi okutuyo
rum. 

SADIK TBKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Bir dakika Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nedir buyurun. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Efendim, önergenin usule göre, iki aleyhin
de, iki de lehinde olmak üzere 4 arkadaşa söz 
verileceğini beyan etmiştiniz. Takrir sahibi iki 
arkadaşımız konuştular. Aydın Bolak arkada
şımız da önergenin aleyhinde bir diğer arkada
şımız da lehinde konuştular. Durum tenevvür et
memiştir. Müsaade ederseniz ben de aleyhinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, evet aleyhinde bir ki
şi eksik konuşuldu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlarım;, mesele Ana
yasa yönünden mühim bir prensibi alâkadar et
tiği için ısrar etmek lüzumunu hissettim. 

Sayın Saadet Evren arkadaşımız «İdari ka
zaya intikal etmiş bir meselede Devlet Şûrasın-
ca bir karar verildikten sonra o meselenin mü
zakere edilemiyeceğini ifade buyurdular. Adlî 
kazaya intikal eden meselede ise karara bağlan
madan dahi müzakere edilemiyeceğini ileri sür
düler. Bu durum muvacehesinde adlî kaza ile 
idari kaza sanki Anayasada ayrı ayrı tesbit edil
miş, hususiyetleri ayrıymış gibi iki ayrı mua
meleye tabi tutulması prensibini vaz'ettiler ki, 
bu bendenizin hukukî anlayışıma aykırı düş
mektedir. Anayasamız kazai organa intikal et-
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miş olan bir meselenin teşriî meclislerce müza
kere edilmiyeceği esasını vaz'etmiş ve bunu da 
geçmiş hâdiselerden ilham alarak hükmü arasına 
bir prensibolarak koymuş bulunmaktadır. 

Bir arkadaşımız da talebe velilerinin mün
feriden açmış oldukları dâvalar sebebiyle, umu
ma şâmil olarak, Maarif Vekilinin almış oldu
ğu bu kararın siyasi yönden Mecliste müzakere 
edilebileceğini dernıeyan ettiler. Bu nokta ben
denizin kanaatine göre aykırıdır. Zira mesele 
bir hukuk meselesidir. Açılan dâvaların esası
nı Maarif "Vekâletince alman kararın İdare Hu
kuku bakımından gerek şekil, gerekse ilân key
fiyeti ve salâhiyet yönünden usulüne uygun ol
madığı noktası derpiş edilmektedir, itirazlar
da. Eğer bu itirazları varidolursa zaten kararın 
hukukî müstenidatı olmıyacağı için tek dersten 
ikmale kalmış veya bekliyen arkadaşların hali 
ile idari tasarruflara uygun olmaması cihetiyle 
itiraz edildiği takdirde bir üst sınıfa devam et
mek imkânını bulacaklardır. Yok, aksine Dev
let Şûrası Maarifin son aldığı kararın usulüne 
uygun ve yerinde bir tasarruf olduğu kabul 
edilirse haliyle bugünkü statüko ve durum de
vam edecek, demektir. Binaenaleyh, mesele her 
•yönü ile idaırd kazayı alâkadar eden bir durum 
iktisabettiğine göre bu mesele hakkında velevki, 
diğer 4 mesele ile beraber Meclisimizde müzakere 
«jçılması kamaaitimce Anayasanın vaz'ettiği pren
sibe aykırı olacaktır. Binaenaleyh, Anayasanın 
sarih olarak emrettiği bir hususun Meclis gün
demine alınacak veya alınması için yapılacak 
bir oylamanın ise bizatihi Anayasa hükmüne 
aykırı olacağı cihetle kanaatimce oylanmaması 
icabeder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Usule ait bir tartışmada iki 
lehte, iki aleyhte konuşulmuştur. Bir önerge 
vardır. Okutup. Oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Arz ettiğim mucip sebeplerle Sayın Kâmil 

İnal'm önergesinin (Borçlu sınıflar) paragrafı
nın oylanmamasını arz ederim. 

Balıkesir 
A. Aydın Bolak 

BAŞKAN — Sayın Aydın Bolak tarafın
dan verilmiş olan önergede Sayın İnal'ın, gen
soru talebini muhtevi önergesinin 4 ncü fıkra
sının görüşülmeye esas alınması istihdaf olun
maktadır. Sayın Bolak tarafından verilmiş bu-
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lunan Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Kalbul edilmiştir. 

Sayın înal tarafından verilmiş olan önerge
den 4 ncü fıkra çıkarılacak, görüşme konusu 
teşkil edemiyecektir. 

Sayın înal'm önergesi hakkında gruplar adı
na beyanda bulunacaklar var mı? Yok. Olmadı
ğına göre, 

Bakanlar Kurulu adına Sayın Nüvit Yetkin. 
Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (C. 
Senatosu Malatya Üyesi) — Pek muhterem ar-
taadaşlariimı, müz'akıe're. fanusu olanı gensoru 
önergesinin sahibi arkadaşım da millî eğitim 
politikasının bâzı cephelerini maddeler zikre
derek söz* 'konusu etmekte ve gensoruyla ikona 
yapmış bulunmaktadır. Aynı konu üzerinde 
biraz evvel bir başka muhterem arkadaşımın, 
gensoru takriri, oylarınızla gündeme alınması 
ve müzakeresi kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bunun bâzı parçalarını ve cephelerini teşkil 
eden bu önergenin de kabul edilmesini Millî 
Eğitim Bakanı adına ifade etmek istiyorum, 
kendisinden aldığım mezuniyete müsteniden. 
sadece yine demin o bir önerge münasebetiyle 
arz ettiğim gibi arkadaşımız burada bulunmadı
ğı için, konunun görüşülmesinin diğer önerge 
ile barelber görüşülmek üzere önümüzdeki Çar
şambaya talikini istirham ederken muhterem 
Başkanımızdan her ikisinin beraber müzakeresi 
'hususunun da oya konulmasını ve böylece millî 
eğitim politikamızın tüm olarak gözden geçiril
mesine imkân bahsedilmesini ayrıca istirham 
etmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil inal tarafından 
verilmiş bulunan gensoru önergesinin gündeme 
alınması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Gensoru önergesinin Çarşamba günkü müza
kereler sırasında görüşülmesi hususunu oyunu-

BAŞKAN — Gündemlin' ikinci kısınma geçi
yoruz. 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
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za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu adına beyanda bulunan 
Sayın Nüvit Yetkin tarafından arzedilen husus
lar muvacehesinde her iki önergenin birlikte 
nazarı dikkata alınarak Mecliste görüşülmesinin 
bu şekilde icra edilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her iki önerge hakkında arkadaşlarımız be
yanda bulunacak ve Mecliste müzakeresi birlik
te cereyan edeceiktir. 

5. — NATO Parlömanterleri Konferansı 
Türk Grupunun kurulması hususunun tasvibe 
sunulması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 378 sa
yılı Kamun hükümleri uyarınca NATO Parlö
manterleri Konferansı Türk Grupu ile Parlâ-
mentolararası Birliği Türk Grupunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde resmen teşekkülleri 
için Hükümetin muvafık mütalâası alınmış ve 
Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesi hakkındaki Yönetmelik hükümleri ge
reğince müşterek Başkanlık Divanınca da tet
kik olunarak muktezi işler tamamlanmış bu
lunmaktadır. 

Adı geçen grupların 'kurulması hususunu 
Yüksek tasviplerinize arz ediyorum. 

NATO Parlömıanıterlıeril Konferansı Türk 
Gruıpumıuaı kurulmıası hususunu oyunuzıa sunu-
yortun. Kabul' edenler... Etmiyenier... NATO 
Parlömantıerleri Konferansı Türk Grupunun 
kurudımtası Yüıksefe Meclisçe kabul edilmiştir. 

Parl&menıtıolıararası Birliği Türk Grupunun! 
kuru'lmıasa husueunıuı yüce tasviplerinize sunu-
yıoruım. Kaıbul edenler... Etmiyenier... Parlâ-
»menıtolararası Birliği Tünk Grupunun kurul
aması Yüikıselk Meclisçe (kabul edilmiştir. 

GereHdi işlemler ıbunldaaı sonra icra edilecek
tir,. 

sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın Eren? Buradasınız. Sa

yın İmar ve İskân Bakanı yoklar. Bu'sebeple 
sözlü sorunuz gelecek Birleşime 'bırakılmıştır. 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(0/710) 

BAŞKAN — Sayın Ali Ilışan Balım? Bura
da. Sayın İçişleri Bakanı yoklar. Bakan 'bulun
madığından sözlü soru gelecek Birleşime 'bıra
kılmıştır. 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sıdama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(G/717) 

BAŞKAN — Saym Rullıi Soycr? Burada
lar'. Sayın Enerji Babam? Yoklıar. Bakan bu-
lıımnadığı için sözlü soru gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

4. — İzmir Milletvekili Şina^i Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve, seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osına? Yok mu 
erendim? Yoklar. Soru »aihibi Mecliste bulunma
dığından soruları ıgelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'm sözlü cevabı (6/726) 

BAŞKAN — Sayın Ndllıat Diler? Buradası
nız. Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradasınız. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek B«aişfcanılığmıa 
Aşağıdaki s&dii sorumun Bayındırlık Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurmanızı 'arz ve rica ederim* 

Nihat Diler t 
Erzurum Milletvekili 

f • Tekman - Erzurum, Erzurum - Çat -
Karlıova, İspir - Hunut, İspir - Rize, Şenka-
yia - YenikÖy, Harman - Tortu - Oltu, Oltu ve 
Olur yollarının' ne zaman karayolları pragramı-
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na alınarak' kış bakımına dâhil edilmek sure
tiyle yapılacağının açıklanmasını bütün safafhıa-
t ı ile birlikte cevapilaındmlma'sını arz ve rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru okutulmusştur. Sayın 
Bayındırlık Bakanı buyurunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Erzurum Milletvekili Sayın 
Nihat Diler'in Erzurum iline ait bâzı yolların ne 
zaman Karayolları programına alınarak kış 
programına ithal edileceği ve yapılacağı hakkın
daki sözlü sorusuna arzı cevap edliyorum. 

Tekman - Erzurum il yolunun yapımı 5 yıl
lık il yolları plân tasarısına dâhil değildir. İkin
ci 5 yıllık plânda göz önüne alınacaktır. 

Erzurum. - Oait - Karlıova Devlet yolu 1964 
program tasarısına dâhil değildir. Bütçe imkân
larının müsaadesi nisbetinde mütaakıp yıllarda 
ele alınmasına çalışılacaktır. 

Mezkûr yolun Erzurum - Çat kesimi, Devlet 
bakımı altında olup imkân bulundukça kar mü
cadelesine tabi tutulacak yollar arasındadır. 

İspir - Hunut il yolu, ilin 19-63 yılı çalışma 
programına dâhil olup, 4-16 kilometreleri arası
nın toprak tesviyesi ve sınai imalâtı ile 0-4 kilo
metreleri arasının bakımı için lüzumlu ödenek 
verilmiştir. 

1964 yılında da inşaata devanı edilmesi ve 
tamamlanması hususu 1964 yılı programına dâ
hildir. 

İspir - Rize yolu bakım altında olan bir Dev
let yolu olup Rize - îkizdere kesimi kar müca
delesine dâhildir. 

Şenkaya - Yeni'köy il yolu, ilk 5 yıllık il yol
ları plânına dâhil değildir, ikinci 5 yıllık plân
da göz önüne alınacaktır. 

Narman - Tortum yolu, ilin 1964 yılı bakım 
programına dâhil olup, normal bakım, için lü
zumlu ödenek ayrılmıştır. 

Mezkûr yoldaki 10 metrelik Sivri köprüsü, 
1964 yılında tamamlanmak üzere ele alınmış bu
lunmaktadır. 

Oltu - Narman yolu bakım altında bulunan 
bir Devlet yoludur. 

Oltu - Olur yolunun Oltu - Göle yolu ile 
müşterek kesimi onarılmakta olup, 1965 yılında 
tamamlanacak ve mütaakıben Ayrım ile Olur 
arasının onarımı'yapılacaktır. Oyrım - Olur ara
sı halen bakım altındadır. 
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Yukarda bahis konusu yollardan kar müca

delesi dışında olanların, durumlarının kar mü
cadelesine müsait bulunmamaları ve hususiyle 
makina parkımızın kifayetsizliği sebebiyle, kış 
programına alınmalarına imkân hâsıl olmamış
tır. Bu yıl makina parkımızı yeterli hale geti
receğimizden, önümüzdeki çalışmalarımız daha 
verimlti vo müsmir olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Sayın Bayın
dırlık Bakanına verdikleri izahattan dolayı Yük
sek Huzurunuzda kendilerine teşekkür etmeyi bir 
borç telâkki ederim. 

Yollar bir memleketin kan ve can damarları
dırlar. Bir vilâyetin, bir kazanın, bir nahiyenin, 
bir köyün yolun olmadığı takdirde oraya mede
niyetin nimetleri, maarifin nuru giremez. O yer 
iktisaden ölü sayılır. Zira ekonomi tamamen ka
palı bir vaziyettedir. Zühniyet ortaçağ zihniyeti
dir. Okullar olsa bile, bu okullardan mezun olan 
birçok kimseler bulunsa bile bunların zihniyeti 
ortaçağ zihniyeti içinde kalacaktır. B'innetico ca
hil okur - yazar olmaktan ileri gidem'iyecoktir. 
Zira nazari bilgiler tatfbiki medeniyetin müşah
has neticeleriyle teyidedilmezse çabucak unu
tulur. 

Bir kazada ve bir köyde ne kadar büyük ser
vetler olursa olsun bu servetlerin işletilmesi. 
'kıymetlendirilmesi ancak o kasaba ve köye mun
tazam bir yolun oVmasiyle mümküridüv. Yine bir 
Devlet her hangi bir topluluğa ne kadar üstün 
evsafta hizmet yapmak isterse istesin bu hizmeti 
en mükemmel şekilde, en az masrafla süratle ve 
kolayca yapabilmesi için toplumun sakin olduğu 
yere muntazam bir yolun olma&iyle mümkündür. 
Okul, içme suyu, elektrik, sağlık, ziraat ve sana
yi ve turizme mütaallik bütün âmme hizmetleri
nin esası ve başlangıcı yola dayanır. 

Muhterem arkadaşlar; bu saydığım mahzur
lar ve faydalar, arazisi engebesiz, iklimi mutedil 
olan yerler içindir. Arazisi arızalı, kışı şiddetli 
olan yerlerde yolun ehemmiyeti son derece bü-
yrVktür. 

Erzurum'un durumunu da bu açı altında mü
talâa etmenizi rica ederim. 

Erzurum'un arazisi arızalı, kışı çok şiddetli
dir. Karayazı, Tekman, Çat, Narman, Olur, Şen-
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kaya, İspir'in Hunut nahiyesi ve Erzurum'un 
Ovacık nahiyesi, Hınıs'ın Karaçoban nahiyesi 
yola muhtaçtırlar. Karayazı, Tekman, Çat, Nar
man, Olur, Şenkaya mülkî taksimat içinde uzun 
zamandan beri kaza olmak vasfını kazandıkları 
halde Erzurum'la ve diğer civar vilâyet ve kaza
larla muntazam irtibatlarını temin edecek yol
ları olmadığından âdeta bir köy manzarası arz 
etmektedirler. Senenin 9 ayı kış altında kalmak
ta hasretle karın kalkmasını beklemektedirler. 
Aealc müdahaleyi icabettirecik ve müdahale edil
diği takdirde kurtarılması tıbben mümkün ola
bilecek hastalarını zamanında hastaneye götür
mek imkânını yolsuzlu ki an dolayı bulamadıkla
rından her yıl ecelin pençesine bu hastalarını 
teri? etmekten mustariptirler. Amine hizmetlerini 
görmekle vazifelendirilen memurlar umumiyet 
itibariyle buraları bir menfa, diyarı telâkki edil
diğinden daha ziyade vazifesini mükemmel ya~ 
pamıyan bu suretle kendisine ceza olsun diye 
gönderilmiş memurlardır. Normal olarak gelen 
memurlar da iklimin şiddeti, tabiatın kahrı al
tında fazla dayanamayıp kaçmak çarelerini ara
makta, kaçamaymca da mustarip bir haleti ru
hiye içinde vazife görememektedirler. Bu suret
le halk bir taraftan iklimin şiddeti, tabiatın kah
rı altında medeniyetin her türlü nimctlerimb'n 
mahrum, maarifin nurundan mahrum kalan halk, 
âmme hizmetlerinin mükemmel görülmey'işinden 
dolayı da adaletin güneşinden istifade edenı'iye-
cek ve edememekten tam bir zindan hayatı için
de yaşamaktadırlar. 

İşte yollarının biran evvel yapılmasını taleb-
"öttüğün yerlerin elim ve hazin vaziyeti budur. 
Tekman kazasından 27 Mayısta bayramı kutla
mak için Erzurum'a gelen Tekman halkı bir 
kamyonla Tekman'a avdetlerinde kamyonları ça
mura batmış, kamyonu çamurdan çıkarmak için 
kaymakam ve halk urganlarla kamyonu çeOcip 
çıkarmak için bizzat ceht sarf etmişlerdir. 

Yine bu geçen kış Karayazı, Tekman ve Çat'
ın yolları karla kaplı bulunduğundan buralarda 
sakin halk tabiatın tam esiri vaziyetine düşmüş, 
açlık tehlikesi geçirmiş olduğunu keyfiyetin 
gündem dışı sizlere arz ettiğimi hatırlarsınız. 
Ayrıca bundan bir iki ay kadar evvel İspirin 
Hunut nahiyesinin köprüsü yıkılıp yolları bozul
duğundan burada ekmeğin kilosunun 250 kuruşa 
'satıldığını gazetelerden zannederim okumuşsu
nuzdur. 
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Muhterem arkadaşlarım; Beş Yıllık Plân sos

yal adaleti, geri kalmış bölgelere de teşmil etmiş, 
"bu hususta öncelik ve ivedilik tanımıştır. 

Plânın bir icabı olarak ayrıca senelerden be
ri serhat şehri olan ve yurdumuzun istiklâline 
göz koyan ezeli düşmanımız Moskoflara karşı 
çoluğuyla çocuğuyla karşı koyarak hayatlarını 
feda etmek suretiyle yüzbinlerce şehit vermiş 
bir diyarın mihnet ve meşakkatini gidermek, ka
ra talihini yenmek, yüzünü güldürmek için bu 
yolların süratle ele alınarak yapılmasını tekra-
ren Saym Bayındırlık Bakanından istirham ede
rim. 

Aziz arkadaşlarım, Saym Bayındırlık Baka
nının Yüksek Huzurlarınızda vermiş olduğu ce
vap bendenizi tatmin etmemektedir. Arz ettiğim 
yerlerdeki yolların durumu çok fecidir. Maale
sef 5 Yıllık Kalkınma Plânı içinde sosyal adale
tin, geri kalmış bölgelere de teşmili bahis mev
zuu iken, bu husus göz önüne getirilerek bugüne 
kadar plâna alınmamıştır ve netice itibariyle bu 
yüzü gülmemiş, kara bahtlı insanların kara ta-
lihleriyle tabiatın sert iklimi ve bundan müte
vellit tabiatın bütün hasarları karşısında bunlar 
kendi kaderlerine terk edilmiş durumdadırlar. 
Onun için bugüne kadar nazarı itibara alınma
mış bu diyarların yollarının biran evvel progra
ma dâhil edilmesini Saym Bayındırlık Bakanın
dan Yüksek Huzurlarınızda tekrar istirham eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
yurunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Saym Nihat Diler arkadaşı
mın Karayolları hakkında, umumiyet itibariyle 
Erzurum'un yolları hakkındaki dileklerine can ve 
gönülden katılırım. Arkadaşlarım, şunu arz 
edeyim ki, yeni bir kararname ile yol konusu 
ikiye bölünmüştür. Köy yollarının yapımı Köy 
İşleri Bakanlığına, il yolları da önümüzdeki 
Marttan itibaren Karayollarına devredilmiş ola
caktır. Biz şimdi bir hazırlık içindeyiz. Pek ya
kında muhtelif bölgelerdeki valileri de çağırmak 
suretiyle, vilâyet nafıa müdürleri ve Karayolla
rının ilgilileriyle Erzurum ve diğer vilâyetlerimi
zin yollarında hangilerine öncelik tanımak lâ
zımdır, hangilerini yeniden programa almamız 
gerekiyor, bunları tesbit edeceğiz ve yeni bir 
çalışmaya gireceğiz. Bu itibarla arkadaşım emin 
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olsunlar, Erzurum'daki bu bahsedilen yolların 
mümkün olan en kısa zamanda yapmak ve vatan
daşı yola kavuşturmak gayreti içinde olacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Nihat Diler buyurun 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar, Saym Bayındırlık Bakanına Yüksek 
Huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ederim. Haki
katen kendileri hüsnüniyet sahibi, memleketper-
ver bir zattırlar. Erzurum'un içinde bulunduğu 
durumu yakinen öğreneceklerdir ve bunun hal 
çaresini de sanırım ki, yine bu hüsnüniyet çer
çevesi içinde halledeceklerdir. Bunun için ken
dilerine teşekkür ederim. Ancak, mâruzât mev
zuu yapmış olduğum yollar daha ziyade kazala
rın yollarıdır, köy yolları değildir. Bu bakım
dan bu şekilde nazarı itibara alınarak bu kaba
ların biran evvel Erzurum'a' bağlanması baliis 
mevzuudur. Şayet bunu yaparlarsa bizleri ve do-
layısiyle bütün Erzurumluları minnettar kıla
caklardır. Dolay isiyle memleket içinde kendileri
ne düşen vazifelerini yapmış olacaklardır. 

Tekraren kendilerine teşekkür ederim. Hür
metlerimle. 

tf. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan 80UTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile MilU 
Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

BAŞKAN — Sayın Osma? Burada yoklar. 
Kendileri bulunmadıklarından sözlü soruları ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş \ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

BAŞKAN — Saym Turgut Çulha? - Yoklar. 
iki defa üstüsto. sözlü sorularının görüşüldüğü 
celsede bulunmadıklarından Sayın Turgut Çul
ha'nm sözlü sorusu düşmüştür. 

8. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Krkpmar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
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edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

BAŞKAN — Sayın Ertem? Yoklar. Bulun
madıklarından sözlü soruları gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

9. — Antalya Milletvekil İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Buradasınız. Sa
yın Devlet Bakanı? Yoklar. Devlet Bakanı bu
lunmadıklarından sözlü soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

10. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanhklarınca, sıkıyönetimim 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan? Burada. 
Sayın Millî Savunma Bakanı burada yok. Bakan 
bulunmadığından sözlü sorulan gelecek birleşi
me bırakıldı. 

11. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

BAŞKAN — Sayın Sofuoğlu? Yoklar. Ken
dileri sözlü soruları görüşüldüğü birleşimlerde 
iki defa (bulunmadıklarından, sözlü soruları düş
müştür. 

12., — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatınm ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu (6/756) 

BAŞKAN — Sayın Kürşat? Yoklar. Kendi
leri sözlü sorularının görüşüldüğü birleşimlerde 
iki defa bulunmadıklarından sözlü soruları düş
müştür.. 

13. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşnüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 
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BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan buradalar 

mı? Sayın Başbakan? Yoklar. Adına cevap ve
recek bir Bakan?... Yok. Sözlü soru, Sayın Baş
bakan veya adına cevap verecek bir Bakan bu
lunmadığından gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin?.. Yoklar. 
Kendileri liki defa sözlü soruların görüşüldüğü 
birleşimde bulunmadığından, sözlü soruları gün
demden düştü. 

15. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

BAŞKAN — Sayın Erbek izinli bulunduk
larından, Sanayi Bakanı da bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağüyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?.. Buradasınız. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. Adına beyanatta bu
lunacak Bakan? Yok. Sözlü soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

17. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözü sorusu (6/763) 

BAŞKAN — Sayın Savacı? Buradasınız. Sa
yın Millî Eğtim Bakanı?. Yoklar. Sözlü soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi Bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 
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BAŞKAN — Sayın Erol Yılmaz Akçal?.. 

Yoklar. Yurt dışında vazifeli bulunduğundan 
sözlü sorusu gelecek birleşime bırakılmıştır. 

19. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir seher fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Ranayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767) 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu?.. Yoklar. Sa
yın Arpacıoğlu iki defa, sözlü sorusunun görü
şüldüğü birleşimde bulunmadıklarından, sözlü 
sorusu gündemden çıkarılmıştır. 

20. — Niğde Milletvekili Ruhi 8 oy er'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, Karayollarmca, 1964 yılında İnşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi tve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm sözlü ce
vabı (6/769) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer? Burada. Sa
yın Bayındırlık Bakanı burada. Sözlü soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

29 . 11 . 1963 
Niğde Milletvekili 

Ruhi Soy er 

Soru : 
Niğde - Ankara yolu başlangıcında 55 kilomet

relik ve yüzlerce keskin virajlardan müteşekkil 
bozuk şose üzerinde vukubulan ölümlü kazalar 
gün geçtikçe artmaktadır. Halbuki Bor, Zengen 
yani Bor'la Adana asfaltı arasında 30 kilomet
relik müstakim bir hat halinde çok müsait bir 
toprak yolun bulunduğu malûmdur. Devlet Ka
rayollarmca 1964 te bu yolun inşası suretiyle 
artmakta bulunan trafik kazalarına bir son veril
mesi hususunda ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sözlü soru okunmuştur. Buyu
run Bayındırlık Bakanı? 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HÎKMET 
ONAT (Ordu) — Niğde Milletvekili Sayın Ruhi 
SoyerMn Niğde - Ankara yolunun Bor - Zengen 
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kesimi hakkındaki sözlü sorusuna cevabımı arz 
ediyorum. 

Bor - Zengen yolu Bakanlar Kurulunun 
12 . 8 . 1963 gün ve 6204 sayılı Karariylc Dev
let yolları ağına alınmıştır. 1964 yılı yapım prog
ramın dışında (bulunan ibaıhis konulsu yolda «ge
çit sağlanmasına çalışılacaktır. Mezkûr yolun 
önümüzdeki yıl içinde programa alınması düşü
nülmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayvn Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, gayet basit; gibi görünen bu yol 
mevzuunda hakikaten Niğde birçok kazalarda bir
çok şehitler vermiştir. Daha yakınlarda yeni 
bir taze gelinin aynı yolun virajlarında can ver
miş olması bu yolun bir an evvel tanziminin ve 
yapılmasının icabettiğini ifade eder; en canlı 
misalidir. 

Çok teşekkür ederim, çok kıymetli Bayındır
lık Bakanımız bu yolun Devlet ağına alındığını 
ve 1964 yılında geçit verir hale getirileceğini bu
yurmuşlardır. Halen bu yol geçit verir hale ge
tirilmemiştir, inşallah bundan sonra beyan bu
yurdukları husus yerine gelir. Bundan sonra 
hiç. olmazsa bir, iki ay içinde bu yol geçit verir 
hale getirilecek olursa Niğde bu büyük tehlike
den kurtulmuş olacaktır. Hakikaten rahatça Niğ
de - Ankara arasında seyahat yapma imkanı dn 
elde edilmiş olacaktır. Çünkü yeni yol hakika
ten hattı müstakim şeklinde gayet güzeldir. Eğer 
lütfederler de bu sene geçit verir hale getirirler
se büyük lütuf ve büyük bir hizmet yapmış ola
caklardır. Çok teşekkür ederim. Eğer önümüz
deki 1965 yılında vait buyurdukları gibi yolun 
inşaatı tamamlanırsa Niğde ilimiz de arz ettiğim 
gibi iyi bir yola kavuşacak ve seyahat tehlikele
rinden kurtarılmış olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Aksa
ray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 kilomet
relik yolun ne zaman yapılacağına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onaftn sözlü cevabı (6/770) 

BAŞKAN — Sayın Soyer burada, Sayın Ba
kan? Burada, Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1. Aksaray kazasiyle Adana asfaltı arasında 
olup Devlet Karayollarına dâhil bulunan üç kilo
metrelik asfalt yol kısmının iki seneden beri ge
çilmez çukurlar ve boğucu toz, topraklarla dolu 
bir halde bırakılmasının ve Karayolları Umum 
Müdürünün birçok müracaat ve ricalarımıza kar
şılık katî vaitlerine ve hattâ eski Bayındırlık Ba
kanımız Sayın îlyas Scçkin'in telefonla verilen 
emirlerine rağmen el'an yapılmamasında ısrar 
gösterilişinin sebebi nedir? 

2. Alâkalılar bu yolu lütfen ve merhamc-
ten ne zaman yapmak niyetindedirler. 

BAŞKAN - Sayın Bayındırlık Bakanı, 
buyurun. 

BAYINDIRI AK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) - Muhterem arkadaşlarım Niğde 
Milletvekili Sayın Ruhi Soyer'in bahis ettiği 
yol tamir edilmiş ve asfaltlanmıştır. Arazede-
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Soyer, 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bu vesile ile sözlü soruların müte
madiyen ve mütemadiyen ertelenmesinin aktüa
litesini ne kadar kaybetmekte olduğunu ve bir 
denetim vasıtası olan Meclisin bir denetim 
vasıtası olan sözlü soru müessesesinin ne hale 
geldiğimi göstermesi (bakımımdan şayanı dikkat
tir. Hakikaten ilki sene mütemadiyen ve müte
madiyen Aksarayla Asfalt yol arasındaki üç ki
lometrelik yolun bağlanması için müracaat et
mişizdir. önergede ifade edildiği gibi umum 
müdür söz vermiştir. Bakan telefonla emir ver
miştir, ama (bir türlü bölge müdürüna müessir 
olup bu yolum yapılmasına im'kân elde edileme
miştir. 1961 yılından 1964 yılına kadar... Bunun 
bâzı sebepleri vardır. Yükseik Meclisi bunun
la işgal etmek istemiyorum. 

Sayın Bakanın ifade buyurdukları gibi ha
len bu yol yapılmıştır. Mükemmel bir asfalt 
kaplanmıştır. Kendilerine bu hususta alâkaların 
dan dolayı minnettarım. Bu minnetimi Büyük 
Meclisim huzurlarında, bu yolu yaptıran Bakan 
olarak kendilerine arz etmek isterim. 
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I Yalnız bir ilâvem olacak. Bu yolun bir de 

çıkış kısmı vardır, onu da yapacaklardır. Fa
kat o yapılmadı. Eğer lütfedip ora ile de alâka
dar olurlarsa ayrıca minnettar olacağımı arz ede
rim. Şükranlarımı tekrar Sayın Bakana suna
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Top
rak Mahsulleri O fisinin mûtadolmı yerlerde alım 
yeri açmaması ve aldığı mahsullerin bedelini 
vaktinde ödememesi sebebine dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakam Fennî îslimyclİ'nin sözlü ce
vabı (6/771) 

BAŞKAN — Sayın Soyer burada, Sayın Ti
caret Bakam buradalar, sözlü soruyu okutuyo
rum. 

29 . 11 . 196P, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan. sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

Bu sene hububat mahsulünün bilhassa Or
ta - Anadoluda senelerden beri görülmemiş bir 
feyz ve bereket göstermiş olmasına mukabil 
Toprak Maıhısuıllıeri Ofisinin öt'edenjberi alını ye-

I ri a,çılımia;sı mûtat bir çak yıetileııdo alum yeri. 
I açmadığı ve mahsulünü teslim eden vatandaşla

ra bedelini vaktinde ödemediği anlaşılmıştır. 
Bu sebeplerden bir çok vatandaşlarımızın 

ödeme günü gelen borçlarını ödiyem edikleri ve 
I mahsullerini kilometrelerce uzağa taşımaktansa 

mutavassıta daha ucuza, vermek 'zorunda 'kal
dıkları görülmüştür. 

I Sekiz ısenedenberi kuraklık çekmiş bir bölge
nin 50 yılda bir eriştiği mahsulden gereği gi
bi faydalanmasına mâni teşkil etmiş (bulunan 
yukarda arz ettiğim ve Toprak Mahsulleri Ofi
since yapılmış olan bu hareketlerin sebebi ne
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Ba
kanı. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Balıkesir) — Çok muhterem arkadaşLarımı, Sa
yın Ruhi &qyer*m Toprak Mahsulleri Ofisinin 

I muJbaıyaalariyle alâkalı suali bundan evvelki 



M. Meclisi B : 2 
1963 - 1964 yılları kampanyası ile ilgili bulun
maktadır. Bu kampanyada malûm olduğu veç
hile, tahminlerin üstünde, fevkalâde bir rekolte
ye erişilmiş bulunması tatbikatta bâzı aksaklık
ların zuhur etmesine sebebolmuştur. Ancak bilâ-
hara Ofis ve Hükümetçe alınmış olan tedbirler 
sonunda bu aksaklıklar giderilmiş ve Heyetiniz
ce de malûm olduğu veçhile 1963 - 1964 yılı kam
panyası sonunda bir milyon tonu mütecaviz hu
bubat ofis tarafından mubayaa edilmiş bulun
maktadır. Bu seneki mubayaa yeniden tesbit edil
miş olan rejim esasları dairesinde aksaksız ola
rak yürütülmüştür. Toprak Mahsulleri Ofisi le
hine geçen sene temin edilmiş olan beş yüz mil
yon liralık krediye ilâveten 350 milyon liralık 
yeni bir kredi sağlanmıştır ve şayanı şükürdür 
ki şu ana kadar her hangi bir şikâyet ve sızıl
tıya mahal vermliyecek bir şekilde mubayaalar ik
mal edilmiş bulunmaktadır. 

Maruzatım bundan ibarettir, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurun. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, bu vesile ile memleketimizin ku
rak çorak ve tek mahsullü olan bu bölgesinin 
mühim bir derdine dokunımaklığıana müsaade 
buyurmanızı rica edeceğim. Buradan, bu kürsü
den birçok defalar arz ettiğim gibi sekiz sene mü
temadiyen insafsız ve ilikleri kemirici bir ku
raklıktan sonra Orta - Anadoluda 1963 yılında 
tahminin fevkinde büyük bir feyiz ve bereket oldu 
Tanrı'nm inayeti ile. Bu defa da bu tek mahsu
lü ve mahsulünü 1950 de 30 a, 1964 te 70 e sat
maya mahkûm olan bu insanların mahsullerini 
dahi almak için ayağına kadar gitmeye Toprak 
Mahsulleri Ofisi tenezzül buyurımadı. Zararını 
ımuciboluyormuş. Orada o akadar mahsul var 
mıymış efendim?» Tetkik ettiririz, müspet rapor 
gelir, Toprak Mahsulleri Ofisi yine gitmez. Ama 
sevgili arkadaşlarım, ne acı kaderdir ki, aynı 
memleketin Ege'sinde bir tütün mevzuu olur, bir 
de bakarız Hükümet çala taban koşar, tütün fi
yatı düşmesin diye. Veya Karadenizde bir fındık 
mevzuu olur, Hükümet 550 milyon lirayı oraya 
tahsis etmekle büyük bir vazife yaptığı kanaatin
dedir. Ama memleketin anagıdası ve Türk Mil
letinin muazzam bir kısmının, Türk Milletinin 
büyük bir kısmının tek mahsulü olan hububatın, 
bir feyiz ve bereket senesinin eseridir, ayağına ka
dar gitmeye tenezzül etmez veya para tevziinde 
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I müşkülât olur, bir Niğde Ofis Müdürü kalkar, 

halkın önüne çıkar, «Para yoktur, mahsulünü
zü fuzuli getirmeyin» der. Bu, Ofis Umum Mü
dürlüğüne duyurulur ama o müdür yine orada
dır, o muamele yine oradadır. Bu işler öyle de
vam edip gider. Fakat Orta - Anadolu çocuğu 
mutlaka ve mutlaka sanki yırtık don ile gezmeye 
mahkûm edilmiş gibi 1950 de otuz kuruşa sattı
ğı mahsulünü 1964 te ondört sene sonra ki hiçbir 
şey gösterilemez. Ondört sene sonra böyle iki 
misli fiyata çıkan en azından her şey on misline 
çıktığı halde. Orta - Anadolunun bu tek mahsu
lü 70 kuruşa alınır. Ve bunun kilometrelerce 
uzaktaki Ofise teslim etmeye mecbur bırakılması 
için Ortaköy gibi bir kaza merkezinde dahi bir 
şube açtırmak mümkün olmaz. Bugün Sayın Ba
kanımızın kıymetli alâkaları ve Ofis Umum Mü
dürlüğüne yeni gelen arkadaşımızın anlayışı sa
yesinde bu sene Ortaköy kazasında bir Ofis Alım 
Şubesi açılmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, tekrar ediyorum, biz 
çıplak ayakları ile mekteplere devam eden ço
cukların babalarının milletvekilleriyiz. 

Biz ömürleri boyunca, cephelerde, Osmanlı 
devrinde cepheden cepheye koşarak sadece kur
ban vermek suretiyle memleketini unutmuş in
sanların ımilletveküleriyiz. 

Biz, fakrüzaruret içerisinde kalmış, aynı za
manda kuraklık, çoraklık ve erozyondan artık 
son verimine gelmiş, ve gelirken bana, «Biz ar
tık ümidimizi kestik, bizi nakledecek başka bir 
yer bulun», diye ellerini kaldırarak yalvaran in
sanların milletvekilleriyiz. Büyük huzurlarınız
da, bu acı dâvayı tekrar etmekten ıstırap duyu
yorum. 

Evet, ben, Ege'nin tütünü veya Karadeniz'
in fındığı alınmasın, demiyorum. Elbette alın
sın, elbette yardım edilsin, elbette onlar da ko
runsun. Ama, ana mahsul dediğimiz, memleketin 
ana gıdası dediğimiz mahsulü yetiştiren insan
lar sanki bir müebbet hükümlüymüş gibi bu şe
kilde bir muameleye tabi tutmanın bir mânası 
yoktur. Bu münasebetle Sayın Ticaret Bakanı
mızdan buğday mahsulünün fiyat politikası üze
rinde hassasiyetle durmalarını ve bu tek mahsul 
mmtakasmın da bu kadar geri, bu kadar felâ-
ketengiz bir hayata mahkûm edilmemelerine hiz
met etmelerini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

23. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 'yıl
lık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri arasın
da bulunan elmanın istihsal ve ihracı hususla
rında ne gibi tedbirler alındığına dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Fennî Sslimyeli'nin sözlü 
cevabı (6/772) 

BAŞKAN — Sayın Soyer?... Buradalar. Sa
yın Ticaret Bakanı?.. Buradalar. Sözlü sorularını 
okutuyorum. 

29 . 11 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Ziraat Bakan
ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
dalâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

Memleketimizin hemen her bölgesinde elma 
istihsali hevesi artmış ve rekolte diğer meyva 
istihsallerine nazaran bir hayli yükselmiştir. Bu 
yüzden elma fiyatları gün geçtikçe düşmektedir. 
önümüzdeki yıllarda alabildiğine artmakta olan 
mahsulün vatan sathında sarf edilemiyeceği aşi
kârdır. 

Bu sebepledir ki, 5 Yıllık Plânda elma ihraç 
maddeleri arasına alınmıştır. Plânın birinci tat
bik yılı sona ermekte olduğuna nazaran: 

1. Ticaret Bakanlığınca elmanın ihracı için 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Ziraat Bakanlığınca elma istihsalinin da
ha ucuza mal edilebilmesi için müstahsıla ne gibi 
fennî bir zirai tedbirler öğretilmiştir? 

3. 1963 yılı içinde hangi memleketlere ne 
miktar elma ihracı yapılması temin edilmiştir? 

4. Gelecek yıllar için gittilkçe artmakta olan 
rekolteye hangi memleketlerde pazar bulunması 
temin edilmiştir? 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı; buyuru
nuz. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ISLlMYELl 
(Balıkesir) — Niğde Milletvekili Sayın Ruhi 
Soyer'in elma ihracatı ile alâkalı suallerine ceva
bımı arz ediyorum. 

G-erek Beş Yıllık Kalkınma plânı, gerekse 1963 
ve 1964 tatbikat programlarında ön görüldüğü 
veçhile taze meyva ihracı mevzuunda Bakanlığı
mızca bâzı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
dan bâzı neticeler alınmıştır. Ve bu konudaki 
çalışmalara devam edilmekte bulunulmuştur. 
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Halen elma ihracatımız soru sahibinin de te

barüz ettirdiği veçhile cüzi bir* hacım içerisinde 
cereyan etmektedir, ihraca salih varidelerin is
tihsalinin artırılması sonunda ihracatımızın daha 
fazla gelişeöeği tabiî bulunmaktadır. Ancak iç 
piyasa fiyatlarımızın yüksek bulunuşu devamlı 
sürüm imkânının sağlanamaması elma ihracına 
şimdilik mâni olan en mühim hususlardan birisi 
olarak görünmektedir. 

Bu konuda Yüksek Heyetinize bâzı malûmat 
vermek isterim. Nitekim 1964 yılının muhtelif 
aylarında istanbul ve izmir piyasalarında elma 
140 ilâ 300 kuruş arasında satılmakta iken, aynı 
tarihlerde Münih'te toptancı hali fiyatları Türk 
parası olarak âzami 202 kuruşa kadar çıkmış bu
lunmaktadır. Fiyatların dâhilde malın harice 
kaçmasına veya gitmesine imkân vermiyecek bir 
şekilde yüksek bulunuşu şüphesiz ki, ihracatı 
frenliyen âmillerden birisi olarak görülmekte
dir. 

Elma konusunda standardizasyon konusunda 
da bâzı çalışmalarımız vardır. O.E.C.D. ye dâ
hil bulunuşumuz ve Müşterek Pazar camiasına 
kabul edilmemiz dolayısiyle O.E.C.D. meyva ve 
sebze müşterek normlarına uymak mecburiyeti 
karşısında şeftali, turunçgiller standartları ta
mamlanarak tatbik mevkiine konulmuştur. 

Taze üzüm, çjilek, iarmut ve elma içim de 
OECD müşterek formlarına uygun olarak ge
rekli standartlar Türk Standartlar Enstitüsün
de hazırlanmaktadır. Yakında neticenin istihsal 
edileceğinli ümidetmekteyim. 

Kredi konuşuma da kısaca değinmek isterim. 
Yaş meyve ve sebze ihracatını teşvik ve bu hu
susta ihracatçılarımızı malî bakımdan destekle
mek maksadiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasında AID fonlarından karşılanmak üze
re yirmi milyon liralık bir fon ihdas edilmiş 
bulunmaktadır. Bu fonun otuz milyon Türk 
Lirasına ifrağı için yapılan çalışmalar müspet 
netice vermiştir. Ticaret rejimi, Yüksek Heye
tinizce de malûm olduğu üzere, elma ihracatı
nı tamamen serbest bırakmıştır. Yani elmanın 
ihracı lisansa ve tescile tabi değildir. Ancak, 
anlaşmalı memleketlere yapılacak ihracat lisan
sa tabidir ve bu konuda Bakanlığım titiz bir ça
lışma içinde bulunmaktadır, ikili anlaşmalarla 
elmayı hemen her memleketin anlaşmalarına ve 
kontenjanlarına dâhil etmiş bulunmaktayız. 
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Bunun yalımda müspet olanak elma mevzu

unda bâzı çaâıgmaltara temas etmek isterim : 

îg pazarların te^lâtiamldınlmasiyıie alâkalı 
olarak ıhazn'lıadığıımız Haller Kanununu Başba
kanlığa sevk etmiş bulunmaktayız. Bu Haller 
Kanunu içinde müstalhsıl teşekküllerine, müs-
talhsılljara, kooperatiflere ve birliklere hallerde 
öncelikle satış ümkâmmı verecek yerlerin tah-
•sisi, ıteklifleriimiz ara&ındlaı bulıııiimaktadır. An
cak, ihracat mevzuunda müstalhsılı alâkadar eden 
en mühim konunun .müstaihsılı teşkilâtlandırma 
'hususu olduğumu ifade etmek isterim. Bu konu
da muihterem soru sahibinin de bildiği veejhile 
Niğde mmtaıkaısında elmıa müstahsilinin koopera-
tifieştirilmcsi Bakanlığım taralfınldam ele alın
mıştır ve bu yıl Ziıraat Bankası ve Ticaret Ba
kanlığı müfettişleri mafluallinie gitmek suretiyle 
nmstrihsılîn koopenalti'fİJcştirilınıesi meselesini ctü-
d etmiş bulıınmaktadırlar. Bu etütler >müspet ne
ticeler veıfaıiştir. Yakın salmanda Bakanlığım 
kooperatiflerin kurulmaisı ve geliştirilmesi hu
susundaki munzam çalışmalarıma da devam ede
cektir. Yaş meyve ve sebze ihracatımı teşvik 
mıaksadiyle ki; bunun pazarı hemen hepinizin 
do bildiği gibi Münih pazarıdır, Orta - Avru
pa'da; Münih'te 'bu sente bir ticaret ataşeliği ih
das edilmiştir. Şüphesiz ki ticaret ataşeliğimi
zin Almanya'daki faaliyeti aynı ziamamida bura
da müstahsilin teşkilâtiandırılıması, istikbalde 
yaş mıeyve ilhracının Avrupa istikametimde ge
lişmesinle imkân "verecek müsait bir zeminin 'ba
zı rl anmasını sağlıyacaktır. Diğer taraftan ilhna-
eatı geliştirme merkezinde yaş meyve ihracatı
nın gelişmesini suğlıyıaeak bâzı konular üzerinde 
çalışmaya başlianmıştır ve bilhassa yaş 'meyve ih
racatında lüzumlu olan firigorifik tesislerin 
bir teşkilât tarafından ele alınmasımın lüzumu
nla kaani bulundıığuımuz içindir ki, mesele umu
mi mıaiğaaalann patronajına tövdi edilmiş ve bu 
konuda müspet bir nieticenim alımması için lü
zumlu etütlere başlanmış bulunmaktadır. 

Kısaca meseleyi derlemek lâz imgelime, bir 
tanaftam müstaksılın teşkilâtlanmasına Bakanlı
ğım kaani olmuş ve (bu konuda Niğde vilâyeti
ne gönderilmiş olan mütekassıslar tarafımdan 
müspet 'bir netice alınmış olduğu içimdir ki, 
müstalhsılım teşkilâtlammaısıma ve kooperatifleş
mesinle başlanmıştır. Diğer taraftan münakale
nin kısaca fennî imkânlar iiçeri simde cereyanlını 
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temin edecek çalışmalara geçilmâş ve bu konu 
etüt safhasında bulunfmuşt'iır. 

Üçüncü nokta : Münih'te ihracatı teşvik ede
cek, iüıracatla alâkalı istilılbanatı yapacak ve Tür
kiye'ye verebilecek olan (bir teşkilâtın kurulma
sı lüzumlu görülmüş ve Mtlnüh'te bir ticaret ata
şeliği ihdas edilmiş; bulunmaktadır. 

Bunun dışında biraz evvel fiyat politikası -
nia temas ctmiştinı. Malûm olduğu veçhile plân, 
zirai istihsalde maliyete sübvansiyon veren bir 
görüşe salhip bulunmaktadır. Maliyete yani is
tihsalin girdilileri 'sü'bvaınisiyoma edilmektedir. Şüp
hesiz önümüzdeki! zaman zarfında maliyetim dü
şürülmesi plânın öngördüğü 'istikamette imkân. 
dâhiline girecektir. Biraz evvel de arz ettiğim 
teşkilâtlanma içinde yaş meyve ve sebze ihracatı
na tahsi'sam .elanla ihracatıma müsait neticeler 
alınması imkân dâhilime girmiş bulunacaktır. 

Hürımetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soy er buyurunuz. 

I t ü H l SOYEK (Niğde) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, kıymetli Ticaret Bakanımız haki
katen mevzu ile ilgilenmiş mesul bir insan ve me
sul bir Devlet adamı sı f atiyle birçok malûmatı 
yüksek huzurlarınıza arz etmiş bulunmaktadır
lar. Kendilerine bu kıymetli alâkalarından ve 
memleketin yaş meyva ihracı hususundaki gay
ret ve yakın alâkalarından dolayı İniz urlarınızda 
»şükranlarımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, elma, önergemde de 
arz ettiğim gibi, memleket sathında istihsali mü
temadiyen artmakta olan ve bir umumi heves ha
line gelmiş olan mahsullerimizden birisidir. Kal
dı ki, yalnız Niğde'de meselâ bugün mahsul nor
ma] senede 250 bin tonun üstünde ve iyi mahsul 
verilen, arızasız senederde de yarım milyon tonu 
bulmaktadır, yalnız Niğde vilâyetinde. 

Şimdi buna mukabil aynı zamanda sevk edil
mesi, anmalaj edilmesi, muhafaza edilmesi en 
kolay, aynı zamanda bütün bu yapılacak muame
lelere mukabil gayet dayanıklı bir meyvadır. 
No alıcısını, ne sevk edicisini, ne de gideceği yere 
kadar hiç kimseyi rahasız etmiyecek ve cürüm i -
yecek hiçbir şeyi kaybolmayacak bir mahsuldür. 
Bu kadar mukavemetlidir. Ben yüksek huzur
larınızda elmanın fennî ve sıhhi faydalarından 
bahsetmeye lüzum görmüyorum. Sadece Dev
let bakımından ve sadece kurulacak kooperatifin 
zarar etmemesi bakımından ve sadece kolayca 

— 48 — 



M. Meclisi B : 2 
sevk edilebilmesi bakımından ne kadar mukave
metli olduğunu tebarüz ettirmek istedim. 

Fiyattan bahis buyurdular, doğrudur. Bizim 
memleketimizde bugün için elma mahsulünün 
müstahsil tarafından maliyeti oldukça yüksektir. 
Çünkü bir sene içinde müteaddit sulama, gübre
leme, dört senede bir ahır gübresi verme, diğer 
senelerde mutlaka fennî gübre verme, ondan 
sonra senede altı defa hattâ oniki defa müca
dele yapmıak, içikurdu mücaıdelesi yıapıi'aik, ha
şere mücadelesi yapmak, aynı zamanda yirmi 
günde bir sulama yapmak gibi hakikaten külfetli 
ve birçok masrafları gerektiren bir meyvadır. 
Bu bakımdan elmanın maliyeti müstahsıla biraz 
fazla olmaktadır. Sayın Bakanın bu beyanların
da haklan vardır. 

Ben onun içindir ki, önergemde maliyetin dü
şürülmesi bakımından ne düşündüklerini sormak 
istedim. Ayin zamanda bu Tarım Bakanlığını 
da ilgilendiren bir mevzudur, mücadele çok ağır 
masraflara malolmaktadır. Müstahsilin bir sene 
içinde oniki defa mücadele yapması hakikaten 
büyük ilâç parasını ve büyük masrafları muci-
bolmaktadır. Ama buna mukabil senesine kadar, 
bir mahsulden diğer mahsul senesine kadar da 
mukavemet eden fevkalâde kıymetli bimıahsul-
dür. Bu kadar yüksek mesaiye ve paraya ma-
1 olmakla beraber bu sene Niğde'de elma toptan 
olarak kilosu 80 - 120 kuruş, âzami 120 kuruşa, 
Külah dediğimiz en irilen 120 kuruşa müstahsil 
tarafından satılmaktadır. Bu 120 kuruşa satılan 
elmalar Ankara manavlan tarafınadn 4 - 5 lir-
ya, hattâ büyük turistik otellere 6 liraya kadar 
verilen elmalardır. Binaenaleyh, mahsul müstah
sil tarafından satılan fiyatiyle pahalı değildir. 
Ben Almanya'daki fiyatlan da gördüm, Alman
ya'da satılan meyvalarla elmalarla alâkadar ol
dum, bizim elmalarımızla hiçbir şekilde kıyas edi-
lemiyecek olan elmalar bizim elmalarımızın kat 
kat üstünde fiyatla satılmaktadır. Almanya'da, 
yaptırdığım bir tetkika göre Hamburg teslimi 
olarak elmayı kilosu 100 ilâ 120 kuruşa verebil-
meliyiz, Avrapa'ya satabilmek için. Bu da kolay 
ve basittir, kooperatifleştirme hakikaten mühim 
bir tedbirdir. Herkes kooperatife bağlandığı za
man biz de Avrupa alıcılarına evvelden muay
yen fiyatlarla bağlanıp bu mahsulümüzü verip 
ona göre ihraç etmekliğimiz mümkündür. Sayın 
Bakanın bu kooperatifleşme hususundaki gayret-
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I lerinin hakikaten minnettarıyım. Yalnız bunun 

mümkünse en kısa zamanda faaliyete geçirilmesi-
! ni ve realite haline gelmesini, finanse edilmesini, 

soğuk hava depolariyle, firigofirik sevk vasıtala-
riyle, tam mânasiyle teşkilâtlı bir kooperatifin 
Devlet önderliğiyle vücuda getirilmesi memle
ketimize bu kıymetli mahsulümüzün satılması ba
kımından büyük fayda getireceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, iki dakikanız var, 
ona göre ayarlayınız. 

RUHÎ SOYER (Devanda) — Her şeyde ol
duğu gibi bu ihmal edilmiş bölgenin büyük ümit 
bağlamış olduğu bu mahsulün bir an evvel teşki
lâtlandırılması hakikaten yerinde olacaktır. Çün
kü bütün memleket sathında elmaeılığa doğru 
bir heves başlamış ve Van'dan Garp hududumuza 
kadar bütün memleket sathında elmacılık yapma 
hevesi uyanmış olduğuna nazaran, bugün artık 
mahsûl memleketimiz sathında absorbe edilebi
lecek bir halden çıkmıştır. Binaenaleyh günün 
birinde müstahsilin elmadan ümidini keserek, 
ağaçlarını söküp atmasından korunmak için bu 
çareleri bir an evvel temin etmemiz icabeder. 

Aynı zamanda Sayın Bakana mühim bir nok
tayı hatırlatmama müsaade buyurulmasını rica 
ederim. Bizim bu misket tipi elmanın alıcısı en 
çok Yakın - Şark'ta. Eskiden Yakın - Şarkla ti-
carri münasebetlerimizin son zamanlardaki duru
mu itibariyle elma oralara gidemez hale gelmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, bağlayınız lütfen, 
müddetiniz dolmuştur. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan... Şimdi, tran hududunu bilmiyorum ama 
Pakistan Cenup memleketidir, zannediyorum ki, 
elmamıza büyük bir alıcı olabilir. Ona ve diğer 
Şark memleketlerine de elma satma imkânını ara
malarını rica ederim. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Söz istemiyor
sunuz... 

Sora cevaplandırılmıştır. 

24. — Bize Milletvekili Cevat Yalçın'm, Do
ğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt ha
muru fabrikasının kurulacağı yerin katı olarak 
tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/774) 
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BAŞKAN — Sayın Cevat Yalçın? Yok. Sayın 

Oevat Yalçın ikinci defa bulunmadığı için sözlü 
soruları gündemden çıkarılmıştır. 

25. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve hu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/775) 

BAŞKAN — Sayın Balım... Buradalar. Sayın 
Tarım Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunmadığından 
sözlü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi ku
rulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/776) 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Efendim, bu 

soruma Sayın Tarım Bakanı cevap verecekler. 
Onun için geri bırakılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündem bu şekilde düzenlenmiş
tir. Tarım Bakanı cevap vereceğine göre Tarım 
Bakanı da burada bulunmadığından dolayı söz
lü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

27. — Gümüsane Milletvekili Sabahattin Sa
vaeı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen zirai 
teknik teçhizatın sağlanmasında vâki zorluğun 
giderilmesinde bir tedbir alınıp alınmadığına da
ir soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî İslim-
yeli'nin sözlü cevabı (6/777) 

BAŞKAN — Sayın Savacı?.. Buradasınız. Sa
yın Ticaret Bakanı?.. Buradalar. Sözlü soruyu 
okutuyorum. 

18 . 12 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ziraaitinin tdknıik teçhizi 'hususunda 
aşağıdaki sorulanımın Tarım ve Ticaret. Balkan
ları tarafımdan sözlü olarak cevaplandırılması
na dalâletlerinizıi saygılarımıl'a arz ederim. 

1. Millî gelirimizin % 47 sini teşkil eden 
zirai faaliyetin prodüktivitesini artıracak Kal
kınma Plânınıdlai derpiş edilen teknik teçhizatın 
sağlanmasında vâki müşkülâtın giderilmesinde 
tedbirler alınmış mıdır? 

2. Bilhassa fiyat ve vergiler bakımımdan] 
kolaylıklar sağlanmasına taraftar mıdırlar? 

3. Konjonktürün'sık sik değişmesinden mü
teessir olmaması için zirai teçhizatın fiyat istik

rarı ve teçhizin kolaylaştırılması bakımımdan 
bâzı tedbirlerin lajımmasma lüzum görülür imi? 

Gümüşüne Milletvekili 
ıŞaibahattim Savacı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Bakanı-
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Sabahattin Savaeı'nın Türkiye ziraatimim teknik 
suretiyle teçhizi ve bu konuda güdülen politika 
hakkındaki vâkıj suallerini benden evvel Tarım 
Bakanı arkadaşımız cevaplamış bulunmaktadır. 
Bakanlığıma taallûk eden hususlarda munzam 
olarak görüşlerimi arz etmek isterim. Millî Ko
runma Kanununun tatbikattan kaldırılmasından 
sonra bâzı sund gübreler ve akar yakıt haricol-
mak üzere umumi kâr maddinin tâyini ve fiyat 
tesbilti hususunda Ticaret Bakanlığının Yüksek 
Heyetinizce de malûm olduğu üzere bir yetkisi 
kalmamış bulunmaktadır. 

Amoak, Gümrük Kanunumun 12 nci madde
si uyarınca ve aynı zamamdla 197 sayılı Kamun 
hükümleri gereğince suni gübrelerin ithali, 
dâhilden mubayaası ve satışlarının tanzimi Ta
rım Bakanlığı, Sanayi Bakaınlığı ve Ticaret Ba
kanlığının müşterek kararnamueleriyle tanzim ve 
yürütülogelmektedir. Bu esaslar içinde fiyat, 
bildiğimiz istikamette yakın zamanda çıkarılmış 
olan bir kanunla tesbit edilmiş bulunmakta ve 
meselenin yürütülmesiyle Zirai Donatım Kuru
mu vazifelendirilmiş olmaktadır. Diğer nokta
larda şüphesiz müstalhsılın zirai âlet ve edevatla 
teçhizi bir fimaımsman meselesi 'olanak görümımeık-
tedir. Finansman meselesinde, bu noktada me 
yapıldığımı, sırasiyle bunları iarz etmek ilsıteritn, 
Çiftçinin teçhiz kredisi konusundaki talepleri 
karşılamak için 1963 yılında Ziraat Bankasın
ca tahsis ddilem 142 milyon lliraılıık plasmanı ban
kanın imkânları nıisbetinde 1964 senesi için 268 
milyon liraya çıkartılmış bulunmaktadır. Ay
rıca AID fonlarından çiftçilerim zirai mücade
lede .ihtiyaçlarımı karşılamak içim 25 milyon lira, 
yine çiftçiler© yeni araızi (açma kon/usumda, ko
şum hayvanı ve hayvanla çekilir ekipman temimi 
için 5 milyon lira civarında bir ikraızat yapıl
mış Ibulunmıaiktadır. Böylece verilen kredilerim 
yekûnu 142 milyon liradan 295 mijyom liraya 
yükselmiştir. Beş Yıllık Kalkınma Plânımda 
zirai ekipman mevzuunda öngörülen hedefe ula
şılabilmesi lanoaık bu bankla kaymaklarımın daha 
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fazlasiyle takviye edilmesine bağlı bulunmakta
dır. Bunu teminen banka sermayesinin 500 mil
yon liradan, 1,5 milyiaır liraya çıkartılması hu
susunda hazırlanan kanun tasarısı son günlerde 
Büyük Millet Meclisime sevk edilmiştir. Şüp
hesiz bu kanunun bir an evvel çıkartılması hu
susunda Yüksek Heyetlinizin yakın «alâkası, bu 
konuda çiftçiye daha süratle yardım yapılma
sına imkân verecek bir hareket tarzı olacaktır. 
Ayrıca bu bankaya, bankaların tevdilaıt karşılık
larının Merkez Bankasında toplanan kısımların
dan 301 slayılı Kanun hükümleri içinde 200 mıil-
yon liralık yeni hir imkân sağlanmıştır. Bu im
kânlar içinde de Zıinaalt Bankası çiftçinin zirai 
âlet ve edevatla teçhizini teminen gerekli plas
manlara tıaşlaımış bulunmaktadır. 

Bu vesile ile diğer bir noktaya da temas 
etmek isterim. Zannederim ki, bütçe konuşma
ları sırasında Bütçe Komisyonunda Sall'aihat-
tin Bey yine bu konuya temas etmiş ve bâzı 
tedbirlerin alınmasını lüzumlu görmüşlerdi, Ta
rafımızdan zinaıi âlet ve edevat lüiitışı yapan ve 
bu noktada Ziraat Bankası kredisinden de isti
fade eden firmalarla yapılan temıaslar neticesin
de hususi surette yüzde 27 nisbetinde tesbit 
edilmiş olan kâr haddi yüzde yirmiye indirilmiş 
bulunmaktadır- Yalnız bu mâruziatım Zirıaat 
Bankası kredilerinden istidlalde suretiyle zirai 
âlet satan firmalara mahsus bulunmaktadır. 

Muhterem soru sahihinin vergilerle alâkalı 
ve zirai âlet ve edeVaıt ithalinden alınan Güm
rük Resmi ve bu âletlerin imıaılinden alınan gtilder 
vergileriyle alâkalı suallerine şüphesiz taımamiyle 
iştirak etmekteyim ve bu konuda Tarım Bakan
lığı tarafından muhtelif tarihlerde çıkartılmış 
olan ve Resmî Gazetede yayınlanmış olan teb
liğlerle bunlardan ne nisfeette Gümrük Resmi 
alınacağı, Gümrük Resminden ne miktaır mua
fiyet sağlanması lâzımgeldiği veyahut mua
fiyet hudutlarının ne olacağı tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Mesele bu noktada Tarım Ba
kanlığının faaliyet öaıhasına girmiş bulunduğu 
iğin şüphesiz daha evvel do Tarım Bakanı arka
daşını tarafından arz edilmiş olan bu konuda 
daha tafsilâtlı malûmat vermekten içtinaıbet-
me'kteyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Savacı buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarını, bu mevzuun 2 nci defa 
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görüşülmesinde Sayın Tarım Bakanının cevap
landırmadığı hususlara Sayın Ticaret Bakanı ce
vap verdiler. Ben o günkü konuşmamda bilhas
sa Türkiye'nin plânlı kaılkınımaısında ziraıalbin 
plânda derpiş edilen hedeflere uygun olanak 
teçhizi üzerinde ısrarla durmuştum ve demiş
tim ki; «Plânda Türk zir̂ aaıtiınlin modern teç
hizatla süratle teçhiz •edilmesi ve bu teçhizatı 
sağlıyacak tedbirlerin - yani bu âletleri kolayca1 

köylüye intikal ettirecek - fiyatları ucuzkftmak 
ve bunları alaıb'lme imkânını yani krediyi on-
lara sağkmak...» plânın kaydettiği kolaylaştırma 
tedbirleri bunlar olmak lâzımgelir... 

Muhterem arkadaşlarım, biz memlekette han
gi rezerv imkânlarla bu memleketin kalkınma
sını sağlıyaeağız? Bize sanayi kalkınmamızı, sos
yal tesislerimizi yapma imkânını hangi kaynak
larımız sağlıyacaktır. Elimizde bugün için yegâ
ne kaynak ziraatimizdir, zirai potansiyelimizdir. 
Bu imlkânı en iyi şekilde plândaki hedeflere uy
gun kullandığımız takdirde kalkınmamıza imkân 
hâsıl olmuş olacaktır. Aksi takdirde bugünü di
ğer güne geçiştirmekten aynı seviyede devam 
etmekte ve mevcudun üstüne tek bir kuruş koy
mamak suretiyle memleketimizi kalkındırmamı
za evleviyetle imkân yoiktur. Türkiye bir tedi
ye muvazenesizliği içerisindedir. Memleketin ih
raç güçlüğü yoktur esasında. Falkat devamlı su
rette memleket bir ithalâtla karşı karşıya bulun
maktadır. Fakat ihraç imkânlarımız ancak itha
lâtımızın yarısını karşılayacak durumdadır. Ve 
satacak başka bir şeyimiz de yoktur, arkadaşlar. 
Geçen gün gazetede bir manşet gördüm. «Türki
ye ihraç mallarını şu şekilde satmak suretiyle 
değerlendirecektir.» Arkadaşlar Türkiye için ih
raç diye mühim bir problem yoktur. TürMye 
yetiştirdiğini genel mânada rahatça ihracetmek-
tedir. Türkiye için asıl mühim olan ihracedile-
bilecek emtianın kalite ve miktarını meydana ge
tirmek ve artırmaktadır. Bunu da zirai potansi
yelimizi artırmak suretiyle temin edeceğimizden 
şüphe etmezsiniz. 

Şimdi, bendeniz ziraatin teknik teçhizatla tak
viyesini, sulama imkânlarının artırılmasını ve 
bu hususta Ticaret Bakanına tevcih ettiğim sua
limde de bilhassa bunların köylüye, ziraat erba
bına ucuz fiyatla intikal etmesi ve bunu alabi
lecek -kredinin sağlanmasıdır. 

Türkiye'nin bir büyük imkânı da hayvancı
lıktır. Bugün Türkiye'nin 70 milyon baş hayva-
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nı vardır. Fakat bu 70 milyon baş hayvana sa-
hibolınakla beraber Türkiye bu büyük rakam
dan lâyıkı veçhile istifade edememektedir. Se
bebi, hayvan adedinin fazla olmasına rağmen ih
raç değerinin düşük olmasıdır. Bilhassa hayvan 
mahsullerinin evsafının düşük olmasıdır. Bunun 
için evvelâ bir yetiştirmeden itibaren iyi besle
meye doğru bâzı tedbirlerin alınması lâzımdır. 
Bu tedbirler de kredilerle mümkündür. Yetiştir
ime kredilerini memleketin hayvan yetiştirmeye 
•müsait bölgelerine teksif etmekte fayda vardır. 
Fakat bendenizin kanaati odur ki; bugün hay
van yetiştirmeye müsait gölgelerde değil hayvan 
yetiştirilmesinin güç olduğu bölgelerde bu kre
dinin dağıtılmasında cömert davr anılmakta, bu
na mukabil, meselâ Doğu illerimizde bu daha 
az bir şekilde tatbik edilmektedir. Besi kredisi
ne doğru geldiğimiz zaman bu krediden Doğu il

lerimiz tamamiyle mahrum edilmiştir ve Garba 
doğru itilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Doğu illerin
deki hayvan yetişıtirme potansiyelini arkadaşla
rım benim kadar bilirler. Ben bunu harekete ge
çirelim diyorum. Bu hangi esaslarla harekete 
geçer? işte yetiştiriciye im/kân tanımakla... Büt
çe Komisyonunda bu mevzuda Sayın Vekil Be
yefendiye ve Ziraat Bankası Umum Müdürüne 
bir hususu hatırlatmıştım. O da hayvan yetişti
ricilerinin Doğuda istedikleri besi kredisi ve 
avans imkânlarıdır. Doğuda hayvancılıkla bir 
Ziraat Bankasını meşgul ediyor. Bir de Et - Ba
lık Kurumu meşgul oluyor. Et - Balık Kurumu 
besicilik için bâzı imkânları yetiştiriciye tanıyor. 
Ancak Ziraat Bankasının tavassut etmesini isti
yor. Şöyle bir muamele oluyor - Arkadaşlarımın 
dikkatine arz etmek için söylüyorum - iyi hay
van yetiştirilmesini temin için Et ve Balık Ku
rumu yetiştiricilerle temasa geçiyor, onlarla mu
kavele yapıyor. Ancak diyor ki, Sizin bölgeniz-
deki bir bankanın benim emrimde bir ransenyö-
manı vardır. Bu, normal ve ticari bir muamele
dir. Bunu yapacak olan da Ziraat Bankasıdır. 
Ziraat Bankası diyor ki, ben size bu tarzda bir 
mektup, bir itimat mektubu verirsem, bu avans 
anektubu mahiyetindedir, avans mektupları (A) 
katagori kredileri meyanındadır. Binaenaleyh, si
zin bu tarzda bir hakka sahibolmadığmız banka 
kayıtlarından anlaşılmaktadır. Binaenaleyh size 
bu imkânı tanıyamam. 
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Arkadaşlarım, şimdi hayvan yetiştirici, hay

van besici, bir tüccar değildir. Hayvan yetişti
rici diyelim ki, ilik defa bu işe başlıyor ben iyi 
bir hayvan yetiştireceğim, diyor ve bu zat da 
bir veteriner hekim veyahut da bir ziraat mü
hendisidir. Şüphesiz parası da yoktur, bir kre
diye mulutaçdır. Bu krediyi para olarak, nakit 
olarak Et ve Balık Kurumu vereyim, diyor. 
«Sen 100 baş, 200 baş, 500 baş hayvan yetiştir 
ben sana bu krediyi vereceğim» diyor. Yalnız 
bir husus istiyor, «Bana bu işi yapabileceğine 
dair, bu imkânı sana tanıdığım takdirde bana 
!bir ticari tavassut vereceksin» diyor. 

Her ticari muamelede arkadaşlarım bu iste
nir. Bu da Türkiye'nin zirâi politikasını kendi
sine emanet ettiğimiz Ziraat Bankası yerine ge
tirmelidir. 

Bu imkândan Ziraat Bankası bu müteşeb
bisi mahrum ediyor. Bu suretle ne hayvan ye
tiştirici ne de besici Ziraat Bankasının vazifesi 
olan bu imkândan faydalanamıyor. Bu suretle 
memleketin en büyük ihraç kaynağı bundan 
müteessir oluyor. Biz kalkınma için bâzı imkân
lar arıyoruz. Şu imkânı artıralım da bundan bir 
şeyler temin edelim ve memleketin sanayii isti
kametine hasredelim diyoruz. Fakat sanayiimi
zin muhtacold'uğu imkânı kendi elimizle boğu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun tatbikatı da 
hiç de iyi değildir. Tatbikat da şu şekilde cere
yan etmektedir; bizzat şahidoldum. 

Sulama kredisi... Biliyorsunuz ki, Türkiye'
nin, ziraatinin bir meselesi de sulamadır. Gülbre, 
sulama ve teknik işlem, 3 problemi vardır. Bu, 
zirai sulamada Hükümet zannediyorum ki, Plân
lama ile ele mutabık kalarak mevcut limitlerin 
ötesine gidiyor, hattâ emisyon hacmini artırıyor. 
Sulama imkânlarına da bu artan limitlerden bir 
miktar ayırıyor. Bakınız memlekette Hükümet 
bu mesuliyeti üzerine aldığı halde Türkiye'deki 
bunun tatbikatını Yüksek Heyetinizin dikkatine 
arz ederim. Bu kredi 20 yıl vâde ile verilir ve 
'büyük miktarlardadır. 50 bin, yüzbin, iki yüz
eni lira gibi. Banka bu krediyi vermeye yanaş
mıyor. Neye yanaşmıyor? Arkadaşlar bir defa 
(bunun takibi geniş bir sahada ve yorucudur. 
Halbuki mevcut plasmanını öyle bir istikamete 
vereceğine bunu şehrin içindeki mevcut tüccara, 
esnafa vermekte daha menfaat görüyor. Çünkü 
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oradan yüzde 22 yi bulan bir faiz, gelir temin 
ediyor. Bunda faiz % 5. öbürü üç aylıktır, beş 
aylıktır. Halbuki hemen alıyor, hemen işletiyor. 
Komüsyonlar hayli yüksek, alıcıya hayli pahalı
ya mal olan bir para oluyor. Fakat burada 20 
yıl vadeli, % 5 faizli ve kontrolü de güç. Buna 
banka yanaşmıyor. Bankanın bu husustaki te
merrüdünü önlemek lâzımdır ve memleketin asıl 
kalkınmasını temin edecek bu tarz kredinin mu
hakkak mahalline sarfında büyük fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Savacı bir dakikanız kal
dı, lütfen bağlayın.., 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Bittiriyorum. Bu ıstırabı çeken mühendis arka
daşlarımla karşı karşıya geldim ve mühendis 
arkadaşlarımın bu ıstırabını kendi bölge toplan
tılarında da Ankara'da yapmış oldukları toplan
tıda da aynen benim size arz ettiğim gibi ifade 
ettiklerini söylediler. Binaenaleyh Sayın Ticaret 
Bakanından istirhamım odur ki; memleketin 
kalkınmasına, Türkiye'nin tediye muvazenesi
ne doğrudan doğruya tesir edecek zirai plasman
ların behemehal mahalline sarfına delâlet etme
sini ve hayvan yetiştiriciye, iyi hayvan besleyi
ciye çekinmeden, cömertçe kredi vermenin im
kânlarını araştırmalarını ve banka bürokrasisini 
bâzı ufak tefek küçük hesaplardan kurtararak 
(bankaya faydası şu kadar oluyor, bankaya bu 
kadar faydası oluyor, halbuki Türkiye millî ge
lirine o bankanın küçük hesaplarının üzerinde 
faydası olacağını kabul ederek, tavassut etmesi
ni, enerjik delâlette bulunmasını bilhassa istir
ham ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ticaret Ba
kanı. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Sabahattin Savacı 'nın suallerine munzam olarak 
verdikleri izahat seböbiyle Bakanlığımın faaliyet 
sahasına taallûk eden konularda temas ettikleri 
hususlara cevap vermekte fayda mülâhaza et
mekteyim. 

Şüphesiz Türkiye'nin istihsalinin dış ödeme
ler dengesinde müsait netice istihsal etmek bakı-
kından artırılması lâzımgeldiği bir vakıadır. Bu 
noktada tamamen kendileriyle mutabıkını. Plân, 
zürai istihsalde dekar başına verimin artırılması
nı öngörmüştür. Dekar başına verimin artırıl
ması işinde ne gibi tedbir alınması lâzımgeldiği-
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I ni de bütün detaylariyle ifade etmiş bulunmak

tadır. Hakikatte zirai istihsalin artırılması, her 
şeyden evvel iyi bir nadas, sulama ve gübre me
selesidir. İyi bir nadas nasıl sağlanaektır? Şüp
hesiz ki teknik bilgiye ihtiyaç vardır. Şüphesiz 
ki, zirai teknik istikamette zirai alât ve edevatın 
kullanılması lüzumlu bulunmaktadır. Buna ait 
görüşlerimi biraz evvel ifade etmiş bulunmak
tayım. 

Sulama konusunda yine Türkiye'nin mevcu-
dolan bütçe imkânları ki, yatırımların son ha-
cımları hakkında şüphesiz burada ayrıca malûmat 
vermeyi zait addederim. Bunlar plân ve prog
ramlarda sıra ile gösterilmiş rakamlardır. Mev
cut imkânları âzami halde çıkarmak suretiyle su
lama konusunda yaptığımız faaliyetler Yüksek 
Heyetinizin malûmudur. Gübre konusunda son 
zamanlarda müstahsilin teveccühünü burada şük
ranla, hattâ tebrikle tebarüz ettirilecek bir hu
sustur. Müstahsil Türkiye'de gübre kullanmanın 
lüzumunu, zaruretini ve faydasını idrak etmiş
tir. Ve geniş bir istihlâk bu noktada toplanmış 
bulunmaktadır. Gübre istihlâki seneden seneye 
şiddetle artma temayülündedir. Bu, burada mem
nuniyetle kaydolması lâzımgelen bir husustur. 
Bu noktayı tebarüz ettirdikten sonra muhterem 
arkadaşımın hayvancılık konusuna taallûk eden 
konuşmasına işaret etmek isterim : 

Türkiye'nin zirai istihsalinin yanında hayvan
cılık gelirlerinin artması şüphesiz lüzumludur. 
Ve Türkiye bu bakımdan çok müsait bir potansi
yele sahip bulunmaktadır. Bu noktada Ziraat 
Bankasının faaliyeti 3202 sayılı Kanunun istih
daf ettiği istikamette her sene kredileri tanzim 
kurulunca tanzim edilen esaslar dâhilinde yürütül
mektedir. Ziraat Bankası plasman ve yatırım 
programlarını Ticaret, Maliye ve Ziraat Baka-

! nmdan müteşekkil bir heyete her sene tasvibetti-
rir ve her sene bu tasvibi alırken de zirai sek
törlere ne miktar ve ne şartlar dâhilinde kredi 
açacağını tesbit ve tasdik ettirir. Hayvancılık 
konusunda Ziraat Bankasının yardımları son za
manda 150 milyon liraya yaklaşmıştır. 

Buna munzam olarak Et ve Balık Kurumu ile 
müştereken yaptıkları veya henüz yapmaya baş
ladıkları bir noktayı da işaret etmek isterim. 

Et ve Balık Kurumu ile Ziraat Bankası müş
terek bir program içerisinde 25 milyon liralık 
hayvancılık sahasına bir plasman yapmayı prog
ramlaştırmalar, Ve bir anlaşmaya varmış bulun-
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maktadırlar. Bu anlaşma çerçevesi içinde muh
terem arkadaşımın biraz evvel bahsettikleri mah
zurlar da şüphesiz ortadan kalkacaktır. Yalnız 
yine şunu arz edeyim ki, evvelce vâki tatbikat 
banka kısır görüşünden değil, mevcut kanunların 
frenleyici hükümlerinden neşet etmektedir. Ar
kadaşımın izahatına göre Et ve Balık Kurumu 
her hangi bir müstahsıla kredi açarken Ziraat 
Bankasından bir teminat mektubu ister. Temi
nat mektubu Bankalar Kanunu hükümlerine 
göre verilebilir. Ziraat Bankasının mevzuatına, 
3202 sayılı Kanuna bağlı kalmak zorunluğu kar
şısındayız. 

Teminat mektubu ticari bir muameledir. Ti
cari muameleden müstefidolabilmek için mut
laka Ticaret Odasına kayıtlı olmak lâzımdır. Şu 
halde mevzuat bu noktada bâzı mâni hükümler 
getirmiştir. îşte biz bunu dikkate aldığımız 
içindir ki, iki müessesenin kendi mevzuatlarını 
telif edecek bir istikamette müşterek bir program
la ortaya çıkmalarını öngördük ve vekâletimde 
yakın zamanda yaptıkları anlaşma içinde 25 mil
yon liralık bir plasmanı bu sahaya kaydırmak 
kararını müştereken almış bulunmaktadırlar. 
Bu tatbikat içinde mevzuatın getirdiği zorluk
lar şüphesiz ortadan kalkacaktır. 

Diğer bir noktaya temas etmek isterim: Yi
ne denir k i ; Ziraat Bankası sulama için kendi 
mevzuatının tevlidettiği veya tatbikatçılarının 
ortaya getirdiği bâzı kısır görüş içindedir. Bu 
görüşte olmadığımı huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Sulama için Ziraat Bankasının verdiği 
plasman AID fonundan temin edilmektedir. Bu
nun bir gûnâ Ziraat Bankası kaynaklariyle alâ
kası yoktur. Karşılıklı paralar, kontrpara diye 
ifade ettiğimiz AID fonu % 5 faizle ve yirmi 
yıl vâde ile müstahsıla verilmek üzere Ameri
kan Hükümeti ile Türk Hükümetiki, Türk Hü
kümetini Ziraat Bankası, Ticaret Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı temsil eder müşterek bir 
anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşma esasları için
de Ziraat Bankasının vereceği paranın karşılığı 
da biraz evvel ifade ettiğim fondan temin edil
miştir. Bu itibarla Ziraat Bankasının fonlarıy
la bir ilgisi olmadığı için Ziraat Bankasının faz
la kâr temini gayesiyle kendi plasmanlarını baş
ka bir tarafa kaydıracağı gibi bir endişe mevzu-
bahsolmamak lâzım gelir. Diğer bir noktaya da 
temas etmek istiyorum. Ziraat Bankasının ken-
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di plasmanlarının yüzde 22 ile kullandığı nok
tasına temas edildi. Bunun bir zühul olduğunu 
tahmin ederim. Biliyorsunuz faizde kanuni 
nispet % 10 dur. Komisyon, âzami nisbette 
yüzde 3 ü geçmez. Bu şartlar içinde komisyonlu 
muameleler esas itibariyle mevzuumuz dışında
dır ve Ziraat Bankası hassasiyetle normal 
nisbette ve kanuni nisbette faizin üstüne çıkma
mak için her türlü tedbiri almış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan, Ziraat Bankasının kendi plas
manlarını diğer bir sahaya kaydırma gibi bir 
endişe içinde bulunduğu varit değildir. Yalnız, 
tatbikatta birtakım aksaklıkların olduğuna ben 
de şahidim sebep şudur: Ziraat Bankası sula
ma veya diğer ihtiyaçlar için biraz evvel ifade 
ettiğim kanun çerçevesi içinde kredi açmak du
rumundadır. Ve bu kanun Ziraat Bankasını 
kayıtlamıştır. Kooperatif mmtakasmda mut
laka maddi teminat arar. Yani arazi ipotiği. 
Halbuki, bizim müstahsilimizin çoğu arazi ipoti
ği vermek durumunda değildir. Hakikî zorluk 
buradan neşet etmektedir ve bu noktada Ziraat 
Bankası ile Toprak Su İşlerini müşterek bir 
çalışma esasına getirdiğim kanaatindeyim. Şöy-
leki; yakın zamanda Bakanlığımda tasdik edilen 
bir statü içinde sulama kooperatimleri kurulma • 
sı öngörülmüştür. Nizanmnamesi hazırlanmış
tır ve bir hafta evvel ilk defa Türkiye'de sula
ma kooperatifi kurulmuştur. Hattâ kooperatif 
müdüründen de bana bir teşekkür telgrafı gel
miştir. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Nerede kuruldu? 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLÎMYELÎ 
(Devamla) — Garbi Anadoluda.. Size şu anda 
isim vermek durumunda değilim ama bir tele
fon ederseniz size yerini de vereceğim. 

Şu vaziyette sulama kooperatifleri için de 
tapu meselesi de tamamen ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. Sulama kooperatifleri tek tip 
statü ile kurulmaktadır. Âzami kolaylıklar ge
tirilmiştir. Bu itibarla tapu vermek durumunda 
olmıyan müstahsilin bir araya gelmek suretiyle 
müşterek ve müteselsil kefaletle Ziraat Banka
sının bu Toprak Su fonundan istifade etmesi 
imkân dâhiline girmiş bulunmaktadır. Koope
ratifleşmenin Türkiye'deki faydasını, şüphesiz 
burada Heyetinizin huzurlarında tavsif etmekten 
çekinirim. Bunun faydasına hepimiz kaaniiz. 
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Bu noktadaki kooperatifleşmenin sizler tarafın
dan da desteklenmesini bilhassa bu vesile ile hu
zurunuzda istirham etmek isterim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

28. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/778) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buradalar. Sayın 
Başbakan veya yerine sözlü soruyu cevaplandıra
cak Bakan bulunmadığı için sözlü soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

29. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne düşü
nüldüğüne dair Dışişleri BaJcanından sözlü so
rusu (6/779) 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer yoklar, üst üste 
iki defa bulunmadıkları için sözlü soruları gün
demden çıkarılmıştır. 

30. — Bilecik Milletvekili §adi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

BAŞKAN — Sayın Binay, buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı bulunmadıklarından soru, gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonunda-
ki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada ol
duğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usulsüz tu
tumu hakkında ne işlem yapıldığına dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv buradalar. Sayın 
Ticaret Bakanı yoklar. Sayın Bakan bulunma
dıklarından sözlü soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

32. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma 
binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun sair 
işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/783) 

4.11.1964 0 : 1 
I BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu buradalar. 

Sayın Ticaret Bakanı yoklar. Bakan bulunma
dıkları için sözlü soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

33. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'ın, 
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

BAŞKAN — Sayın Apaydın yoklar. Sayın 
Apaydın iki defa bulunmadığından sözlü sorula
rı düşmüştür. 

34. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma?... Yoklar. 
Kendileri bulunmadığından sözlü soruları gele
cek birleşime kalmıştır. 

35. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça?... Yok
lar. Kendileri iki defa bulunmadığından sözlü 
soruları düşmüştür. 

36. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/787) 

BAŞKAN — Kendilerinin talebi üzerine ya
zılı soruya tahvil edilmiştir. 

37. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair 
Tarım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

, BAŞKAN — Turhan Kut, yoklar. Kendi-
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leri iki defa birleşimde bulunmadıkları için söz
lü soruları düşmüştür. 

38. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olmadı
ğına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/790) 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, yoklar. Söz
lü soruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia Ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu (6/791) 

BAŞKAN — Sayın İhsan AtaövL Yoklar. 
Soruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

40. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab-

1. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-
nun, yapılmakta olan zararlı yayın karşısında 
ne gibi tedbirler alınmış olduğuna dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Ibi'ahim 
Saffet Omay'ın yazılı cevabı (7/148) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına dalâletlerinizi ri
ca ederim. Saygılarımla, 

Adana Milletvekili 
Mehmet Geçioğlu 

1. — Memleket bütünlüğünü sarsan, dinî 
inançları rencide ve tahribeden muzır neşriyat 
yapılmakta olduğu gerçeği karşısında Hüküme
tin ne gibi tedbirler almış olduğunun bildiril
mesi. 

4 . 11 . 1964 O : 1 
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

BAŞKAN — Sayın Ali Eıza Uzunerl. Yok
lar. Kendileri iki defa birleşimde bulunmadık
larından sözlü soruları düşmüştür. 

41. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

BAŞKAN — Sayın Aydmer?.. Yoklar. Söz
lü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, vakit geçmiş bulunduğun
dan, birleşimi 6 Kasım 1964 Cuma günü saat 
15 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,08 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 5 . 9 . 1964 

Sayı : 255 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 . 8 . 1962 tarihli ve 7/148 - 2605/12770 sa

yılı yazınız. 
Yapılmakta olan zararlı yayım karşısında ne 

gibi tedbirler alınmış olduğuna dair Adana Mil
letvekili Mehmet Geçioğlu tarafından Başbakan
lığa yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

İbrahim Saffet Omay 
Devlet Bakanı 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
1. — Osman Nuri Çerman'm 1957 yılında 

(Modern Türkiye için Dinde Reform) adiyle neş
rettiği dergi, İslâm dinini tahkir ve tezyif edici 

« • — ^ > « « « ^ — . ••• 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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mahiyette görüldüğünden Diyanet îşlcri Baş
kanlığınca bu hususta bir cevap hazırlattırıla
rak 30 . 7 . 1957 de yayınlanmış ayrıca istanbul 
C. Savcılığınca da dergi sahibi aleyhine 6.5.1957 
tarihinde âmme dâvası açılmıştır. 

Dergi sahibi, neşriyatına devam ettiğinden 
Başkanlık, Adalet Bakanlığından durumu ve 
bu husustaki mütalâasını sormuş, Bakanlıkta 
30 Mart 1958 tarihli ve 7412 sayılı yazısında, 
mesele üzerinde hassasiyetle durduğunu ve der
ginin çıkacak diğer nüshaları ile birlikte yapı
lacak tetkiki sonucunda kanuni muamelenin 
takdir ve tâyin olunacağını İstanbul C. Savcılı
ğının 6 . 2 . 1958 tarihli ve 180 sayılı yazısına 
atfen bildirilmiştir. 

2. — Adı geçenin (Dinimizde Reform Kema
lizm) adiyle çıkarmaya devam ettiği derginin 
23 Nisan 1961 günlü ve 38 sayılı (kanun tasarı
sı) nüshası da İslâm dinini tahkir edici mahi
yette pasajları ihtiva ettiği görülerek İçişleri 
Bakanlığı işin tetkikini 8 Mayıs 1961 günlü ve 
56313 sayılı yazı ile Diyanet işleri Başkanlığına 
havale etmiştir. Diyanet işleri Başkanlığı, dergi 
üzerindeki mütalâasını 17 . 5 . 1961 tarihli ve 
207 sayılı kararı ile belirtmiş ve bu kararın bir 
örneğini 18 . 5 . 1961 gün ve 1207 sayılı yazısiy-
le içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

Aynı zamanda istanbul C. Savcılığınca pro
fesörlerden mürekkep bilirkişi heyetine de ince
lettirilen dergi toplattırılmış ve istanbul Toplu 
Basın Mahkemesince dergi sahibi bir ay hapse 
mahkûm olmuştur. 

3. —Diğer taraftan Tercüman, Muasır Me
deniyet, Yeni istiklâl, Düşünen Adam, Son Ha
vadis, Milliyet, inkılâp, Tanin, Akşam, Vatan 
gibi bâzı gazete ve dergiler de Osman Nuri Çer-
man'm tutumunu beğenmiyen yazılar ve haber
ler neşretmek suretiyle gerekli hassasiyeti gös
termişlerdir. 

2. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
1961 - 1962 yıllarında memleket dışında kaç he
kim bulunduğuna ve 1958 - 1960 yılları içinde 
memleket dışına gidip te dönmiyen kaç hekim ol
duğuna dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/235) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımı yazılı olarak Sağlık ve 

4 . 11 . 1964 0 : 1 
Sosyal Yardım Bakanlığınca cevaplandırılması
na Yüksek dalâletinizi saygılarımla rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Dr. Zeki Zeren 

1. — 1961 - 1962 yıllarında memleket dışında 
kaç hekim bulunmakta idi. 

2. — Bu iki yıldan önceki üç yıl içinde mem
leket dışına gidip de dönmiyen kaç hekim var
dır? 

3. — Son Bakanlık bülteninde bildirilen 500 
ü aşan münhaller için, hekimler arasında 65 ya
şından önce maluliyet veya cezai sebeplerle 
emekliye sevk edilmiş olanlar dışındaki hekim
ler arasından tyu münhallerde isteği ile çalışabi
lecekler hakkında Bakanlık bir fikir sahibi mi
dir ve bu münhalleri kapatmak maksadiyle da
ha çalışabilecek durumda olan sivil veya askerî 
65 yaşma gelmemiş emekli hekimlerden fayda
lanmayı mümkün kılacak bir kanun teklifi hak
kında kanaati nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 27 . 8 . 1964 

Bakanlığı 
1201 - 7/235 - 4108 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlıktan alman bir yazıda Bakanlı

ğıma yöneltilmiş olan ve henüz cevaplandırılma
mış bulunan 2 yazılı sorudan : 

I. — 1961 - 1962 yıllarında memlekçt dışında 
kaç hekim bulunduğuna ve 1958 - 1960 yılları 
içinde memleket dışına gidip de dönmiyen kaç 
hekim olduğuna dair istanbul Milletvekili Zeki 
Zeren tarafından verilen yazılı soru cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

II. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu'nun Cezaevleri ve hastanelerde bulunan Yas-
sıada hükümlülerinin sayılariyle durumlarına 
dair yazılı sorularının ise Sayın Adalet Bakanı 
tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. Bu 
hususun temini ile Yüksek Başkanlığınıza bilgi 
verilmesi mezkûr Bakanlığa 27 . 8 . 1964 tarih 
ve 1202 sayı ile intikal ettirilmiştir. 

Saygı ile arz ederim. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Cevap 1 : 
Bakanlığımız kayıtlarından tesbit olunan 

malûmata göre 1961 - 1962 yıllarında memleket 
dışında 118 doktor bulunmakta idi. 

Emniyet Genel Müdürlüğünden bu hususta 
aldığımız yazıda pasaportların merkezden veril
meye başlanması sebebiyle 1962 yılı içerisinde 
muhtelif yabancı memleketlere gitmek üzere 918 
doktor ve 156 diş tabibine pasaport verilmiş ol
duğu belirtilmiştir. 

Ayrıca Dışişleri Bakanlığından da malûmat 
talebedilmiş kayıtlı bulundukları temsilcilikle
rimize göre yurt dışında 1086 doktorun bulun
duğu peyderpey alman mütemmim malûmattan 
bilgi verileceği beyan olunmuştur. 

Cevap : 2 
Yine Bakanlığımız kayıtlarından tesbit olu

nan malûmata göre 1958 - 1959 ve 1960 yılların
da yurt dışında 55 doktor bulunmakta olup bun
lardan 6 doktor dönmemiştir. 

Cevap : 3 
65 yaşını doldurmadan maluliyet ve cezai se

bepler dışında tekaüdolanlarm çoğu kendi arzu-
lariyle Hükümet hizmetinden ayrılmış olanlar
dır. Bir kısmı da yüksek kadrolardaki ve istan
bul - îzmir Ankara gibi büyük şehirlerdeki he
kim fazlalığını hafifletmek maksadiyle yapıl
mak zaruretinde kalınmış emeklilik muamelele
ridir. 

Mevzuubahsolan münhallerimizin büyük ek
seriyeti mahrumiyet bölgelerindedir. 

Emekliye ayrılanlardan hiçbiri bu bölgelerde 
çalışmak üzere müracaat etmemişlerdir. Müraca
atları halinde kendilerini ücretle veya yevmiye 
ile veya döner sermayeden ödenek verilmek ve 
tekaütlük maaşlarına halel gelmemek şartiyle 
istihdan edebilmek için mevzuatımızda değişik
lik yapılması hususunda teşebbüslerimiz vardır. 

3. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı vaiz ve imam 
kadrosu mevcudu ile bunlardan kaçının muhal 
bulunduğuna ve halen vazife gören imam ve va
izlerin tahsil derecelerine dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın yazılı 
cevabı (7/275) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin ilgili Devlet Bakanlı-

4 . 11 . 1964 O : 1 
ğmca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

11 . 3 . 1963 
Çankırı Milletvekili 

Şaban Keskin 

1. Diyanet İşleri Reisliğine bağlı ne kadar 
vaiz ve ne kadar imam kadrosu mevcuttur? Bu 
kadrolardan kaçı münhaldir? 

2. Halen vazife gören imam ve vaizlerin 
tahsil dereceleri nedir? 

3. Vazife isteyip de vazife alamıyan imam -
hatip okulu mezunu ne kadar din adamı var
dır? Varsa kimlerdir ve vazife alamamalarının 
sebepleri nedir? 

4. imam - hatip okulu mezunu din adamla
rının müracaatleri varken bu dereceden daha 
az tahsile sahip kimselerin müftülük, vaizlik ve 
imamlık gibi görevlere, tâyinlerinin yapıldığı 
söylenmektedir. Böyle bir durum var mıdır, 
varsa neden tahsillilerinin müracaatı dikkate 
alınmamıştır? 

5. Başkantte merkezde, Diyanet işleri Reis
liği dâhil ne kadar din adamı ve personel var
dır? Bunların almış oldukları aylık ücret, tah
sil, görev ve isimleri nelerdir? 

6. ilahiyat Fakültesine devam eden imam -
hatip okulu memnu öğrencilere tercihan vaizlik 
verilmesi hususunda verilmiş bir karar mevcut 
mudur? Değil ise bu hususta Bakanlığın görüşü 
nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

!Sayı : 264 
5 . 9 . 1964 

Millet MeclM Başkanlığına 
18 . 3 . 1963 tarih ve 7/275-4827-24501 sa

yılı yazınız. 

Diyanet işleri Başakanlığına bağlı vaiz ve 
imam kadrosu mevcudu ile bunlardan kaçının 
münhal bulunduğu ve halen vazife gören imam 
ve vaizlerin tahsil derecelerine ait Bakanlığıma 
tevcih edilen yazılı soru önergesi cevabının ili
ştik olarak sunulduğunu arz ederim. 

ibrahim Saffet Omay 
Devlet Bakanı 
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Soru 1. 
Diyanet işleri Başkanlığına bağlı ne kadar 

vaiz ve ne kadar imam kadrosu mevcuttur? Bun
lardan kaçı münhaldir? 

Cevap 1. 
A) 414 aded vaiz kadrosu vardır. Bunlar

dan halen münhal yoktur. 

B) 6 538 aded ücretli imam, 650 aded ma
aşlı imam - hatip kadrosu bulunmaktadır. Tâ
yinler mahallinden yapıldığından ücretli kadro
lardan münhal adedi bilinmemektedir. Maaşlı 
imam kadrolarından 15 aded 300 liralık kadro 
münhaldir. 

Soru 2. 
Halen vazife gören imam ve vaizlerin tahsil 

dereceleri nedir? 

Cevap 2. 
A) Vaizlerin tahsil derecesi : 

Aded 

37 
1 

39 
32 

305 

Yüksek tahsilli 
Meslekî tahsilli lise üzerine bir yıllık 
Lise mezunu 
Ortaokul mezunu 
İlkokul mezunu olup îbilimtihan 

414 
B) Ücretli imamların tahsil dereceleri 

Aded 

63 
11 

107 
1 451 
4 705 

201 

Yüksek tahsilli 
Lise mezunu 
Ortaokul mezunu 
ilkokul mezunu 
Tahsili yok 
Daimî mezun 

6 538 

B) Maaşlı imam - hatiplerin tahsil durum
ları : 

Aded 

450 Lise mezunu 
185 Ortaokul mezunu 

635 
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Soru 3. 
Vazife isteyip de vazife alamıyan imam -

hatip okulu mezunu ne kadar din adamı var
dır? Varsa kimlerdir ve vazife almamalarının se
bepleri nedir? 

Soru 4. 
imam - hatip okulu mezunu din adamları

nın müracaatları varken bu dereceden daha az 
tahsile sahip kimselerin müftülük, vaizlik ve 
imamlık gibi görevlere tâyinlerinin yapıldığı 
söylenmektedir. Böyle bir durum var mıdır? 
Varsa neden tahsillilerin müracaatı dikkate 
alınmamıştır? 

Cevap 3 ile 4. 
3 ve 4 ncü maddelerdeki sorular birbiri ile 

ilgili olduğundan cevap birleştirilmiştir. 
1. imam - hatip okulu 1 nci devreden me

zun olanlar imam - hatipliklere ve ayrıca Baş
kanlıkça yapılan vaizlik imtihanında kazanan
lar vaizliklere, 

2. imam - hatip okulu 2 nci devre mezun
ları imam - hatipliklere, müftü ve vaizliklere 
tâyin edilmektedir. 

3. imamlık vazifesi istiyenlerin müracaatla
rı müftülüklere yapıldığından bunlardan halen 
imamlık vazifesi alamıyanların adedi Başkanlık
ça bilinmemektedir. Başkanlıkça yapılan tamir 
ile imam - hatip okulu mezunu istekli var iken 
başkasının tâyin yapılmaması sağlanmıştır. 

4. imam - hatip okulu mezunlarının ekse
risi istanbul, Ankara, Konya ve izmir gibi bü
yük şehirlerde vazife istediklerinden buralarda 
kadro açılmadıkça tâyinleri mümkün olamamak
tadır. 

5. Başkanlığa müftülük ve vaizlik için mü
racaat eden imam - hatip okulu mezunlarının 
sayısı 18 dir. Bunlardan ancak 3 ü askerliğini 
yapmıştır, 7 dinin belgeleri tamam olup diğer
leri belgelerini ikmal etmemiştir. Vazife istiyen
lerin bür kısmı enstitü veya fakültede öğrenci 
olup Ankara veya Yüksek islâm Enstitülerinin 
bulunduğu yerlerde vazife istemektedirler. 

6. Açılan vaizlik kadroları 300 lira olduğun
dan vaizliği kabul etmemektedirler. 

7. Açılan müftülükleri, mahallî uzaklığı ve 
vaizliğin de kadrosunun aşağı olması sebepleriy
le kabul edilmedikleri ahvalde Başkanlıkça yapı
lan imtihanda muvaffak olmuş orta ve ilkokul 
mezunu olanların da (vazifenin daha fazla açık 
bırakılmaması maksadiyle) tâyin yapılmıştır. 
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Soru 5. 
Başkentte merkezde, Diyanet İşleri Reisliği 

dâhil ne kadar din adamı ve personel vardır. 
Bunların almış oldukları ücret, tahsil vo gö
revleri nelerdir? 

Cevap 5. 

Başkanlıkta : 

Aded 

53 
25 
8 

86 

Maaşlı memur 
Ücretli memur 
Odacı 

Ankara Müftülüğü : 

Aded 

1 
3 
4 
2 
9 

20 
5 

10 
61 
91 
3 

Müftü 
Müsevvid 
Maaşlı memur 
Ücretli memur 
Gezici vaiz 
Vaiz 
Dersiam 
Kuran öğretici 
Maaşlı imam - hatip 
Ücretli imam - Hati 
Hademe 

209 

Çankay 

Aded 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

21 
34 

a Müftülüğü : 

Müftü 
Kâtip 
Ücretli memur 
Gezici vaiz 
Kuran öğretici 
Hademe 
Maaşlı imam - hatip 
Ücretli imam - hatip 

Yenimahalle Müftülüğü 

Aded 

1 Müftü 
1 Memur (Ankara Müftülüğü ile ça

lışır) 
1 Hademe 

3 

Altındağ Müftülüğü 
Aded 

1 Müftü 
2 Kuran öğretici 

(İmam kadroları Ankara Müftülü
ğüne bağlı) 

Merkez memurlarının tahsilleri : 
Aded 

9 
3 
1 

15 
8 

14 

Yüksek tahsil 
Harb Okulu 
Orta - Doğu Âmme Enstitüsü me
zunu 
Lise mezunu 
Ortaokul mezunu 
İlkokul mezunu 
özel talisi] 
Denizli Küçük Zahit Mektebi me
zunu 

53 

Merkez ücretli memurlarının tahsilleri : 
Aded 

63 

3 
2 
G 

13 
10 

35 

Yüksek tahsil 
Lise tahsili 
Ortaokul tahsili 
İlkokul mezunu 
tahsili yolk (odacı) 

Ankara Müftülüğü : 
Aded 

16 
66 
21 

Yüksek tahsilli 
Lise tahsilli 
Ortaokul tahsilli 
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Aded 

100 
3 
3 

209 
Çankay 
Aded 

23 
5 

34 
1 

M. Meclisi 

İlkokul mezunu 
Bilimtihan 
Tahsili yok (hademe) 

a Müftülüğü : 

Lise mezunu 
Ortaokul mezunu 
İlkokul mezunu 
Tahsili yok 
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Yenimahalle Müftülüğü 
Aded 

63 

1 
1 
1 

Yüksek tahsilli 
İlkokul mezunu 
Tahsili yok 

Başkanlık ve. Ankara teşkilâtına dâhil me
murların maaşlarını gösterir listeler ilişiktedir. 
Bu listelere göre maaşlı ve ücretli memurların 
aylıkları 405 - 2 700, maaşlı imamların aylıkları 
405 - 540, ücretli .imamlarla odacıların aylıkları 
270 - 540 liradır. 

Adedi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Adı ve soyadı 

H. Hüsnü Erdem 
Sadettin Evrin 
Muzaffer Yoldurak 
Hüseyin Kapıcıoğlu 
M. Lûtfullah Baydoğan 
Hamdi Kasaboğlu 
Osman Kes'kioğlu 
Ali Arslan 
Abdulkadir inan 
M. Asım Koksal 
Şevki özmen 
Tevfik Ergun 
Orhan Türkkan 
Nafiz Danışman 
Hakkı Gökoğlu 
Esat Yüksel 
İsmail Kuz 
İhsan Akalın 
Ali Güran 
Mesut. Yüksel 
Yaşar Gökten 
Nail Arslanpay 
Reyhan Babacan 
Mustafa öztürk 
Kâzım Börekçi 
İbrahim Kantarcı 
Mehmet Çatak 
Şerafettin Peksarı 
Hilmi Eskin 

Merkez maaşlı memurları 

Başkan 
Başkan 
Başkan 

Görevi 

M. 
Büro §. 

Sivil Savunma 
Müşavere Âzası 

» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

> 
> 
» 
» 
» Y. 
» Y. 
» Y. 

Mütercim 
» 

Kütüphane Memuru 
Müş. Mümeyyizi 
Müş. Memuru 
Müş. Kâtibi 
Müş. Kâtibi 
Zatişler1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sicil ve Lievazım Md. 
Md. Mu. 
Sicil Mümeyyizi 
Sicil Memuru 
Sicil Memuru 
Sicil Mu. Ş. 
Sicil Tahak. Memuru 
Dosya Memuru 
Kâtibi 
Ambar Memuru 

Maaşı 

2 000 
2 000 

950 
1 100 
1 250 
1 100 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

950 
600 

1 100 
950 
950 
700 
350 
500 
500 

1 250 
950 
700 
450 
350 
800 
600 
400 
350 
400 

Tahsili 

6 yıllık yüksek tahsil 
Emekli General 
Rüştiye mezunu 
Müstafi Binbaşı 
Medresei Süleymaniye 
Tahsili yüksek sayıl. 
Lise Uz.ı yıl Tali. Gör. 
Camiül Ezher mezunu 
Rusya'da muallim Dip.A 
İlkokul mezunu 
Dil ve Tarih - Coğ. M. 
İlahiyat Fak. Me. 
Hukuk Fak. mezunu 
Paris Edebiyat Fak. M. 
İlkokul mezunu 

» » 
Ticaret mezunu 
Orta-Doğu Âmme En. M. 
Ortaokul mezunu 
Kız Enstitüsü mezunu 
Ortaokul mezunu 
İmam - Hatip Mek. M. 
Ortaokul mezunu 
İlkokul mezunu 

Denizli K. Zâb. Mek. M. 
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Adedi 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

48—53 

M. Meclisi B : 2 4 . 11 . 1964 
Adı ve soyadı 

t. Lûtfi Orhun 
Ömer Parlak 
İbrahim Okan 
Ziya Boyacıgil 
Talip Bürücü 
Hüsnü Kızılışık 
Etem Apak 
Muhsin Bolluk 
Mustafa öztürk 
İbrahim Aydoğan 
Tevfik Ersen 
ıSami Uykulu 
Bünyamin Akçay 
Ahmet Uras 
Faik Eymirli 
Cemalettin Ünal 
Kudret Demirel 
Turan Ersen 

Mushafları İnceleme He
yeti 

Görevi 

Zatişleri Ayniyat Memura 
» Memur 

Hayrat Had. İş. Md. 
» Had. Yar. 
» Had. Tev. Ş. 
» İş Memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Yayın Müdürü 
» Md. Memuru 
» » » 

Yazıişleri Md. 
» Mümeyyizi 
» Dosya Memuru 
» Memuru 
» Kâtibi 

Tahakkuk Memuru 

tstaribuPda görevli 

0 : 
Maaşı 

700 
400 

1 250 
950 
600 
600 
400 
350 
400 
400 

1 100 
350 
400 

1. 100 
800 
400 
600 
400 

1 
Tahsili 

İlkokul mezunu 
İmam - Hatip Ok. M. 
İlkokul mezunu 
Orta Tic. Kıs. mezunu 
Lise mezunu 
özel tahsil 
İlkokul mezunu 

» » 
İmam - Hatip Ok. M. 
İlkokul mezunu 
Dil - Tarih Fak. mezunu 
İmam - IJatip Ok. M. 
İmam - Hatip Ok. M. 
Harb Okulu mezunu 
İlkokul mezunu 
İmam - Hatip Ok. M. 
Hususi 
Lise mezunu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Kemal Topalan 
Eecep İnan 
llhami özdoğan 
Günay Açal 
Abdullah Uğuralp 
Selâhattiin Yılmaz 
Azmi Ergüney 
Mehmet Kural 
Abdullah Avcı 
Nüket Atlıhan 
Mustafa Acet 
İsmail Fidan 
Nermin Başaran 
Müzeyyen Sağlık 
Fikri Baltacı 
Ahmet Ustaoğlu 
Neriman Göktürk 
Refika Gürses 
Ali Yoldar 
Hulusi Gedik 
Tahir Karata§ 
Gönül Şeftalioğlu 
Nafiz Akınoğlu 

Merkez ücretli memurları 

Doktor 
Bahçıvan 
Şoför 
Daktilo 

» 
Memur 

Mizanpazcı - Miis. 
Musahhih 
Memur 

Dağıtıcı 
Memur 

Ciltçi 
Daktilo ' " ' " " „ " ^ 

300 
300 
500 
400 
300 
350 
450 
300 
600 
500 
500 
450 

1 400 
400 
350 

' 400 
600 

' 500 
300 
500 
500 

' 400 
! 800 

- 300 

Tıp Fak. mezunu 
İlkokul mezunu 

> » 
Ortaokul mezunu 
Rüştiye mezunu 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 

İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
İlkokul mezunu 

» » 
Kız Ens. mezunu 
İlkokul mezunu 

» » 
» » 

Dil - Tarih Fak. mezunu 
Ortaokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
İlkokul mezunu 

» » 
» » 

Hukuk Fak. mezunu 
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Adedi 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

M. Meclisi 
Adı ve soyadı 

Ali Çevik 
Hüseyin Şahin 
Mehmet Ateş 
Ahmet özdoğan 
Salbri Aksan 
Mehmet Çömlek 
Hasan Arslan 
Hatice Yenilmez 
İsmail Metin 
Celâl Güngör 

B :2 

Bekçi 
Başhademe 

•» 

» 

» 

» 
» 
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Görevi Maaşı Tahsili 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

Tahlili yok (okur-yazar) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İmam - Hatip Okulu 2 nci Devıe mezunu olup vazife veremediğimi taliplerin adı ve soyadlarını 
gösterir cetveldir 

Adı ve soyadı İstediği görev Askerlik durumu 

Mustafa Alca 
Süleyman Işık 
Halil Yıldırım 
Yusuf Ziya Sakın 
Mehmet Aydın 
Salih Demirci 
Mehmet Altmkaya 
Nevzat Çınar 
Necati Türk 
Fehim Tekin 
Şükrü Üçüncü 
M. Asım Balcı 
Mehmet Can 
Gültekin Karabulut 
Halil öztürk 
Yusuf özdemir 
Turan Gülçiçek 
Hasan Korkmazean 
Muharrem Kır 
Ahmet Gümüş 
Alâaddin Çetiner 
Halil Yavuz 
Mehmet Vehbi Yapıcı 
Cemil Paksoy 
Sami Cingöz 
İbrahim Düzen 
Ahmet Gökçen 
Ahmet Avorün 
Mehmet Sözata 

Müftülük 
Her hangi bir memuriyet 
Müftülük 
Müftülük ve vaizlik 
Müftülük 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» "''•' .: ^' • ? ' 

Vaizlik 
Murakıplık 
Vaizlik 
Vaizlik 
Her hangi bir memuriyet 
Vaizlik 
Vaizlik, Müftülük 
Müftülük 

> 
•» 

» 
> 

Tecilli evrakı tamam 
» » » 
» » » 
» » • » 

Tecilli evrakı yok 
Yapmış evrakı tamam 
Tecilli evrakı yok 
Tecilli evrakı tamam 
Tecilli evrakı yok 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

, » » » 
Yapmıştır evrakı yok 
Yapmıştır evrakı yok 
Tecilli evrakı tamam 
Yapmış evrak] yok 
Yapmış Vakıflarda memur 
Tecilli evrakı yok 

> » » 
Yapmıştır evrakı yok 
Tecilli evrakı yok 

» > » 
» » » 
» » » 

63 
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Vaaif eye taliplerin icmıal listesi 

Adedi İstediği vazife 

20 Müftülük 
4 Vaizlik 
2 Müftülük veya vaizlik 
2 Her hangi bir memuriyet 
1 Murakıplık 

29 Yekûn 

•i. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
Beyşehir ilçesi merkezi Belediye Reisi ve Mu
hasipliğini, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar, kim
lerin yaptığına ve Hidro - Elektrik Santrali ve 
şebekesinin ihalesi mevzuunda bir şikâyet olup 
olmadığına dair soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Orhan öztrah'ın yazılı cevabı (7/431) 

5 . 2 . 1964 
Millet Meclisıi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim. 

Kemal Atamam 
Konya Milletvekili 

1. Beyşehir Kaza nıenkezi Belediye Reis 
ve muhasipliğini 27 Mayıs 1960 gününe kadar 
kimler yapmıştır ve bu vazifeliler hangi tarih
ten beri ibu işlerde kalmışlardır? 

2. Başkanlıkça belirtilecek belediye reis ve 
muhasibi halen vazifeleri başında mıdır? Ba
şında iseler muhasibi emeklilik müddeti gelmiş 
midir? Geldi ise ne durduruluyor? 

3. Bu idareciler hakkında Bakanlığınıza 
halk tarafından şikâyetler olmuş mudur? Ol
muş ise şikâyet mevzuları nelerdir? 

4. 29 Nisan 1950 tarihinde işletmeye açılmış 
olan Beyşehir Hidro Elektrik Santrali ve şebe
kesi İller Bankasınca mı yoksa Belediye Reis-
liğince mi ihale edilmiş ve yaptırılmıştır?. 

Ve bu hususta da şikâyet ver mıdır? Var 
ise Bakanlıkça kaç defa tahkik ve teftiş ettiril
miştir? Son teftiş raporu ne mahiyet arz et
mektedir? Bu rapora göre vazifeyi suiistimal, 
yolsuzluk ve para suiistimali var mıdır? Ayrıca 
para bakımından Hazine ızrar edilmiş midir? 
Edilmişse kaç lira kadardır ve müsebbibleri 
hakkında Bakanlıkça bir muameleye tevessül 
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edilmiş midir ve paraların tahsili cihetine gidil
miş midir? 

5. Konya Valiliğinde de bu hususlar için 
•bir dosya var mıdır var ise bu dosyanın mün-
derecatından ve mahiyetinden Bakanlık haber
dar mıdır? 

6. Elektrik şebekesinin yapımında belediye 
elektrik direği bedeli olarak bir para ayırmış 
ve ödemiş midir? Ayırdı ve ödedi ise ne kadar 
direk için ne kadar parayı kimlere ödemiştir 
ve nasıl ödemiştir.? 

Bu direkler için orman içinde bulunan Ku
rucu ova köy halkından hibe yoliyle Beyşehir 
Belediyesine direk temini cihetine gidilmiş mi
dir gidilmiş ise bu hareket para yetersizliği yü
zünden ikmal için midir yoksa bir maksat mı 
güdülmüştür. ? 

T. Ü. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 9 . 1964 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. R. M. 

621 - 302 -1/15878 

Konu : Kemal Ataman'm yazılı som öner
gesi Hık. 

15 . 9 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 2 . 1964 tarihli ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 8108/45161 ısayılı yazı. 
Konya Milletvekili Kemal Ataman tarafın

dan Beyşehir Belediye Başkanı ve muhasibiyle 
ilgili yazılı soru önergesindeki hususlar incelet
tirildi. 

önergede 'başlıca şu hususların cevaplandı
rılması istenmektedir: 

1. Beyşehir Belediye Başkanı ve ımuhasip-
liğihi 27 Mayıs 1960 gününe kadar kimlerin 
yaptığı ve bunların hangi tarihten beri bu işler-
da kaldıkları, 

2. Bu Başkan ve ıımhisibin halen vazife ba
şında bulunup bulunmadığı bulunmakta iseler 
muhasibin emeklilik süresi gelip gelmediği, gel
di ise niçin durmakta bulunduğu, 

o. Bu kişiler hakkında Bakanlığa halk ta
rafından şikâyet yapılmış olup olmadığı, yapıl
mışsa 'konuları, 

4. 29 Nisan 1950 tarihinde işletmeye açıl
mış bulunan Beyşehir Hidro - Elektrik Santra
linin ve şebekesinin İller Bankasınca mı yoksa 
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belediyece ini ihale edilip yapıldığı, bu husus
ta şikâyet olup olmadığı, varsa Bakanlıkça tah
kikat ve teftiş yaptırılıp • yaptırılmadığı, son 
teftiş raporunun mahiyeti, bu rapora göre yol
suzluk olup olmadığı, Hazinenin paraca ızrar 
edilip edilmediği, edilmişse müse.bbibleri hak
kında ne gibi bir işlem yapıldığı, 

5. Bu hususlar hakkında Konya Valiliğin
de do bir dosya bulunup bulunmadığı ve bu 
dosyadan Bakanlığın bilgisi bulunup bulunma
dığı, 

(5. Elektrik .şebekesi direklerinin Kurııcu-
ova köyünden 'hibe suretiyle sağlanıp ta ayrıca 
belediyeden direk parası adıyla bir para çıkıp 
çıkmadığı,... 

CEVAPLAR: 
. 1. Beyşehir Belediye Başkanlığını 27 Ma

yıs 1960 gününe kadar Nazını Gökmenoğlu yap
mıştır. Nazım Gökmenoğlu 1946, 1950, 1956 
belediye seçimlerini kazanmak suretiyle oııdört 
yıl belediye başkanlığında kalmıştır. 

Bu yer belediye muhasipliğini 27 Mayıs 1960 
gününe kadar Ali Bol yapmıştır. Ali Bol'un 
bu görevi 8 . 10 . 1929 tarihinden beri yapmak
ta olduğu anlaşılmıştır. 

2. Nazım Gökmenoğlu 1963 belediye seçim
lerine adaylığını koyarak Belediye Başkanı se
çilmiş ve halen Belediye Başkanlığı yapmakta
dır. 

Muhasip Ali Bol 1318 doğumlu olup henüz 
emeklilik yaşını doldurmadığından ve sicili iti
bariyle dairesince (Belediyece) emekliye sevk-
ediknemiş, kendisi de emekliliğini istememiştir. 
Bu sebeple vazifesine devam etmektedir, ve 
baışka sebeple olmadığı takdirde yaş haddi se
bebiyle ancak 65 yaşını doldurduğu 1967 yılı
nın Temmuz ayının birinci günü emekliye ay
rılacaktır. 

3. Bunlardan yalnız Nazım Gökmenoğlu 
hakkında 1950 yılında bakanlığa şikâyette bu
lunulduğu ıbunıın da kurulan hidro elektnik 
santrali hakkında olduğu, başkaca hiç bir şikâ
yette bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

4. Beyşehir Elektrik Santrali ve şebekesinin 
1948 yılında belediyece ihale edildiği ve tümü
nün 1950 yılında tamamlanıp işletmeye açıldığı, 

Bu hususta 1950 yılında bakanlığa Cemal 
Üstün adında bir kimse tarafından yapılan şikâ
yet üzerine mahalline bir Mülkiye Müfettişi 
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gönderilmiş, müfettişçe yapılan incelemede işte 
suiistimal olduğu .belirtilmiş, durum Bayındır
lık Bakanlığına bildirilmekle birlikte tahkikat 
dçin mahalline ikinci 'bir müfettiş •gönderilmiş 
bu müfettişçe Bayındırlık Bakanlığından gelen 
rapordan da faydalanılarak yapılan tahkikat 
sonunda düzenlenen fezlekeye göre: «a) tesi
sat tamamlandığı halde yeniden 149 000 liralık 
bir ihaleye girişilmesi, b) müteahhitten gecik
me cezası arınmaması, c) müteahhidin istihka
kından teminat kesilmemesi, ç) müteahhit işe 
başlamadan tiler Bankasından istikraz edilen 
240 000 liranın peşin verilmesi» hususlarından 
ibaret dört maddelik isnattan (a) ve ('b) fıkra
larındaki hususat sabit görülerek ibunlar için 
sanık Nazım Gökmenoğlu ve arkadaşlarının 
T. Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre 
tecziyelerinin istendiği, müfettişin isteğine uyu
larak Konya î l İdare Kurulunca 23 . 1 . 1951 
gün ve 14/4 sayılı kararla »anıklar hakkında 
'kısmen men, kısmen lüzumu muhakeme kararı 
verildiği, ancak ikinci derecede iııceliyen Da-
nıştayın 31 . 5 . 1951 gün ve 1456/1451 sayılı 
Karariyle fiil 5677 sayılı af Kanunu şümulüne 
girdiğinden kamu dâvasının kaldırılmasına ka
rar verildiği, 

İnkılâptan sonra aynı şikâyetlerin tekrarlan
dığı, Konya Valiliğince mahallî idareler kontro
lörü muhakkik tâyin edilerek bunun düzenlen
diği 16 . ] . 1961 gün ve 2 sayılı tahkik evrakı 
üzerine il idare kurulunca 23 . 1 . 1961 gün ve 
52/52 sayılı kararlar «keyfiyet daha önce tah
kikata tabi tutulduğundan ikinci bir karar itti
hazına mahal olmadığına» karar verildiği, 

Hazinenin maddeten ızrarı bahis konusu ol
madığı, belediye istikraz ettiği meblâğı, tiler 
Bankasına ödediğine göre iller Bankasının da 
bir zararı bahis konusu olmadığı, inceleme ra
por ve tahkik fezlekelerinde de paraca bir ız
rar durumunun mevcut bulunmadığına dair bir 
işarete raslanmadığı, ızrar bahis konusu olma
yınca bittabi müsebbibleri hakkında da ıbir işle
me tevessül olunmadığı, 

5. Konya Valiliğince bu hususlar hakkın
da özel bir dosya tutulmadığı, ancak il idare 
kurulunca Belediye Başkanı Nazını Gökmenoğ
lu hakkında müstakillen hazan da arkadaşlariy-
le müştereken : 

1. 23 . 1 . 1961 gün ve 52/52 sayılı Kararla 
beş maddeden ikisi hakkında yeniden karar it-
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tihazma mahal olmadığına, üçü hakkında af 
sebebiyle kamu dâvasının ortadan kaldırılma
sına, 

2. 2 .10 .1961 gün ve 497/527 sayılı Kararla 
T. Ceza Kanununun 230 ncu maddesine göre lü
zumu muhakemesine, 

3. 16 . 4 . 1962 gün ve 397/173 sayılı Karar
la genel hükümlere göre 'kovuşturma yapılma
sına, 

4. 2 . 7 . 1962 gün ve 641/321 sayılı Kararla 
'kamu dâvasının af sebebiyle kaldırılmasına, 
karar verildiği, ve 2 - 3 ncü maddelerdeki 
hususlar için adlî mercilerin af sebebiyle kamu 
dâvasının kaldırılması ve takipsizlik kararı ver
dikleri, 

6. Elektrik şebekesi direklerinin Orman Ge
nel Müdürlüğünce tahsis yepılması hasaibiyle 
çok ucuza malolacağı anlaşıldığından belediye
ce 850 küsur direğin 8979 lira bedel karşılığın
da buradan doğrudan doğruya sağlandığı ve 
ihale şartnamesine de direklerin belediyece sağ
lanacağı şartının konulduğu, Kurucuova köyün
den hibe şeklinde her hangi bir direk alınmamış 
olduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Orhan öztrak 
İçişleri Bakanı 

5. — Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyü-
rek'in, 1964 - 1965 Newyo:rk Sergisine katıl
mak için yapdan çalışmalara ne miktar para 
harcandağına dair soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Fenni îslimyeli'niîi yazılı cevabı (7/525) 

1 . 7 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi arz ve rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Edip Rüştü Akyürek 

1. 1964 - 1965 Newyork Sergisine itşirak 
için 1962 Nisanında kararname imzalandığı, 
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesine yetki 
verildiği, bakanlıklar 'arası tertip heyeti kurul
duğu ve bir proje müsabakası açıldığı, netice-
lendirildiği Ne\vyork Sergi yerinde yer ayır
tıldığı, tatbikat plânlarına para sarf edildiği, 
mütaaddit heyetler gönderildiği, 3963 senesin-
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do inşaata başlamak üzere mutabık kalındığı 
doğru mudur? 

2. Bu çalışmalar için Hazineden ne mik
tar sarfiyat yapılmıştır? 

3. Bu kadar kesin ve ileri çalışmalardan 
ve angajmanlardan sonra sergiye katılmaktan 
niçin vazgeçilmiştir? Böyle olunca memleket, 
iktisadi, ticari, tarihî, sosyal VÖ daha birçok 
yönlerden iki sene müddetle propaganda edil
mek, dünyaya tanıtılmaktan mahrum edilmiş, 
maddi ve mânevi zararlara uğratılmış bulun
maktadır. Bunun sorumlusu kim olacaktır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 19 . 9 . 1964 

Dış Ticaret Dairesi 
5/13368 

Şu'be remzi ve No. : 512. 8 

Konu : Bursa Milletvekili Edip 
Rüştü Akyürek'in yazılı sora 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 7 . 1964 tarihli ve 9157/51903 7/525 

sayılı yazıya : 
Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyürek'in 

1964 - 1965 Newyork Sehgisine katılmak için 
yapılan masraflar hakkındaki 1 . 7 . 1964 günlü 
yazılı soru önergesi tetkik edilerek gerekli 
cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 

1. 1964 - 1965 Newyork Dünya Fuarına iş
tirakimizin 3 . 4 . 1962 tarihli ve 6/347 sayılı 

j Bakanlar Kurulu Karariyle kabul edildiği doğ-
' rudur. 
I 2. Bu çalışmalar için Hazineden her hangi 
I bir harcama yapılmamış olmakla beraber, 
i Türkiye Pavyonuna ait mimari proje müsaba-
I kasının tazammun eyliyeceği masraflarla diğer 
; ilk hazırlık masraflarının karşılanmasını te-
! minen 8 . 5 . 1962 tarihli ve 6/437 sayılı Bakan-
; 1ar Kurulu Kararı gereğince millî banka-
! lardan, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda-
j lan ve Ticaret Borsaları Birliğinden, Ihracatçı-
j 1ar Birlikleri ve diğer teşekküllerden sağla-
! nan malî yardımlarla tesis ediien fondan bir 
! miktar sarfiyat yapılmıştır. (Tl. 327 613, 35) 
| 3. Newyork şehrinin 300 üncü kuruluş yıl-
I dönümü münasebetiyle «Yarının Dünyası» te-
' ması üzerine 22 Nisan 1964 tarihinden Ekim 
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6194 sonuna kadar devam edip ertesi yıl aynı 
tarihte açılarak Kasım 1965 başlarına kadar 
sürecek bir Dünya Fuarı tertiplenmesi Birle
şik Amerika Hükümetince onaylanmış ve mem
leketimiz de bu Fuara davet olunmuştu. 

Bu davet keyfiyeti, Millî Birlik Hükümeti 
zamanında Bakanlar Kurulunda görüşülmüş ve 
memleketimizi ziyaret eden mezkûr Fuar tyi 
Niyet Heyetine iştirak arzumuz bildirilmiştir. 

Seçimlerden sonra bu konu tekrar Hükü
mete aksettirilmiş ve 3 Nisan 1962 tarih, 6/347 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözü 
geçen Sergiye iştirake karar verilmişse de; 

Serginin hakikatte ticaret, sanayi, nakliyat, 
küçük sanatlar, turizm, folklar ve çeşitli eğ
lenceleri nefsinde toplıyan muhtelif yönlü ve 
çok maksatlı bir sergi olduğu, 

Fuar süresince çalışacak personel maaş 
ve ücretleri hariç, tesis masraflarının »30 küsur 
milyon Türk lirasını bulacağı, 

Serginin sırf ticari bir mahiyet arz etmemesi 
muvacehesinde, orada teşhir edeceğimiz em
tianın tam muhatabını bulamıyacağı, bu se
beple kolaylıkla sipariş alınamıyacağı, 

Newyork'un çok uzak ve masraflı olması 
ve meşherin birinci derecede ticari bir Fuar 
hareketini haiz bulunmaması dolayısiyle Ser
giye özel sektörde çalışan iş adamlarımızın da 
iştirakinin beklenemiyeceği, 

30 milyon küsur liranın, bu maksat uğruna 
sarfı yerine, birkaç sene üst üste katılabile
ceğimiz ticari karekteri daha üstün ve bizi 
yakînen ilgilendiren çeşitli Avrupa fuarlarına 
tahsisinin memleketimiz ekonomisinin inkişafı 
bakımından çok daha yerinde olacağı, Nazara 
alınarak, durum Bakanlıklararası iktisadi iş 
Birliği Komisyonuna intikal 'ettirilmiştir. 

Keyfiyeti tetkik eden komisyonun; 
Newyork Fuarına iştirak edebilmek için 

en ıaz 2,5 - 3 milyon dolarlık bir masrafa lüzum 
olacağı, 

Bu Fuarda ekonomimiz bakımından büyük 
bir fayda sağlanamayacağı, 

iştirakimiz hakkındaki karardan sarfınazar | 
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edilmesi halinde her hangi siyasi •komplikas-
yonun bahis konusu olamıyacağı, 

1963 bütçesinde de bu işe yeterli tahsisatın 
bulunamadığı, 

Daha az masraflı ve ekonomimize daha fazla 
faydalı ve bilhassa hususi sektörün de iştira
kini sağlayıcı fuarlara katılma fikrinin benim-
senmekte olduğu, yolunda karara varması üze
nine, Bakanlar Kurulundan istihsal olunan 
28 . 5 . 1963 tarihli ve 6/1770 sayılı Karar ge
reğince Newyork Fuarına iştirakten sarfınazar 
edilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Fennî Islimyeli 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Safranbolu ilçesinde, bağ ve bahçeleri su
lamaya mahsus olan, $u arklarının beton yapıl
masının kabil olup olmadığına 'dair soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı ce
vabı (7/536) 

Millet Meclisli Başkanlığı eliyle 
Tarım Bakanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun; yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla rica ederim. 

25 . 6 . 1964 
Fahir Giritlioğlu 

Edirne Milletvekili 

•Safranbolu ilçesine beş kilometre uzaklıkta 
bulunan ve ilçenin bağları ile bahçelerini sula
maya mahsus bulunan su, hali hazırda toprak 
arkla getirilmekte olduğu için, Yarı nisbetinde 
zayiat verdiği ifade edilmektedir. 

Zayiatın önlenmesi için, Toprak Su Umum 
Müdürlüğü tarafından beton ark yaptırılması 
kabul ve plâna alınmıştır. Bu hususun tahakkuk 
ettirilmesi için, gereken servis yolunun belediye 
bütçesinden yaptırılması istenilmektedir. 

Acaba; 
1. Belediye bütçesi kifayetsiz olduğu için, 

lüzumlu servis yolunun Topraiksu kanaliyle yap
tırılması kabil midir1? 

2. 1965 yılında yapılması mukarrer ise de: 
Halkın fazla ihtiyaç duyduğu bu konunun 1964 
içerisinde ikmali mümkün olabilir mi? 
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T. a I 

Tarım Bakanlığı 14 . 7 . 1964 I 
Topraksu Genel Müdürlüğü 
Şube Md.: Fen Heyeti 

/03 - 01/133/59546 

Konu: Yazılı soru önergesi. i 

Millet Meclisi Başkanlığına | 
Ilg'i: 9 . 7 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik I 

Kanunlar Müdürlüğü 7/536/9195 - 52101 sayılı 
yazı. 

Safranbolu ilçesi Yazı köyü bağ ve bahçeleri
nin sulanmasını temin eden toprak su arkının 
ıslahı ile ilgili Edirne Milletvekili Sayın Fahir 
öiritlioğlu'nun yazılı soru önergeleri tetkik edil
miştir. 

1. Yukarda işaret edilen toprak su arkının j 
beton kaplama işi etüdü yapılmış ve 1965 yılı 
bütçesine dâhil edilmek üzere Devlet Plânlama ı 
Teşkilâtına teklifte bulunulmuştur. Servis yolu 
olarak mevzuubahsedilen yolun gereği şekilde 
ıslah ve inşaası; yolun çok dar olması bağ ve bah
çelere hudut bulunması dolayısiyle istimlâk, iş
gal tazminatı gibi hususlar da mevzuubahsolaca-
ğı cihetle hem mevzuun maliyetini artıracağı ve 
hem de zamanın uzamasına âmil olacağı cihetle 
Topraksu hizmetleri dışında kalan bu yolun ay
rı olarak mütalâa edilmesi ve belediye tarafından 
yapılması zaruri görülmüştür. I 

2. Mevzuubahsedilen arkın beton kaplanma- ! 
sı işi 1965 yılı programına alınması için lüzumlu s 
hazırlık çalışmaları safhasında ve teklif mahiye- ! 
tinde bulunduğu cihetle Devlet Plânlama Teşki
lâtının kabulü ve bundan sonraki yapılacak pro- I 
jelemo gibi işler de zamana ihtiyaç göstereceği 
göz önüne alınırsa bu mevzuun 1964 yılı yatırım 
programına dâhil edilemiyeeeği tabiî bulunmak
tadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turan Şahin 

Tarım Bakanı 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Fisko Birliğin kredi ihtiyacının, bu 
seneki rekolte ile mütenasip bir i seviyeye yük
seltilmesi imkânının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fen
nî Islimyeli'nin yazılı cevabı (7/537) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın-
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dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

6 . 7 . 1964 
Giresun Milletvekili 

Mustafa Kemal Çilesiz 

1. Fındılk istihsalinin geçen yıllara nazaran 
çok yüksek seviyede bulunmasının fiyat düşük
lüğüne sebebiyet vereceğinden endişe edilmekte
dir. Müstahsilin refah seviyesine müessiriyeti 
bakımından fiyatların düşmesini fırsat bilenlerin 
bu hali daha da istismar ederek fiyatları umul
madık seviyelere indirmeleri ihtimali belirmek
tedir. Fındık döviz getiren bir ihraç maddesi 
olduğuna göre fiyatların yurt içinde düşük ol
masının dış piyasalara etki yapacağı tabiîdir. 

Bu itibarla Hükümetin müstahsilin malının 
hakikî değeriyle satılması için gerekli bütün ted
birleri alması ve bilhassa Fiskobirliğin müdaha
le alımında müessiniyet sağlıyabilmesi için bu ku
rumun kredi ihtiyacının rekolte ile mütenasip 
bir seviyeye çıkarılması imkânları düşünülmüş 
anüdür? 

2. Fisko Birliğin evvelden tesbit edilen fiyat 
üzerinde mubayaada bulunması tüccarın alım 
fiyatlarına tesir edeceği şüphesizdir. Şu durum 
karşısında Fisko Birlik tarafından mubayaası 
aııümkün olmıyan mahsulün tüccar tarafından 
satmalınmasmı sağlıyacaik her hangi bir tedbir 
düşünülmekte midir? Bu meyanda fındık tücar-
larıııa alını mevsiminde mubayaa maksadiyle ban
kalarca kredi açılması hususunda bugüne kadar 
cari olan usuller dışında bir kredi kolaylığı sağ-
lanıması mümkün müdür? 

3. Stok ambarlarının yetersizliği yüzünden 
köylünün mahsulünün alımının gecikmesi ihti
maline karşı bir tedbire başvurulmuş mudur? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 17 . 9 . 1964 

Dışişleri Dairesi 
Şube remzi ve No. 322.99.2 - 5/13318 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
(Kanunlar Müdürlüğü) 

İlgi: 9 . 7 . 1964 tarih ve 7/537 - 9199/52116 
sayılı yazıları. 

Fislko Birliğin kredi ihtiyacının, bu seneki re
kolte ile mütenasip bir seviyeye yükseltilmesi, 
fındık tüccarlarına kredi kolaylığı sağlanması ve 
stok ambarları yetersizliğinin giderilmesi husus-
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larmda ne gibi tedbirlerin alındığı hakkında Gi
resun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz tara
fından verilen yazılı soru önergesi tetkik edil
miştir. 

1. A) 1964 - 1965 fındık rekoltesinin re
kor bir seviyede elde edilmesi karşısında, bu 
mahsulümüzün iç ve dış piyasalarda, en müsait 
şartlarla satışının temini zımnında, Bakanlığı
mızca alınması uygun görülen tedbirler üzerin
de gerekli çalışmalar ve tetkikler yapılarak, key
fiyet, 30 . 7 . 1964 tarih ve 5/10543 sayılı ya
zımızla Bakanlıklararası İktisadi İş Birliği Ku
rulu Başkanlığına intikal ettirilmişti. 

Bu yazımız üzerine, adı geçen Kurul, 
30 . 7 . 1964 tarih ve Karar No. 19 ile, başlıca 
aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır. 

a) Fisko Birlik, ortaklarından yapacağı mu
tat alımlar dışında, ortak olmıyan müstahsıldan 
da 60 000 tona kadar kabuklu findik mubayaa 
edecektir. 

b) Fisko Birliğin mubayaa fiyatı, % 50 ran
dımanlı kuru değirmenlik tombul kabuklu fındık 
için kilosu 450 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Or
tak dışı müstahsıldan yapılacak ödemeden, 10 ilâ 
25 kuruş kesilerek, bu kesinti, muhtemel zarar
ları karşılamak üzere, T. C. Ziraat Bankasında 
açılacak bir fon hesabına yatırılacaktır. 

c) Ortak ve ortak dışı müstahsıldan yapıla
cak mubayaa bedellerinin, % 100 ünün öden
medi derpiş edilerek, bunun teinini için, 
450 000 000 Türk liralık rehinli mubayaa ve 
100 000 000 Türk liralık işletme kredisi, T. C. 
Ziraat Bankası tarafından, Fisko Birliğe tahsis 
olunacaktır. 

d) Fındıkların, ihraç ve satışından doğabi
lecek zarar, bütçeye konulacak ödenekten karşı
lanacaktır. 

e) Fazla arz sebebiyle, ihraç fiyatlarının 
düşmesine mâni olunmak üzere, ortak dışından 
mubayaa edilecek 30 000 ton iç fındık mukabili 
60 000 ton kabuklu fındık, 1964 - 1965 ihraç 
mevsiminde piyasaya çıkarılmıyarak, stok olarak, 
elde bulundurulacaktır. 

f) Dış fiyatlar ortak dışı alım fiyatlarına, 
Fisko Birlik dışındaki ihracatçıların FOB mas
raflarının ilâvesi suretiyle elde edilecek maliye
te tekabül eden ihraç fiyatının altına düştüğü 
takdirde Ticaret Bakanlığınca gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

4 . 11 . 1964 O : 1 
1 B) Yukarda adı geçen Kurulun işbu kara-
l rina istinaden gerekli kararın alınması zımnında 

keyfiyet 1 . 8 . 1964 tarih ve 5/10644 sayılı ya-
| zımızla Başbakanlığa intikal ettirilmiş ve yukar-
| da belirtilen hususları kapsıyan 5 . 8 . 1964 ta

rihli ve 6/3416 sayılı ve 21 . 8 . 1964 tarihli ve 
I 6/3511 sayılı Kararnameler istihsal edilmiştir. 

Bu kararnameler tatbikatından olarak : 
a) T. C. Merkez Bankası ve T. C. Ziraat 

Bankasınca 450 milyon liralık rehinli reeskont 
kredisi ve yeter ölçüde işletme kredisi, Fisko Bir
lik emrine tahsis edilmiş, 

b) Bakanlığımızca, mubayaalara derhal baş
lanması hususunda, 26 . 8 . 1964 tarih ve 
5/11983 sayılı telle Fisko Birliğe talimat veril
miş, 

c) İhraç fiyatlarımızın spekülatif hareket
lerle düşmesini önlemek maksadiyle, fındık ihra
catımızın Gümrük idarelerince murakabeye tabi 
tultülması kararlaştırılarak, 100 Kg. ı $ 101,50 dan 
aşağı tekliflerin kabul edilmemesi temin edil
miştir. 

2. 164 000 ton kabuklu olarak tahmin edi
len 1964 - 1965 fındık rekoltesinden, Fisko Bir
likçe mubayaa edilebilecek 100 000 tondan baki
ye 64 000 tonun da fındık tacirleri tarafından 

| satınalmacağı göz önünde tutularak, T. C. Mer-
J kez Bankası nezdmde 14 . 8 . 1964 tarih ve 

5/11287 sayılı yazımızla, fındık tacirlerinin kre-
j di limitlerinin, mahsulün çokluğuna göre ayar-
[ lanması hususunda, gerekli teşebbüse geçilmiş 

ve Bankaca tahsis edilen ihracat hazırlık finans
manı limitlerinin, fevkalâdelik arz eden bu kam
panya devresinde, ihtiyaca cevap verecek seviye
ye yükseltildiği, adı geçen Bankadan alınan 
26 . 8 . 1964 tarih ve 13687 sayılı yazıda belir
tilmiştir. 

3. Mahsulün büyüklüğü karşısında, stok am-
I barlarının yetersizliği dolayısiyle, mubayaaların 
( sekteye uğramasına mâni olunması zımnında, lü

zumlu depo, personel gibi ihtiyaçların acilen te
mini için, gerekli tedbirlerin derhal alınması hu
susunda, Fisko Birliğe, 26 . 8 . 1964 tarih ve 
5/11939 sayılı yazımızla talimat verilmiştir. Adı 
geçen Birlikçe mevcut imkânlara göre tedbir alı
nacağı tabiîdir. 

Keyfiyeti arz ederim. 
j Fennî Islimyeli 
i Ticaret Bakanı 
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8. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 

kaymakamların bir yerden 'bir yere naklinde, 
Bakanlıkça evvelden tanzim edilmiş, bir ana 
prensip bulunup bulunmadığına dair ,soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı 
cevabı (7/550) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Okçu 

1. Kaymakamların bir yerden bir yere nak
li tabiîdir. Ancak bu tâyinlerde Bakanlıkça ev
velden tanzim edilmiş bir ana prensip mevcut 
mudur? 

2. Gördes Kazasının Kaymakamı Ağustos 
1964 tarihinde tâyin edilmiş olduğuna göre baş
ka yere tâyininde ne gibi hususlar nazara alı
narak işlem yapılmıştır? 

3. İlçelerin işlerinin mülM olarak bu mev
simde son derecede fazla bilhassa köye taallûk 
eden işlerin kontrolü icabeden bir zamanda bu 
aylarda tâyinleri isabetli görüyor musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 9 . 1964 
öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. 1. Muamelât: 511/11829/21560 

M'illelt Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10 . 9 . 1964 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/550 - 9420/54376 sayılı yazıya. 
Manisa Milletvekili Hilmi. Okçu'nun Gördes 

eski kaymakamının nakli ile ilgili yazılı sorusu 
üzerine durum tetkik edilmiştir : 

1. Kaymakamların nakilleri 2 . 11 . 1960 

4 . 11 . 1964 O : 1 
| gün ve 291 ve 8 . 5 . 1961 gün ve 136 sayılı Mü

dürler Encümenince kabul ve Bakanlık maka
mınca onanan, «Kaymakamların Nakil Yönetme
liği» ne göre yapılmaktadır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
ilgili memur ve hizmetlilerin sicilleri üzerine 
emekliye şevkleri hakkındaki tüzüğün 15 nci 
maddesi, iki yıl üstüste menfi sicil alan memur 
ve hizmetlilerin tecrübe edilmek üzere diğer bir 
tezkiye âmiri yanma nakillerini âmirdir. 

Yukarda 1 nci maddede sözü edilen 8.5.1961 
gün ve 136 sayılı Yönetmeliğin 4 ncü maddesine 
göre: «Kaymakamların bulundukları kazalardaki 
hizmet sürelerini tamamlamadan muadil veya 
daha aşağı sınıftaki kazalara veyahut başka bir 
vazifeye nakil ve tâyinleri ancak valiler veya mü
fettişlerce gösterilen lüzuma binaen yapılır.» 

Anılan Gördes esiri kaymakamının 1963 yılın
da alman 1962 ve 1964 yılında alınan 1963 yıl
lan gizli tezkiye varakalarında görevinde yeter
siz olduğu sarahatle bildirilmiş olduğundan tü
züğün 15 nci maddesi uyarınca ili değiştirilmiş 
ve yönetmeliğin 4 ncü maddesine göre II nci sı
nıf ilçe olan Gördes'ten alınarak III ncü sınıf 
Cide ilçesi kaymakamlığına nakledilmiştir. 

3. Yukarda sözü edilen yönetmeliğin tatbi
katını gösterir 25 . 10 . 1961 gün ve 264 sayılı 
Müdürler Encümeni kararının 2 nci maddesi, 
«İdari zaruretler hariç yapılacak nakillerin yılı 
Mayıs ve Eylül aylarının ilk haftasında yapıl
masını» kabul etmiş ve Bakanlığımızca da bu 
esasa uyulmaktadır. Anılanın durumu madde 
metninde yer alan idari zaruretler çerçevesinde 
girmekte olduğundan kararname durumunu bek
lemeksizin nakli icra kılınmıştır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Orhan öztrak 
İçişleri Bakanı 
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