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4. — Başkanlık Divaninin Genel Ku
rula sunuşları ; . ... "... 4.08,409 
T.-.-.I. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin • ... 
Küçüker'in, son aylarda.Çoğalan.trafik kâ- • 
zaüarmm «ebebolduğu oan ve mal kaybı- ba
kımından İçişleri Bakanlığının... tedbirler 
alması gerektiğini açıklıyan -konuşması 408 ;409 

2. — Millet Mcelisi Başkanı, gruplar 
temsilcileri ve Hükümet temsilcisinin- katıl
dıkları toplantıda teshit edilen; Millet 
Meclisi gündeminde ve komisyonlarında 
bulunan tasarı ve tekliflerden biran önce 
sonuçlandırılması gerekli görülenlerin gö-
.rüşülmesi için Millet Meclisinin Salı, Çar
şamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 15 de . 
toplanması ve gündemlerin düzenlenme 
şekli ilo ilgili protokol. 400:410 

5. — Görüşülen işler 409,410 
1. — Sıtmanın imhası hakkındaki Ka

nunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı ve İçişleri, Alalet, 

İçindekiler 
Sayfa 

Sağlık veSosyai Yardım -ve Plân komisyon
ları raporlarMl/41?) (&..Sayısı :344) 409,410 

G. — Sbrıflar ve • cevaplar* ''-••' '•' - • 410 
.m_A)''"Sd&lii sörjllaf Wcevaplpn' 4İÖ 

1. — Niğde Sîilletvekili Asım' Erenin; 
Niğde-' iHîKîe .büyü/k za'rtfra-'«öbîtoiyet' veren • 
dolu ve>sel«âfeti- <$olayistyle ıîneydana'gelen • 
hayvan hastalıklarım* önlemek- vö' mesken
leri yıkılan'halka yardım yapmak huşu--
sunda-ne-düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/697) • 410 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun 
tam isağlâm raporu verdiği haberinin doğru 
olup olmadığına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın sözlü ce
vabı (6/710) 410.412 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in," 
Niğde ili çevrelerindeki sulama tesisi proje
lerine dair soru önergesi ve Enerji ve "Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın sözlü ce-
vab. (6/717) 412:415 

4. —- Antalya Milletvekili İhsan AtaoV-
ün, Antalya Belediye sınırları dâhilinde, 



Sayfa 
Evkafa ait,'ne kadar boş arazi bulunduğuna 
ve satılan gayrimenkullerden ne kadar ge
lir sağlandığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/747) 415 

5. — Bize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Ha
muru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında 
yapılan etütlerin tamamlanıp tamamlan
madığına dair Tarım ve Sanayi bakanla
rından sözlü sorusu (6/766) 415 

6. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir ili
ne bağlanması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/780) 415 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kuru
mu Umum Müdürünün ne gibi bir görev
le ve hangi lüzuma binaen Amerika'ya git
tiğine ve Kurumun sair işlerine dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî tslimye-
li'nin sözlü cevabı (6/783) 415:42i 

-8. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'riın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında 
son tahkikatın açılmasına karar verilerek 
Anayasa Mahkemesine şevk edilen Bonn Bü
yükelçisi Mehmet Bâyüur 'a dair Dışişleri 
Bafcanmdam••sözlü sorusu (6/785) 421 

9. — İzmir Milletvekili Şinasi Ösma'* 
nın, Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a 'gön
derilmesi gecikmekte bulunduğuna göre 
Hükümetin ne yapmak niyetinde olduğuna 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/869) 421:422 

10. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydın-
çer'in, kadrolarına nazaran noksan olan po
lis mevcudunun artırılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Orhan öztrak'm sözlü cevabı 
(6/793) 422:423 

11. — Manisa Milletvekili Hurrem Ku
bat'm, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan 
Yunan uyruklu kişilerin miktarına ve bun
lardan ne kadarının Gelir Vergisi ödediği
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/794) 423 

12. — Giresun Milletvekili 1. Etem Ki 
hçoğlu'nun, 15 Ekim 1961 genel seçimlerine 
kaç vali ve kaymakamın, hangi partilerden 
aday olarak, katılmış olduklarına dair sözlü 

Sayfa 
sorusu ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'm 
sözlü cevabı (6/795) 423:424 

13. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kı
lıçoğlu'nun Giresun ilinde yapılması karar
laştırılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa 
yerinin katî olarak tâyin olunup olunma 
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/796) 424 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu ol
duğuna ve bu radyoların nasıl kurulduğu
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü sorusu (6/797) 424 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa 
St&dyomunun ışıklandırma tesisatının hangi 
firmaya ihale edildiğine dair Devlet Baka
nımdan sözlü sorusu (6/798) 424 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Et^m Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç 
belediyenin hudutlarında değişiklik yapıl
dığına dair soru önergesi ve İçişleri Baka
nı] Orhan öztrak'm sözlü cevabı (6/7Ö9) 424: 

426 
17. -—Manisa Milletvekili Hurrem Ku-

bat'm, .NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çık
maması sebebine ve ne zaman çıkacağının 
umulduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/800): 426 

18. -^ Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkma
ması sebebine ve ne zaman çıkacağının 
umulduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/801)". 426 

19. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Türk Kültür Derneğine ve onun 
devamı olan halkevlerine, şimdiye kadar, ne 
miktar yardım yapıldığına dair Başbakan 
ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/802) 426 

20. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret 
erbabının kuruluş, fesih, işe başlama ve işi 
bırakma işlemlerinin süratlendirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner 
gesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın 
sözlü cevabi (6/803) 426.428 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplan 
ması ve tüketimi konularındaki çalışmaların 
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Sayfa 
ne safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun 
şartlarla, kredi sağlanıp sağlanmadığına da
ir soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî 
îslimyeli ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik 
met Onat'in sözlü cevapları (6/804) 428:432 

22. — Antalya Milletvekili İhsan Ata 
öv'ün, Atalya, İçel, Konya illerinin, Gazi
paşa, Anamur ve Ermenek ilçeleri arasında 
hudut ihtilâfı olup olmadığına dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak-
m sözlü cevabı (6/805) 432:433 

23. —• Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
m, Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikası
nın 10 milyon litre üzerinden hesabedilen 
kapasitesinin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 
5 milyon litre üzerinden hesabedilmesi se
bebine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/806) 433:435 

24. —•* Yozgat Milletvekili İsmet Kapı-
sız'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yer
köy - Sorgun arası 80 kilometrelik yolun 
onarılmasını kapsayıp kapsamadığına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'm sözlü cevabı (6/807) 435 

25. •— Samsun Milletvekili tlyas Ki-

Sayfa 
lıç'm, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşki
lât Kanununun, bugüne kadar, Meclise sevk 
edilmemesi sebebine dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/808) 435 

26. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öz 
türk'ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
bir kanun sebebiyle bir kısım Hazine malla
rının, karar geriye yürütülmek suretiyle, 
C. H. Partisine nasıl verildiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/810) 435 

27. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 
1963 yılında sulama, onarım, ıslah ve içme 
suyu için kaç lira tahsis edildiğine dair so 
ru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Hüdai Oral'm sözlü cevabı (6/811) 435: 

437 
28. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 

General Elektrik lokomotiflerinin ihalesin 
den sonra kredinin son mehil süresi olan 
31 . 3 . 1964 tarihinin, münasip bir müddet 
daha sonraya bırakılmasının mümkün olup 
olmadığına dair soru önergesi ve Ulaştır
ma Bakanı Ferit Alpiskender'in sözlü ceva
bı (6/812) 437:449 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî 
Eğitim Bakanının ifa ettiği hizmet süresince, ta-
kibettiği eğitim politikası ile Bolu Milletvekili 
Kâmil tnal'ın 5 Yıllık Kalkınma Plânının hede
fine ve prensiplerine uymıyan durumlar hakkın- f 
da Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince genso
ru açılmasına dair önergeleri üzerinde yapılan 
görüşmeler sona erdi. 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, Millî 
Eğitim Bakanına güvensizlik oyu verilmesine 

dair önergesinin 19 . 11 . 1964 Perşembe günü 
oya sunulacağı bildirildi. 

18 . 11 .1964 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere (19,55 te) birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Yozgat 

Fuad Sirmen İsmet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

2, — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ri Kaplan ve 5 arkadaşının, bâzı siyasi suçlu
larla bunlarla ilgili olarak mahkûm olmuş di
ğer suçluların Ve Ibasın suçlulannın bir kısım 
eczalarının affına dair kanun teklifi (2/743) 

(Adalet Komisyonuna). 
2. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/744) (Ticaret, Sanayi, Çalışma 
ve Plân komisyonlarına). 



BÎEÎNOÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KATİPLER :İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Lütfen anahtarı sağa çevirip 
beyaz düğmeye basınız. 

(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, son aylarda çoğalan, trafik kazalarının 
sebebolduğu can ve mal kaybı bakımından İçiş
leri Bakanlığının tedbirler alması gerektiğini 
açıklıyan konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Necmeddin Küçüker, 
niçin söz istiyorsunuz ? 

NECMEDDİN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 
Trafik kazaları hakkında. 

BAŞKAN — O kadar acele mi, efendim? 
NECMEDDİN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 

Evet elendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, lütfen gayet kısa. 
NECMEDDİN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 

Muhterem Başkanım, aziz arkadaşlarım; 

Son aylar zarfında memleketimizde trafik 
kazalarının nasıl vahamet kesbettiğini ve na
sıl artan bir tempo ile bu adedin grafiğin âza-
mesine çıktığını hepimiz yüreklerimiz parça-
lanırcasma müşahede ediyor ve ıstırap duyu
yoruz. 

Her gün gazete ve radyolarımızda heder 
olan millî serveti bu kazalar yüzünden sönen, 
ocakları, sakat kalan vatandaşları, dağılan 
aile yuvalarını okuyor ve dinliyoruz. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, günde
me geçiyoruz. 

Son olarak, üç seneye yakın bir zamandan 
beri aynı apartmanda oturduğumuz ve kendisi
ni yakînen tanıdığım, mükemmel bir. aile reisi, 
dürüstlük, fazilet ve iyilik severliğin sembolü 
olan kıymetli arkadaşımız Zonguldak Milletve
kili Sayın Suphi. Konak'la, değerli valideleri 
hanımefendinin ve dört yaşındaki körpe yav
rusunun dünkü gün Ankara'ya gelirken Gere
de önlerinde vukua gelen feci bir trafik kaza
sı neticesinde vefat ettiklerini ve bu aile ocağı
nın mâruz bulunduğu darbeyi hepimiz büyük 
bir üzüntü ile haber almış oluyoruz. Kendile
rine Ulu Tann'dan rahmet ve mağrifet ve geri
de bıraktığı ailesine, iki çocuğuna ye yakınları
na başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım: artık nerede ise 
memleketimiz bir trafik mezarlığı haline gelmek 
üzere. İşin asıl calibi dikkat tarafı, alâkadar
lar mutlak bir rehavet içerisinde bu trajik 
manzaraların seyre doyulmamış bir haleti ru-
hiyesini taşıyorlar. Vatandaş, vasıtalara biner
ken kefenlerini nerede ise beraberlerine dahi 
almayı düşünüyorlar. 

Artık bu gidişe bir son vermek lâzımdır. 
Sayın İçişleri Bakanımızın nazarıdikkatini 
ehemmiyetle celbederim. 

Hürmetlerimle. 

ÎENEL KURULA SUNUŞLARI 

••— 408 — 



M. Meclisi B : 9 18 .11.1964 O : 1 
5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Sıtmanın imhası haJckındaki Kanunun 
1 nci madddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı i 344) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının bir önerge
si vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıtmanın imhası hakkındaki kanunun 1 nci 

maddesine bir fıra eklenmesine dair olan ka
nun tasarısının müddetli bulunması, 5 yıllık 
programda derpiş edilen bölgeler dışında da 
çok önemli sıtma mevzularının meydana çık
ması, ayrıca programın tatbiki esnasında önee-

2. — Millet Meclisi Başkanı, gruplar tem
silcileri ve Hükümet temsilcisinin katıldıkları 
toplantıda tesbit edilen; Millet Meclisi günde
minde ve komisyonlarında bulunan tasarı ve 
tekliflerden bir an önce sonuçlandırılması ge
rekli görülenlerin görüşülmesi için Millet Mec
lisinin Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün
leri saat 15 de toplanması ve gündemlerin dü
zenlenmesi şekli ile ilgili protokol. 

P R O T O K O L 
Millet Meclisi gündeminde ve Komisyon

larında mevcut tasan ve tekliflerin bir an ev
vel sonuçlandırılması gerekli görülenler hak
kında görüşmek üzere Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen'in Başkanlığında Hükümet tem
silcisi ve grup temsilcileri ile 13 . 11 . 1964 
Cuma günü saat 10,30 da Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı odasında yapılan toplantıda aşa
ğıda tesbit edilen esasların Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun tasvibine arzı kararlaştırılmış
tır. -

1. Millet Meclisinin Salı, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri saat 15 de toplanması, 

2. Perşembe ve Cuma günleri toplantıla
rının Anayasanın 7 nci geçici maddesine tabi 
kanunlara hasredilmesi, 

3. Anayasanın 7 nci geçici maddesi gere
ğince çıkarılması lâzımgelen kanunların dışm-

(1) 344 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

den tahmini, mümkün olmıyan güçlüklerin zu
huru gibi sebeplerle eradikasyon faaliyetinin 
uzatılmasını temin maksadiyle gündemde iken 
toplantı yılının değişmesi dolayısiyle komisyo
na iade edilip bu kere komisyonca tekabül 
edilen işbu tasarının diğer bütün işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemal Demir 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

da gündeme girmiş bulunan kanunlarla sair 
raporların Salı ve Çarşamba günleri görüşül
mesi, 

4. Çarşamba günü toplantılarının varsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısından sonra devam etmesi ve bugüne ait top
lantıların evvelâ Millet Meclisi İçtüzük görüş
melerine tahsis edilmesi ve bu İçtüzüğün 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
tamamlanmasından sonra hemen görüşülmesi
ne başlanması, 

5. Sözlü soruların Cuma günleri saat 17 
den sonra görüşülmesi,. 

6. Bütçe hakkındaki kanunların, Anayasa
nın 92 nci maddesine göre kurulan Karma Ko
misyonlarla Cumhuriyet Senatosundan gelen 
kanunların, kesinhesap kanunlarının ve 2 nci 
görüşülmesi yapılacak kanunların her günkü 
birleşimin baş tarafında Başkanlığın tensibede-
ceği sıra dâhilinde bütün işlere takdimen mü
zakere edilmesi, 

7. Gündemde bulunan işlerin ivediliği, ön
celiği ve diğer işlere takdimi için verilecek 
önergelerin önceden Başkanlık Divanınca te

zekkür edilmesi ve Divanın mütalâası ile bir
likte Genel Kurula arzı, 

•8. 2 nci ve 3 ncü maddelerde yazılı işler 
bakımından 13 . 11 . 1964 tarihli gündemdeki 
şıranın aynen -muhafazası. 

9, Grup yetkilileri ile Hükümet temsilci
sinin bu protokolde yer alan konular hakkm-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GEN EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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M. Meclisi B : 9 18 .11 
da görüşmek üzere her aybaşı Başkanın Baş
kanlığında toplantı yapması, 

10. .Komisyonlardan Genel Kurula sevk 
edilen işlerin gündemdeki sırasının 9 neu mad
dede yazılı toplantılarda ve acele hallerde Baş
kanlıkça vâki davet üzerine yapılacak toplan
tılarda tesbiti, 

11. Genel görüşme, 
gensoru ve güven oyu 
lemlerin saklı kalması, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad 'Sirmen 
A. P. 

M. M. Grupu 
Başkanı 

Ali Nailî Erdem 

Meclis araştırması, 
konularındaki özel iş-

C. H. P. 
M. M. Grupu Bşk. V. 

Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. 

M. M. Grupu 
Başkanvekili 

Cevad Odyakmaz 
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

fıkra eklenmiştir. 

1964 
M. P. 

M. M. Grupu 
Başkanvekili 

Zekâi Dorman 

0:1 
Y. T. P. 

M. M. Grupu 
Başkanvekili 
Sekip inal 

Hükümet Adına Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin 

BAŞKAN — Okunan protokolü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonraki birleşimlerde bu protokolde 
gösterilen esaslara göre gündem yapılarak o 
yolda gereği yapılacaktır. 

1. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine hir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı: 344) 

BAŞKAN — Lütfen komisyon yerini alsın. 
Sağlık Bakanı da burada. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilik de teklif edilmektedir, ivedilikle 
görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bi 
rinci maddeyi okutuyorum. 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — ıSı'tonanm îm'hası hakkındaki 
7402 sayılı Kanunun 1 nci maddesine aşağıdaki 

«Bu süre Bakanlar Kurulu karan ile uzatıla
bilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

A) 
6.— SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimizin sözlü so
rular kısmına geçiyoruz. 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
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) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren burada mı 
efendim? Burada. Sayın Bakan? Yok. Tehir 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Or
han öztrak'm sözlü cevabı (6/710) 

BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Balım? Burada. 
içişleri Bakanı burada. Sözlü soruyu okutuyo
rum: 

- 410 -
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı ve içişleri Bakanı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına emir \e delâletleriniz 
saygı ile rica olunur. 

tspa»*ta Milletvekili 
Ali İhsan Balım 

1. 7 Eylül 1963 günlü Milliyet Gazetesi 1 nci 
sayfasında büyük (iri) puntolarla verilen «bir 
köre sıhhi muayene kurulu tam sağlam raporu 
verdi» haberi doğru mudur? Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bu haber üzerinde dikkatle 
durmuş, gerekli ilgiyi göstermiç, varsa mesul
leri hakkında kanuni kovuşturmaya tevessül et
miş midir? 

2. Şoförlük ehliyetine esas olan Sağlık mu
ayenelerinde bu derecede laubali, suiistimale mü
sait bir tutumu düzeltmek için ne gibi tedbir
ler alınmıştır veya düşünülmektedir? 

3. Aynı gazetenin 9 Eylül 1963 günlü nüs
hasında metruk, çalışamaz durunda olan bir ara
baya rüşvet verilmek suretiyle trafik muayenesi 
yaptırılıp «çalışabilir» raporu almdığı da yazıl
makta ve inkârı kabil olmıyan sevikaların fotoko
pileri neşredilmektedir. Arabaların trafik kont-
rolündaki ibu lâubalilik ve korkunç âfcubetlerıe 
yol açacak (trafik kazaları bakamından) suiisti
mallerin önüne neden geçilememektedir? Bu tip 
suiistimaller ve lâubalilikler sebebiyle uğranılan 
trafik kazaları ve dolayısiyle vatandaşın can 
kaybı ve millî servet kaybının mesuliyeti kime 
racidir? 

BAŞKAN — Saym Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri. 

Sayın tsparta Milletvekili AH îhsan Balım'ın, 
Başkanlıklarına vermiş olduğu 9 . 9 . 1963 tarih
li sözlü soru önergesinin Bakanlığımı ilgilendi
ren kısmını cevaplandırıyorum. 

Malûmları olduğu üzere 9 . 9 . 1963 tarihli 
Milliyet Gazetesinde (hurda bir otomobile sağ
lam raporu alındı) başlığı altında bir yazı ile 
buna ait vesaikin fotoğrafları neşredilmiştir. 

Bu neşriyat üzerine derhal emniyet müfet
tişleri görevlendirilmiş olup, mesulleri suç delil
leri ile birlikte adlî mercilere sevk ve tevkif edil
mişlerdir. 

18 . 1 1 . 1964 0 : 1 
i İdari yönden de ayrıca tetkikat ve takibat ge

nişletilmiş olup, bu arada 378 aded sahte he
yeti sıhhiye raporu tanzim edildiği tesbit edile
rek ikmal edilen 124 aded ehliyetname dosyası 
failleri ile birlikte adalete tevdi edilmiştir. 

Bu hâdisenin mahiyeti aslında şudur: 
Trafik Kanununa göre vasıtaların fennî mu

ayeneleri belli zamanlarda vilâyetlerde imtihan 
ve muayene komisyonları tarafından yapılır. Bu 
komisyonlar, trafik şubelerinin karayolları Ge-

j nel Müdürlüğünün, Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonunun temsilcilerinden teşek
kül eder. 

Milliyet Gazetesi muhabiri tarafından, menfa
at karşılığında hurda bir vasıtanın muayene ra
poru alınmak istenmiş ve bu komisyonda görev
li olmıyan Şoförler ve Otomobilciler Federas
yonu Üyesi Hakkı Şermet'in, itirafına göre 100 
lira karşılığında aracılığı temin edilmiştir. 

Hakkı Şermet vazifeli komisyon üyelerine 
tesir ederek hurda vasıtaya ait 26 . 8 . 1963 ta
rihli sağlam raporu almıştır. Bu şahıs ile ko-

I misyon üyeleri Şoförler Federasyonu Temsilcisi 
Ali Lüküslü, Karayolları Temsilcisi İbrahim 
Cankeleş tevkif edilmişlerdir. Trafik temsil-

J cisi Necip Cihan hakkında Memurin muhakemat 
I Kanununa göre yapılan işlemi mütaakıp lüzu-
I mu muhakeme kararı verilmiştir. Mahkeme

leri halen devam etmektedir. 
Ayrıca bu hâdisede adı geçen Hakkı Şermet, 

arzuhalcilik yapan Selâhattin Erdil, Ali Hik 
mek Nursan, Istemat Teodoris, Teodor Teodo-

I ris, Nuri Kâmuran Uygun, İsmail İtişken, İb
rahim Gökçe, Ali Osman Aydın adındaki şahıs
lar sahte heyeti sıhhiye raporu klişesi ve mühürü 
hazırlayıp, âma bir şahsa sağlam raporu tanzim 
ettiklerinden evlerinde bulunan mühür ve sair 
suç delilleriyle birlikte adalete teslim edilerek 
tevkif edilmişlerdir. 

Trafik kazalarının önlenmesi bakımından va-
I sıtaların teknik vasıflarının tesbitinin taşıdığı 
I hayatî önem yüksek malûmlarıdır. Bu endişe ile 
I vasıtaların fennî muayeneleri ayrı üç teşkilât 

temsilcilerinin bir araya getirilmesi suretiyle teş-
I kil edilen bir komisyona tevdi edilmesi, bahse

dilen suiistimal ve lâubaliliği önleme gayesine de 
matuftur. 

Ayrıea ilgili teşekküllerin görevlendirecekleri 
I temsilciler üzerinde daha hassasiyetle .durmaları 
| konusunda gerekli uyarmalar yapılmıştır. 
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Diğer taraftan memur olmıyan şahıslann ida

renin bu kadar hayatî önemi haiz icrai tasarruf
larına iştiraki konusunda Trafik Kanununun tâ
dili hazırlıkları sırasında dikkate alınması ge
rektiği kanaatindeyim. 

Yüksek Meclisleri komisyonlarında bulunan 
tadil tekliflerinda bu hususunda dikkate alınmış 
olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. 

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

'Başkam, muhterem arkadaşlar, velevki 14 ayı 
mütecaviz 'bir zaman sonra da olsa, Sayın İç
işleri Bakanının huzuru âlinizde gerçekleri dile 
getiren bey anın a cidden müteşekkirim. Milliyet 
Gazetesinin adı geçen tarihlerde trafik kont-
rollarında şoför ehliyetnamelerinin tanziminde 
arabaların teknik duTUimunun kontrolünde, ne 
kadar mesuliyetsizlik ve ihmal içerisinde dav-
ranıldığı açıkça belirtiliyordu. Ve nitekim res
mi makamlar taraflıdan yapılan tahkikat bu 
neşriyatın tamamen d-oğru ve isabetli olduğuna! 
•ortaya koymuştur. Gerçekten yürekler açışı bir 
durum. 

Muhterem arkadaşlarım, celsenin açılma
sından önce söz alarak trafik kazalarının Tür
kiye'mizde son günlerde ne kadar elim bir vü-
satıta arttığını haklı olarak dile getiren ve bun
dan yakınan arkadaşım, elbette yerden .göğe 
kadar haklıdır. Ben, sayın hakanın Türkiye 
trafik muayeneleri ve şoför ehliyetini tanzim 
eden heyetlerin vazifeye görevlerini ve mesuli
yetlerini yeni baştan düzenleyecek tasarıların 
Meclise verilmek üzere olduğunu memnuniyetle 
dinledim. Ancak, mesele uzun flamandan beri 
sürüncemede kalmıştır. Daha fazla sürünceme
de bırakılmasının da mânası yöktuır. Çünkü, 
hayati bir mâna ifade etmektedir. 

«Türkiye'mizin, falanca veya filanca ilinde 
veya bölgesinde ,bir salgın, sâri hastalık zu
hur ettiğinde, nasıl bu hastalığın önlenımesi ve 
mücadelesi bakımından şu şu tedbirleri öngö
rüyorsanız, yakında bunların düzenlenmesinin 
teminini mümkün kılacak kanun .tasarıları der
desttir.» şeklinde bir eevalba., . tatmin edilmiş 
insanlar nazariyle (bakamıyor ve trafik kaza
larının artan vüsati, sayısı karşısında trafik 
düzenini Türkiye'nin gerçekten medeni memle
ketlerde olan bir ciddiyetle ve inzibatla ele ala
cak olan bu tasarıların Öncelik ve ivedilikle 
Meclisimize getirilip bir an önce müzakereleri-

18,11.1964 O :1 
nin yapılmasında zaruret vardır. Aksi halde, 
\g&qeıı defa bu sonumıa Sağlık ye Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından verilen cevaplandırmada arz 
ettiğim .gibi, yabancı m üş aıhitler bise aynen 
'böyle söylemektedirler : «Siz çocuk felci hasta
lığı salgını ile uğraşmayı bir tarafa bırakın "da. 
ilkin trafik kazaları ile uğraşın, bunu önlemıe-
ye çalışın.» 

Gerçekten de bu müstacel bir meseledir. 
Vatandaşın hayatiyle, "haysiyetiyle, millî varlı
ğımızla ilgili bir konudur. Bu, öncelik ve ive
dilik ile ele alınması lâzımgelen bir konudur 
ve traıfik düzensizliğimiz, içler acısı ;bir konu
dur. 

Geçenlerde memleketimizi ziyaret eden bir 
Amerikalı misafirle konuşurken, Ankara'nın 
halinden, trafiğinden 'bahsediyorduk. Ben, 
•«Bâzı trafik düzensizlikleri olabiliyor.» dedim. 
Dedi ki; «Demek sizde bir trafik düzeni de 
var; (ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyor-
duım.» 

Muhterem arkadaşlar, Türkiyesizde trafik 
işlerini emniyete alacak, her yönden düzene 
koyacak tedbirlerin, acilen ve ivedilikle alın
ması .hususunda zıannederim ki, Heyeti Aliye-
nizin tanı bir fikir 'birliği vardır ve bütün yurt
taşlar da bu işijı «iki .tuıtulınası ve bu keşmeke
şin bir düzene sokulnijası hususunda sabırsız
dırlar. .Ümidederim ki, Sayın Bakan verdik
leri sözü tutacaklar, kısa zamanda bu tasarıla
rı Meclisten geçirmek imkânlarını arıyacaklar-
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ^çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair soru .önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Hüdai Oral'ın sözlü cevabı (6/717) 

BAŞKAN — Sayın Soy er? Burada. Enerji 
Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

16,. 6 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Bayındırlık Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi oaygı ile rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1, Kuraklık çeken bölgelerin sulama işle
rine öncelik verilmesi 5 senelik Kalkınma Plânı-

— m 
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mızın âmir, hükmü olduğuna .ve Niğde ili çevre- I 
sinin.de 8 seneden beri kuraklık çeken Orta - Ana
dolu-illerinin başında yer aldığına, göre bu ilde 
19G3 yılı zarfında Devlet Su İşleri tarafından 
yeniden ne gibi tesisler yapılmış ve ne kadar hek
tar arazinin sulanması imkânı sağlanmıştır? ; 

2. Aynı ilde icra plânına, alınmak üzere kaç 
baraj ve sulama tesisi projesi hazır .variyette
dir ve hu projelerden kaçının .1964 icra plânına 

alınması suretiyle yeniden ne. miktar arazinin ; 
sulanması derpi§ edilmiştir? 

.3. Bu ilin yeraltı suyu tetkiki yapılmamış 
bulunan Ulukışla, Ortaköyye Çamardı kaza- : 
larmda bu tetkilerin ne zamana kadar ikmali 
mümkün olacaktır? •• ' . . . ' . r •.. 
•.-BAŞKAN--Sayın Bakan. . , . . . I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
CI HÜDAİ ORAL (Denizli) —Sayın Başkan, 
.değerli arkadaşlarım; Niğde Milletvekili Sayın . 
Ruhi Soy er'in Niğde iline taallûk eden sulama . 
mevzuları hakkındaki sprnsuna cevap arz.ediyo
rum. •; 

1. 1963 yılı içinde Bakanlığımız tarafından 
yeniden yapılmış ve yapılacak tesisler: 

a) Aksaray Uluırmak Projesi sulama tesis
leri inşaatına hızla devim edilmektedir. Halen j 
154 003, dekar arazinin sulanmasını istihdaf 
eden. 19 631.000 liralık sulama tesisleri.ihale 
edilmiş , bulunmaktadır. Bu miktara,- inşaatı 
ikmâl edilmiş ve 11 000 000 liraya malolmuş 
bulunan.Mamasın Barajı dahil değildir. 

Bu ihalelerden .regülâtör tamamlanmış olup 
1932 yılında Uluırmak sol sakilinde 26 770 de- ' 
karlık sahanın sulama •.tesisi ikmâl edilmiştir. i 

1963 yılında ise 31 230.dekar arazinin sula- ; 
ma tesisleri ikmâl edilmiş bulunmaktan*. 

. b) 23,11.1962 tarihinde .5 865 000 liraya : 
ihale edilmiş bulunan Akkaya Barajı inşaatına \ 
devam edilmektedir. Programına göre 1964 yılı •' 
içinde de inşaata devam, .edilecek ve 1965 yılında j 
ikmal edilebilecektir. Bu •: lbarajın ikmâli ila ; 
10 000 dönüm arazinin sulanması imkân dahi- j 
line girecektir. , ' - i 

,.,<;.). 75 000 lira, keşif bedelli Niğde- Gebre j 
Barajı kanalının iksası işi tamamlanmıştır.. Gök- j 
göl Ğöletinin tamiri 1964 de tamamlanacaktır. ; 

Niğde ÎUne^ıüama.işLerinde öneelik verilme- | 
şi. Beş Yıllık Plânın.âmir hükmü olmakla bera- j 

.'be.*, suları az plan bu bölgede yapılan, etüdler j 
neticesi beliden.imkânlar nisbetinde hazırlanabi- j | 
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len projelerin inşaatına geçilebileceği aşikârdır. 

2 1963 yılı katî proje programında bulu
nan Gümüşler Barajı ile ilgili çalışmalar ikmâl 
edilmiş ve 12 500 000 TL. keşif bedelli bu ba
raj 6.11.1964 tarihinde ihale edilmiştir. Adı ge
çen barajın sulama safrası 350 hektardır. 

Plânlama çalışmalarına gelince: 
Niğde - Bor projesinin bu yıl içinde istikşa

fı ve etüdleri ikmâl edilmiş bulunmaktadır. İs
tikşaf neticesi beliren imkânlara aid plânlama 
donelerinin toplanmasına başlanmıştır. 

Niğde İlinin Kızılırmak havzasındaki su ve 
toprak kaynakları, devam etmekte olan Kızılır
mak havzası istikşafı içinde incelenmektedir. 

15 Ekim 1963 tarihli resmî gazetede yayın
lanmış bulunan Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı 1964 yılı programına ait 6/2232 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı içinde Tarım Sektörün
de Niğde İlinde ele alınacak işler belirtilmiş bu
lunmaktadır 

Buna göre, Uluırmak projesine devam edile
cek ve 1964 yılında 83 000 dönüm arazide sula
ma tesisleri inşaatı ikmâl edilecektir. 

Yine Niğde - Bor projesi içinde Akkaya Ba
rajı inşaatına devam olunacaktır. Bu barajın 
tamamlanmasiyle sulama için baraj rezervuann-
da 9, 8 milyon metreküp su iddihar edilebilecek
ti?. 

Ayrıca, münferit ve müteferrik su işi ola
rak, Gebere Barajı kanalı iksasma devam olu
narak 1964 yılında ikmal edilecektir. 

3. a) Ulukışla ve civarının tou yıl içinde 
yapılmış bulunan yeraltı suyu etüdü neticesin
de 'bahsi geçen bölgede yeraltı suyu bulunması 
muhtemel görülmüştür. 

Ancak, etüdlerin ikmali ve kesin sonuç elde 
edilmesi için ilâve araştırma kuyuları açılma
sı gerekmektedir. 

-c) Bor - Ortaiköy civarının hidrojeolojik 
etüdü 1953 yılında Bor ovası hidrojeolojik etü
dü meyanında yapılmış 1954 yılmda Bor ovasm-

,da 8 aded yeraltı suyu araştırma kuyusu açıl
mış ve .1959 yılında bu ovanın yeraltı suyu ön 
plânlama raporu hazırlanmıştır. Bu rapora göre 
Bor ovasında yeraltı suyundan yılda 25 milyon 
m3 su çekilebilecek ve bu miktar su ile takriben 
5 000 hektar arazi sulanabilecektir. Ortaköy civa
rında açılacak takriben 75, m. derinlikteki son
daj kuyuları ile bir kısım arazi sulanabilecektir. 

http://sinin.de
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Pompalama irtifaı takriben 15 m. olacaktır. Su 
kalitesi sulamaya uygundur. 

1965 yılında 200 hektarlık bir sahada de-
monstrasyon maksadiyle bir yeraltı suyu su
lama tesisi inşası düşünülmektedir. Bu konuda
ki çalışmalarımız süratlendirilmiştir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çdk muhterem 

arkadaşlarım, bu takririmi 16 Eylül 1963 de 
vermiştim. Bu itibarla cevaplandırılması çdk 
kıymetli ve enerjik Enerji Balkanımıza düşmüş 
bulunuyor. Hakikaten kendi zamanlarında bü
yük şeyler yapılmıştır ve büyük yolsuzlukların 
önü alınmıştır; bunu arz etmekle bahtiyarım. 

1962 senesinde Göıkgöl rezervuarmın 1963 
programına alınacağı resmen huzurunuzda be
yan edilmişti alınmamıştı. Fakat kıymetli baka
nımız tarafından alınması temin edilmiştir; mü
teşekkirim. Gebere Barajının iksasıda o zaman 
alınacaktı, ancak zamanlarında alınabilmiştir. 
talbakane deresinin taşkından koruma için alı
nacak tedbirler için 3 sene mütemadiyen uğra
şıldığı halde gene zamanlarında mümkün oldu. 
Teşekkürlerimi arzetmek vazifemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, asıl takririnin se
bebi Aksarayda bulunan bir baş mühendisin mü
temadiyen yapmakta olduğu zararlı ve gayrı 
fenni hareketlerdir. Bu hareketlerin önlenmesi 
için mütemadiyen uğraştık ve nihayet o da ken
di zamanlarında mümkün olmuştur. Şimdi sırası 
ile arz edeceğim. 

Bu yukarıda arzettiklerimi bir türlü yaptır
mak imkânı olmadığı gibi Aksaray'ın Helva de-
resindeki su membamda kabotaj yerinde yaptığı 
gayrifennî bir hareket sebebiyle 25 bin nüfus
lu Aksarayımızın suyu 24 saatten iki saate in
miştir. Aksaray'ın Ekecikten gelen ikinci bir 
suyu vardır ki, kullanma suyu idi bunun da Uhı-
ırmak suyunun kanalını açarken su mecramı 
tahrip ettiler. Benim ricamla merkezden 30 bin 
liraya yapılması için para göderildi. Yine aynı 
baş mühendis suyun mecramı aşağıya düşürdü, 
bu yüzden su Aksaray'a çıkmaz oldu. Bir iki 
senedir dediğim gilbi Aksary'lı hemşehrilerimiz 
su aldığı halde susuz vaziyete düşmüşlerdir. Bu 
da tekrardan düzelttirilmiştir. 

Mamasun Barajı sahasına düşen arazinin 
istimlâkinde de bir hayli zorluklar ve fenalıklar 
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I yapılmıştır. Meselâ bu istimlâkin ya yapılması 

geciktirilmiştir veyahut da yapılan istimlâkler
den vatandaşları o sahaya düşen meselâ Kızıl-

I kaya ve Keşlik gibi köylerin arazisinin be
dellerini vermek için kendilerinin Konya'ya ka
dar sürünmesini ve günlerce orada alacakları 
paranın yarışını orada sarf etmelerini muçibol-
muştur ve bu (başmühendis, mütaaddit verl'en 
emirlere hakikaten riayet ettirilememiştir ve ni
hayet Sayın Balkanın lûfuyla bu da halledilimiş-
tir. 

Sulanmıyan taraflardan su alîmaya kalkmış-
I tır. Bu mühendis Uluırmak sahasında su veri

lecek olup da verilmemiş bulunan sahalarda su 
almaya kalemistir. Çok kıymetli Genel Müdü
rün katî olarak ikinci defa vterdiği katî emir-

I le ancak bunun önüne (geçilebilmiştir. 
Şehir sokaklarından geçirilen baraj kana-

I İmin kapatılması senelerce sünmiüştür. O so-
I kaklara düşen dükkân sahipleri, iş güç safhip-
I leri erkenden, gün kararmadan dükkânlarını 
I kapatmak mecburiyetinde kalmışlar, Çünkü 

bu kanal hem elektniiMerini ve t'hem de suları 
I bozmuştur. Bu kanalın bozulması yüzüden, ölen 
I çocuklarını, maşrapa maşrapa komşularından 
I su toplıyarak yıkamak mecburiyetinde kalan 

hemşertilerimiz olmuştur, şikâyet etmişizdir. 
Ancak Umum Müdürün raüdahıalesfryle süratle 

I kapanması mümMin olmuştur. Halkın asırlardan 
I beri TUK Gölrüme akıtılacak kanal olarak kullan-
I dıği su mecralarınım içerisinden drenaj kana-
I lı geçirilmiş, bu yüzden baraj yapıldı tarlamı 
I daha çok sulayacağım diyen insanlar tarlala

rını büsbütün sulamaktan mahrum kalmış
tır. Ve bu müracaatımııza karşı «mademki 

I buradaki sulamayı merkez, Umum Müdürlük 
I istiyor, para göndersin de yapalım» gibi sert 
I cevaplar alınmıştır. Nihayet (hakikaten para 
I göndermek ye iifcinci def a kanal açtırmak su-
I retiyle bu vatandaşlarıımıızın suya kavuşması 

imkânı temin edilmiştir. Gerek Bakana, ge
rek Umum Müdüre hakikaten hassas alakâla-

I rından dolayı müteşekkirim. 
I Helvadereden gelen suyun bâzı köylere 

isalesi evıvelce tesbit edilmiş ve projelendiril
miş iken buradan geçen su mecrasını Hasan-
dağı eteğindeki Gökçeviran köyümüzün suyu-

I nu köyden 7 kilometre aşağı düşürmek sure-
I tiyle evvelki proje ihlâl edilmiş ve köylü 
I 7 kilometre uzaktan sırtında su getirmeye 
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mahkûm edilmiştir. Hepinizin Adana'ya gi
derken önlünden geçtiği ibü Taşpınar suyu
nun kasabaya çıkarılması projelendirilmişken, 
yine aslında yüksek ımlüihendis olmıyan «bu 
Zatın, igayrifıennî hareketleri yüzünden an
cak yolun kenarındaki çukura kadar getirilip 
bırakılmış, yukarı çıkıması âmkânı kalmamış
tır. 

Buna mukabil gayet enteresan bir şey de 
arz edeceğim. Bu başmülhleradis, nihayet ade
di 10 u geçmiyen bir çiftliğin evlerine, 250 
bin lira dıevlet kasasından sarf etmtek sure-
tâjyle su getirmeye kalkışmış, '90 000 l'ira yal
nız Iboru parasına gidiyor. Bu da ancak 
Umum Müdürlüğe .baiber verilmek suretiyle 
durdurulabilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, asıl zamanında 
bu işler yapılırken .vermiş olduğum bu tak
rir, tabiî yüksek ve kıymetli1, hakikaten ide
alist Umum Müdürlerin ve bilhassa kıymetli 
Bakanımızın şahsi alâkalan sayesinde hepsi 
düzeltilmiş ve ibügün teşekkür edeceğimiz ve 
hakikaten minnettar olacağımız şekle ifrağ 
edilmiş ve o (bilgisiz Ibaşmülhendis de oradan 
alınmıştır. 

•Çok kıymetli Bakanımızın Niğde'de yapıl
makta ve yapılacak olan su mevzuundaki 
izahlarına ayrıca şükranlarımı arz eder, Niğ
de':nıin büyük bir kısmının, hakikaten erozı-
yondan mustarip kısmının, bu şekilde ıstırap
tan kurtarılması için gösterdikleri yüksek 
alâkaya tekrar tekrar teşekkürü borç bilirim. 
Hürmetlerimle. (Ortadan alkışlar) 

BAŞIK(AN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Antalya Milletvekili îhsan 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? Burada. 
Vazifeli Devlet Bıakanı? Yok. Soru ge

lecek soru gündemine tehir edilmiştir. 

5. — Bize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
Doğu - Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamuru Fabri
kasının kuruluş yeri hakkında yapılan etütlerin 
tamamlanıp tamamlanmadığına dair Tarım ve 
Sanayi bakanlarından sözlü sorusu (6/766) 
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BAŞKAN — Sayın Erol Akçal? Yoklar. îki 

defa bulunmadıklarından soruları düşmüştür. 

6. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bile
cik ili İnönü bucağının Eskişehir Hine bağlanma
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su? 6/780)) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binayî. Yoklar. So
ruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzuma bi
naen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun sair işle 
rine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fenni 
Islimyeli'nin sözlü cevabı (6/783) 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu? Burada, Sa
yın Ticaret Bakanı da burada. Soruyu okutuyo
rum. 

9 . 1 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmaasjna delâlet Du
yurulmasını arz ve istirham ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
î. H. Yılanlıoğlu 

Soru 1. — Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürü Malzeme Müdürü ile birlikte Amerika'da bir 
ay kalmış ve bu durum bâzı gazetelere de akset
miştir. Bu zat Amerika'ya ne gibi bir vazife ile 
ve hangi lüzuma binaen gitmiştir? Orada ne yap
mıştır ve bu seyahati Bakanlığa ve başında bulun
duğu kuruma ne gibi faydalar sağlamıştır? 

Soru 2. — Et ve Balık Kurumu bir mâkina 
mühendisini Washington'da bulundurmakta ve 
bu mühendisin soya yağı ithalâtı ve gıda madde
leri müşavirliği vazifesini yapmakta olduğu söy
lenmektedir. Bu doğru mudur? 

Soru 3. — Türkiye istihsal ettiği zeytin yağı
nın önemli bir kısmını ve hemen de tamamını ih-
racetmektedir. Bu yüzden iç pazarlarımızda li
kit yağ fiyatları artmıştır. Bu durum karşısın
da Bakanlık ne düşünmektedir? 

Soru 4. — Et ve Balık Kurumu soya yağı ko-
müsyonculuğu yapmaktadır; Maksadı ve vazifesi 
dışında olan bu işi yapmasının sebebi nedir? 

Soru 5. — Yıl içinde et fiyatları serbest bıra
kılmış ve narh kaldırılmıştır. • Bu suretle de et 
fiyatları yükselmiştir. Fiyatları ayarlamak için 

— 416 — 
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Et ve Balık Kurumu ne yapmıştır, her hangi bir 
tedbir almış mıdır? 

Soru 6. — Memleketin birçok yerlerinde so
ğuk depolar vardır. Bunlar kullanılamazken yeni 
soğuk haya depolarının yapımı için gazetelere ilân 
verildiği öğrenilmiştir. Mevcut depolar kullanıla
mazken yeni masraf kapıları açılmasının gayesi 
nedir? Kurum bunlarla ne yapacaktır? 

Soru 7. — Kurumda veteriner hekim, mühen
dis ve diğer personel adedi ne kadardır? 

Soru 8. — Kurum ödenekleriyle İzmir, İstan
bul ve İskenderun'da yağ terminallerinin kurul
ması karar altına alınmıştır. Bu terminaller yal
nız Amerika'dan ithal edilecek soya yağma mı 
tahsis edilecektir, yoksa başka bir maksatla mı 
kurulmaktadır? 

Soru 9. — Türkiye'den bu yıl ne kadar yağlı 
tohum küspesi ihracedilmiştir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ 

(Balıkesir) — Kastamonu Milletvekili Sayın İs
mail Hakkı Yılanlıoğlu'nun Et veBaüık Kurumu
nun bir yıl evvelki faaliyetlerine taallûk eden su
allerine cevaplarımı arz ediyorum. 

Suallerin birincisi; Et ve Balık Kurumunun 
Umum Müdürü tarafından yapılan seyahatle il 
gili bulunmaktadır. 

. Türkiye ve Amerika Hükümetleri arasın
daki Anlaşma gereğince memleketimizin yağ 
açığını karşılamak için Amerika'dan senede 
Türk Lirası ile ödenmek kaydiyle 200 - 250 mil
yon liralık pamırk, soya ve sabunluk donyağı 
satmalınmakta olduğu malûmdur. 

Bu yağların 'memleketimize ithali, depolan
ması ve'sati"*. işleri p]t ve Balık Kurumunca yü
rütülmektedir. 

Temmuz 1963 ayında yapılacak 46 750 ton 
yağ n mubayaası için Genel Müdür ve İthalât 
Müdürünün Waşhlgton'a gönderildiği anlatıl
mış ti :*. 

Bu heyet 1963 Nisanında memleketimize gön
derilen ve evsafı üzerinde tereddütler hâsıl olan 
bir parti :yağın tekrar muayenesi konusunda da 
Wa?ıhingto'n'da temaslar yapmış ve fiyat ihtilâ
fını bu suretle halletmiş 'bulunmaktadır. 

2, 1963 Eylül ayından itibaren, Washington 
Müşavirler Heyetine bağlı olmak ve ithal yağ
ları ile buğday mubayaalarını yürütmek üzere 
daimi bir büro kurulmuştur. Bu büroya o ta-
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rihte Bakanlık elemanlarından bir müdür, yar
dımcılığına da Kurum Genel Müdür muavin
lerinden bir doktor mühendis tâyin edilmiş 'bu
lunmaktadır. Kurumdaki görevi de dâhil ol
mak üzere, mumaileyhin 5 yıldanberi Kurum
ca Amerika'dan yapılan Sürplüs ithalâtı ile 
ilgili işleri yürüttüğü ve mesaisinin faydalı ol
duğu anlaşılmaktadır. 

3. Malûmları olduğu üzere, 1961-1962 
kampanyasında zeytinyağı istihsalimizin 95 000 
ton gi'bi rekor bir seviyeye erişmesi ve buna 
mukabil diğer belli - başlı müstahsil memlekct-

I lerdeki rekoltenin çok düşük o-masından fay
dalanılarak, «5 asit baz» esasına göre, tonu 

: 414 dolardan başlayıp, süratli bir tempo ile 
1 070 dolara kadar yükselen fiyatlarla son iki 
ihracat mevsimi zarfında 30 000 ton civarında 

< zeytinyağının ihracı sağlarmış ve bu sayede 
26 milyon dolarlık bir döviz temin edilmitir. 
50 bin ton olan 1962 - 1963 istihsali ancak iç 
ihtiyacı karşılamıştır. 

Türkiye'nin yıllık zeytinyağı tüketimi 45 - 50 
bin ton olduğuna göre, söz konusu ihracat, 
iç ihtiyaç fazlası serbest stoktan yepılmıştır 

Filvaki, geçen mevsimde zeytinyağlanmıza 
karşı dış 'taleplerin fazlalığı iç fiyatları artır-
mışsa da, yukarda da arz edildiği üzere, iç ih
tiyaç fazlası kabili ihraç zeğtinyağının mevcu
diyeti ve Birleşik Amerika'dan ithal edilen 
soya yağlarının perakende fiyatı 460 kuruştur. 
Likid 'O1 arak piyasaya arz edilmesi suretiyle, 
zeytinyağı ihracetmek ve aynı zamanda dahilî 
yağ ihtiyacını karşılamak mümkün olmuştur. 

İktisadi durumları bizden çok daha iyi olan 
İtalya ve İspanya gibi büyük zeytinyağı müs
tahsil ve müstahliki memleketlerin dkhi aldık
ları çeşitli tedbirlerle daha ucuz ndbati yağları 
tüketime kaydırıp, ihracata daha fazla miktar
da zeytinyağı ayırmaya çalıştıkları bir vakıa
dır. Diş ticaret muvazenesindeki açığımızın 
mümkün mertebe azaltılması bakımından da bu 
muamelenin tervici gerekmektedir. Kaldı ki, 
bu yıl zeytinyağı rekoltesinin 110 bin ton civa
rında idrak edileceği tahmin olunduğundan 
fiyatların istikrarını bozmamak için, memleket 
dâhilinde yerli yağların kullanılmasını temlnen 
şimdilik ithal yağı satışları durdurulmuş, sa
bunluk donyağı fiyatları da artırılmıştır. 

416 — 
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4. Amerika'dan ithal olunan hayvani ve 

nebati yağların memleketimizde depolama ve 
satn hizmeti ile 1956 yılındanberi bu kurum 
Vazifelendirilmiş bulunmaktadır. Kurumun ku
rulu? kararnamesindeki bir hükme dayanılarak 
Bakanlığımızca Kuruma hu ek görev de veril
miş olup mâni bir mevzuat ve hüküm de ımev-
cut değildir. 

5. Et fiyatlarının serbest Ibırakılması ile il
gili soruya gelince : 

Yurdumuzda ötedenberi uygulanmakta olan 
narh rejimind'e genel olarak muştası! menfaatle
rinin dikkate alınmaması sebebiyle, narh tatbi
katı memleket hayvancılığının geliştirilmesi 
gayretleri üzerinde büyük ölçüde menfi tesir
ler huşu1 e getirmiştir... 

Belediyelerin biribirinden farklı ölçülerle, 
uyguladıkları narhlar ayrıca bölgeler arasında 
fiyat muvazenesini bozmuş ve 'kalitesizlerin pi
yasalara arzına başlıca âmil olmuştur. 

Oysa ki, hayvancılığımızın kalkındırılması 
ve memleketin büyük müstahsil topluluğunun 
kaliteli hayvancılık istikametinde teşvik edil
mesi, müstahsil malnr.n memleketin ekonomik 
bünyesinde bahşettiği imkânlar çerçevesinde 
değerlendirilmesini mümkün kılacalk bir orta
mın yaratılabilmesi ile sağlanabilecektir. 

Nitekim, Birinci Beş Yı'llı'k Kalkınma Plânı 
bu hususları dikkate alarak et fiyatlarının ser
best bırakılmasını öngörmüş ve 1963 yılmda 
m'emleiketin bir çok yerlerinde belediyelerce et 
narhları kaldırılmıştır. 

Bilindiği üzere; memleketimizde canlı hay
van ve et fiyatları ik^m ve be&i şartlarına gö
re her yıl kış ve ilkbahar aylarında artışlar 
kaydetmekte, Sonbahar aylarında ise düşüşler 
göstermektedir. Nitekim son zamanlarda An
kara Belediyesince et fiyatları serbest bırakıl-

îsitihsal îç tüketim 
Yıllar (Ton) (Ton) 

1962 200 000 30 000 
19-63 170 000 30 000 

19164 230 000 (Tahminî) 40 0O0 
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anıktır. Buna rağmen et fiyatları memleket hay
vancılık ekonomisinin her yrl gösterdiği mev
simlik variyasyonla.rın ve hayvan fiyatlarına 
tesir eden ekonomik şartların dışında bugüne 
kadarki tatbikatta plânda öngörülen maksat
lara aykırı düşen anormal ve spekülatif fiyat 
yükselişlerine raslammıamıştır. 

Bununla beraber, fiyatların serbest bırakıl
ması selbeibiyle anormal fiyaıfc yükselişleri gö-
rülmıesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağı 
şüphesizidir. Bu meyanda E t ve Balık Kurumu* 
nun imkânlarından da istifade edilecektir.-

6. Kurumca yeni soğuk depolar kurulması 
yolunda bir teşebbüs yoktur. Evvelce başlamış 
ve ikmali mümkün görülmüş tesisler dışında 
Kurumca halen terk ve tehir edilmiş tesislerin 
durumu yeni iktisadi şartlara göre tâyin edil
mekte, -mümkün olanların tasfiyesine çalışmak
tadır. 

7. Kuramda İhalen 79 veteriner hekim, 23 
mülhendis istihdam edilmekte, merkez ve taş
ra teşkilâtında 2 181 i işçi olmak üzere perso
nel mevcudu 2 937 dir. 

8. Kurum tarafından- buıgüne kadar varilli 
olarak ithal edilen nebati yağların, dökm«, 
olarak dalha müsait \ şar t la r ye daha müsait fi
yatlarla' İthali için' şimdilik" t-zmirfte. bir tank 
terminal tesisi" kurulması kaTarlaş,tilHl"mış,;ve 
buna ait proje. Devlet "Plânlama Teşkilâtı ' i le 
Maliye Bakanlığımca da onıâylanmışüf." 

Kurum İzmit'te;- kuracağı tank terminal te
sisinin-.Amerika'dan Ülhal edilecek yağlara- tah
sisi düşünülmüştür, ihtiyaç halinde yerli yağan 
depolanması için ayni1 teslisten istifade edilebi
leceği tabiîdir. 

9. Yağlı tdhuım küsbesi istihsali, iç tüketim. 
ve ihracat miktarları şudur : 

İhracat ihracat 
(Ton) Kıymet (T.L.) ' 

162 422 95 571 540 
137 238 90 731 412 

(Ocak - Kasıım devresi) 
•118 905 {9 aylı-k) 81 5ı99 060 
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Bu suretle Muthtereım1 Yilamlıoğlu'mum sualle

rine cevaplarımı aTz etmiş bulunuyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılamlıoğlu, 
İSMAL HAKKI YIIiANLIOĞLU (Kastamıo-

nu)-—Sayın Baışkam, kıymetli arkadaşlarımı; 
Sayın! Bakanım sorulanıma verdiği cevaptan 
ötürü çok teşekkür edenim. Ben Et - Balıtk Ku-
ruımüı gibi ımiülhim (bir müessesemin üzerinde üç 
yıldır duruyorum. Üç yıl evvel de temkid efttim 
ve bakamlar değiştikçe durumu anlattım1. Bu 
Kuırumum çalışma tarz* ve bulgümkü haili •üzeri
me eğilımeye bizi zıorlamaktadıır. Belki Sayım 
Bakamımız ilerde (bu Kurumu ıslalh ve verimli 
İhale getirmek içim ıgayret sarf edeceklerdir. 
ıBumuı emaıiyetle ve ümitle Ibekliyoruım. 

Mu'hterem arkadaşlanım, mesele bir mües
sesemin umum müdürünüm Amerika'ya gidip 
bir,ay kalması, şu ,kadar para alması meselesi 
değildir. Memleketim et ve balık iatühsal se
viyesini yükseltmek ve halkam et ihtiyacımı da-
Iha iyi bir şekilde karşılamak için bir Kurum 
kurulmuştur. Bu Kurumum çalışmaları âdeta 
gayesini bir.. tarafa atıp başka şeylerle meşgul 
olma yolundadır. 

Bumu da ımisailerle belirtmek içim, umum 
müdürüm icraatımdan birkaç misal zikredelbil-
m>ek üiere birimci ve ikinci suallerimi sordum. 
Amerika'da Washingtori'da yağ ithali için bir 
.heyetin kurulduğ-umu Sayım Bakam Arz ettiler. 
Bu.lheyete fit ve Balık Kurumu da ıbir üye kat
mıştır. Bu ü^eyi nedem katmıştır? 

.Bu üye Et ve Balık Kurumunun vazifesi olam 
yağı ithal edilecektir. Şimdi umum müdür ay
rıca bir ihtilâfı halletmek için Amerika'ya gi
diyor. Oradaki memuru, mümessili bir ihtilâfı 
halledemiyecek kabiliyette ise onu çekip bece
rikli bir elemanı oraya göndermesi ieabeder. 

Muhterem arkadaşlarım bu yalnız Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde olmadı. Bizim dış memle
ketlerde vazife verdiğimiz memurlar âdeta mer
kezden daima takviye edilmek suretiyle iş görü
yorlar. Bu, olmaz arkadaşlar. Bu memleketin 
parası, bu Hükümetin bütçesi böyle fuzuli mas
raflara müsait değildir. Damasını söyliyebilirim 
arkadaşlar. Bu umum müdürün durumu, 440 sa
yılı Kanuna da aykırıdır. Bu kanun karşısında 
bu müessesenin umum müdürlüğünü halen ba
şında bulunan zat yapamaz. Sayın Bakan bunu 
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i izah buyursunlar. Bu kanuna durumları uygun 

mudur değil midir anlıyalım? 
İkinci sualime verdikleri cevapta, kurum na

mına gıda maddesi, yağ mubayaa edecek zat 
makina mühendisidir arkadaşlar. Kurumun bün
yesinde besin mütehassısları, bahusus yağ işle-

[ rinden iyi anlıyan eleman yok mudur ki, ku-
[ rum bir makina mühendisi, 1 300 dolar ücret 
I vermek suretiyle Amerika'da tutmaktadır? Bunu 

acaba kendileri uygun buluyorlar mı?.. 
Şimdi, geçen sene bu yağ mubayaası yüzün

den likid yağların, bilhassa zeytinyağının me ka
dar fiyatl andığını hepimiz biliyoruz. Zeytinya
ğı oniki buçuk liraya kadar çıktı. 

Amerika ve birtakım memleketler, zeytinya
ğını hele Türkiye gibi ucuz olarak ihraceden bir 
memleketten almak isterler. Herkes zeytinya
ğını alır. Bunun neticesinde memlekette mey
dana gelen zarar nedir? Acaba Sayın Bakan bu
nun üzerinde durdular, incelediler mi? 

Arkadaşlarım, Hükümet evvelâ halkın sağ
lığını korumakla mükelleftir, korumaya mec
burdur. Bir taraftan akın akın zeytînyağlar git
ti. Aldığımız soya vesaire yağını dondurduk, hid-
roj enledik. 400 ilâ 500 kuruşa halka dağıttık. 
Tabiî ucuz olduğu, için halk bunu aldı. Bunun 
neticesinde halkın sağlığına zarar verdiğimizi 
düşündük mü? Bu kabîl işleri İtalya da yapı
yor, İspanya da yapıyor. Fakat halkın likid yağı 
yiyebilmesi için bu dondurulmuş, hidrojenlemdi-
rilmiş yağların halkm sağlığına, insan sağlığına 
verdiği zararı önlemek için bertaraf edebilmek 
için daima mayi yağları ucuz fiyata satıyor. 
Bizde olduğu gibi birbirleri arasında böyle 
muazzam, 5 - 6 liralık bir fark yoktur. 

Arkadaşlar, bugün sade yağ 1 6 - 1 7 liradır, 
15 liradır. Bunu orta halli, fakir zümre alıp 
yiyemez. Ne yiyecekler? İşte 4 - 5 lira arasında
ki bu dondurulmuş yağları yiyecekler. Bu hidro-
jenlendirilmiş yağlar, insan sağlığında bilhassa 
damar sertliği ve enfarktüs yapar. Bu yüzden 
de kalp hastalıkları meydana gelir ki, ölüm nis-
beti artar. İspanya ve İtalya'da bunu dikkat 

I nazarına alan Hükümet daima likit yağ ile don-
I durulmuş yağların fiyatlarını ayarlı tutmuştur. 

Meselâ hatırımda kaldığına göre İspanya'da 
I 320, dondurulmuş zeytinyağı 4 liradır. Bu it-
I hal ve ihraç farkını dışarıdan aldığı yağları 
I dondurup satma neticesinde elde ettiği kârı, 

memleket zeytinciliğini geliştirmek için zey-
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tinciük kooperatiflerine bırakıyor. Kooperatif
lerden bir kısım kârı alır, yüzde 3 - 5 nisbetin-
de, gerisini bu kooperatiflere bırakır, koopera
tifler zeytinyağı istihsalini artırmak için bu 
pa;rayı serf eder. Bizim Et - Balık Kurumu ne 
yapar?, Arkadaşlar, bizim Et - Balık Kurumu-
mm masrafı ağırlaşmıştır, kuruluş gayesinden 
uzaklaşmıştır. Vazifesini yapmamaktadır. Ağır i 
masraf altında soya yağına sarılmış, yağ komüs-
yonculuğuna sarılmış, ondan aldığı kârla bu 
ağır masrafını karşılamak istemektedir ve kar
şılamaktadır. Bugün arkadaşlar, Et - Balık Ku
rumunun sabit masrafları 50 milyondur. Şim
di, halen Et - Balık Kurumu % 10 kapasite ile 
çalışmaktadır. Yani bugün istihsal ettiği, tevzi 
ettiği et yüzde ondur. Bu da bize vazifesini ne . 
derece yaptığını göstermektedir. 1963 yılında 
koyun kesimi 280 000 baştır. Et - Balık Kuru- | 
mu kesimi icabeden koyunun yüzde onunu kes- • 
mistir. Sığır kesimi 95 000 baştır. Bu da ancak 
yüzde otuzunu karşılıyabilmektedir. Esas kuru
luş gayesi arasında olan balık işine de yirmi 
tane gemi almıştır. Bu yirmi gemi de muattal 
vaziyette (beklemektedir. Ayrıca, Et - Balık Ku
rumu bunların da masrafını çekmektedir. Mem
lekette besiciliği.teşvik etmek ve Et - Balık Ku
rumuna hayvan temin edip, et istihsalini artır- I 
mak için müstahsıla 14 milyon lira para dağjt- > 
mistir, bu paradan kaç lirasını tahsil edebilmiş- ! 
tir, bilir misiniz?..» Ancak lo" - l&>bin lirasını 
tahsil ̂ edebilmiştir. Nedeni.. Besicilikle hiçbir 
alâkası olnuyâh bu işi beceremiyen insanlara 
rasgele para dağıttığına delildir. Ne karşılığın
da hayvan alabiliyor, ne de verdiği, paracı tah
sil edebiliyor. E, böyle çalışma mı olur arkadaş
lar?.. 

BAŞKAN — Sayın Yılanloğıu iki dakika
nız kaldı, lütfen toparlayınız. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam. 
la) — Altıncı sualime verdikleri cevapta 
depoları açmıyacağız dediler. Soğuk hava 
depolan açmıyacağız dediler. Ben' gecen se
ne sordum. Gazetelerde soğuk hava depolanma 
yapılacağına dair ilânlar vardı. Bunu lüzumsuz 
gördüğüm için sordum. Madem ki, açılmıyacak-
tır, Sayın Bakan böyle söylediler, (bunun üzerin* 
de durmıyacağim. 

Kurumdaki memur adedine gelince: Arkadaş
lar, bugün kurumda bir memura iki işçi düşmek-
tedir, memur enflâsyonu vardır kurumda. Ken^ 
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dilerinin verdikleri rakamı yanlış yazmadı isem 
2 932 memur olduğunu söylediler. Bu suretle de 
elediğim gM masraf ağırlaşmıştır. Bugün Et ve 
Balık Kurumu elde eittiği kârla Umum Müdür
lük bünyesindeki memurların maaşlarını karşi-
lıyamıyacak haldedir. İzmir, Ankara ve Mersin'
de, zannederim ki, yağ terminallerinin kurulaca
ğını haber almıştım. Fakat yalnız izmit'te bir ter
minalin kurulacağını, bunun için de 8 - 10 mil
yon liranın tahsis edildiğini söylediler. Bunu 
ben uygun bulmadım. Şu bakımdan uygun bul
madım; bu yağ terminallerinin tesisi ve milyon
larca liranın bunlara tahsisi şu demektir; Devam
lı olarak, biz memleketimizde «Soya yağı istihsa
line doğru gitmeyip, mütemadiyen hazır yağı 
ithal etmek cihetine gideceğiz ki, bu da doğru 
bir şey değildir. Maıdem ki, bizim soya yağına ih
tiyacımız vardır, memlekette bu terminallere bu 
salbiıt tesislere yatıracağımız parayla soya istih
salini teşvik ederiz, soya yetiştiririz ve bunun 
yağı da, küsbesi de, ihtiva ettiği proteini de 
memleketimizde kalır ve halka yardımı olur, 
Hükümete de kâr temin eder. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam. 
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam-

la) — Bitti. 9 ncu sual de bu yağ küsbesinin ih
racı zararlıdır. Hem küsbeden yağ çıkar, hem de 
ısüt emldüistrisi kurumu kurulmlıştur, süt veri* 
mitti artırmak i$ri hayvanlara yedirilir ve ve
rim âtttmlır ki, (bu da doğru değildir. Hürmet
lerimle. 

BAŞItAtt — • Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Yılanlıoğlu'nun izahatından, verdiğim cevapla-
nn kendilerini tamamen tatmin etmediğini an
lamaktayım. Konuşmalanmm sırasına göre me
seleyi tekrar size izah etmekte fayda mülâhaza 
etmekteyim, her hangi bir müphem nokta kal
mamasının temini için. 

Dediler iki; Washington1da bir heyet bulun
duğuna göre, Et ve Balıfe Kurumu Umum Mü
dürlü niçin seyahat etmiştir? 

Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü 1963 
Temmuz ayında seyahat etmiştir. O tarihte 
Washington'da (biraz evvel söylediğim teşkilât 
kurulmamış idi. Bu teşkilât kurulması, Ibilâhara 
kendisinin de yaptığı seyahatin sonunda göster
diği lüzuma binaen Eylül ayında kararlaştırıl-
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mistir. Bü sebeple gerek benim zâmanimda"" ve 
gerekse selefim zamanında Hükümetin ve tahsi-
san kendi bakanlığımın, memleketin bu dar bütçe : 

sini çdk titizlikle kullanmaya hayret ettiklerini te-
yiden ifade etmıcfcte zaruret ıhisJetmektey'.m. U-
ıhran Müdürün 440 sayılı Kanun karşısında du
rumuna temas .ettiler. Bu sözlü soru önergelerin
de'm*vcu^nlrmvanıb:r husustur. Sünhssiz avrıcâ 
tetkiiki" icabettiren hususlar da bulunmaktadır. 
Malûm olduğu veçhile, 440 sayılı Kanun, yani 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyoh Ka
nunu, iktisadi Devlet Teşekkülleri Umum Mü
dürlüklerine yüksek tahsil ve meslekî tahsil kay
dını aramaktadır. Kanunun tatbikatı ile alâkalı 
tüzıük yakında yine kanunun âmir hükmüne gö
re Müsteşarlar Knmitesince hazırlanıp Bakanlık
lara gönderilecektir. Tahmin ediyorum ki, o za
man meseleye bir vuzuh vermek imkân dâhiline 
girmiş olacaktır. 

Wâshington'da yer alan heyet arasında, ma
kine mühendisinin bulunduğuna temas' ettiler. 
izahatımda da ifade ettiğim gibi, Umum Müdür 
muavini olarak -mumaileyh merkezde bulunduğu 
zaman soya yağı ithalâtı ile umum müdürler ara
sındaki iş /bölümü bakımından bilfiil meşgul olan 
bir .kimsedir. Beş yıldan beri ithalât ile- meşgul 
bulunmuş olması itibariyle .kendisinin şahsan 
"VVashington'da bulunmasında bir mahzur müta
lâa çrtmomekteyim. Şüphesiz hu. teşekkülün kendi 
teşkilâtım vasıtasiyle - faaliyetini yakinen tdki-
bc<itirmoktey:ım. Lüzumsuzluğuna kaani olduğum 
zaman, böyle bir heyeti geri alacağımdan emin 
olabilirler. Yalnız şu anda ithalâtın devrini et
mekte bulunduğu, buğday ve soya yağı ithalâtı
nın zaruri bulunduğu bir tarihte doğacak ihti
lâfları halletme bakımından orada bir heyetin 
bulunmasında şimdilik bir zaruret vardır. 

Diğer bir noktaya temas etmek isterim muh
terem arkadaşlarım: Dediler ki, zeytinyağı, ih
racı selbeıbiyle, iç tüketime tahsis edilmemesi se-
Ibe'bİyle halkım sağlığı bakımından ve hattâ mem
lekettin döviz imkânları bakımından bâzı mahzur
lar ortaya çıkmıştır. .;...'• 

1961 - 1962 kampanyasında, normal ola
rak 600 000 ton zeytinyağı istihsal eden ispan
ya, bunun üçte birinden aşağı zeytinyağı istih
sal etmiştir, italya'da da aynı şekilde bir istih
salde bu keyfiyetsizliği görülmüştür. Bu sebep
ledir ki, arızî olarak ilk defa o sen'e Türkiye 
zeytinyağında ihracatçı olarak dünya piyasa-

I sında yer almıştır ve îfade: edeyim' M,' bizim ma
liyetimiz, ispanya ve italya maliyetine nazaran 
yüksektir. Ağaç başına vasati olarak ispanya'
da bir ağaca 2,5 kilo zeytinyağı'isabet eder. 
Türkiye'de 1,2 kilodur. Bu itibarla ; orada istih
sal maliyeti düşüktür,- randımanın fazla olma
sı sebebiyle, bizde ise istihsal maliyeti yüksek
tir; Onlar şu anda dahi 500 dolara satış yapa
bilmektedir. Biz, ancak küçük partiler halin
de satış yapmak durumunda kalmaktayız. Bu 
da gösteriyor ki, bizim zeytinyağda ihraç şah
sımız fiyatların yükselmesine bağlıdır. Diğer 
bir deyimle, diğer memleketlerde istihsal azlı
ğına bağlıdır. 1961 - 1962 kampanyasında Tür
kiye için biraz şans belirmiş, zeytinyağ istih
sali kâfi gelmemiş, o zaman Türkiye'den alıcı 
olmuşlar, o tarihlerde 414 dolardan başlıyan 
piyasa 1070 dolara kadar yükselmiş yani 600 
dolar artış. Şimdi Türk Hükümeti bir karar 
veriyor ki, bence çok isabetli bir karar. Bu şans 
tekerrür etsin temenni ederim. Çünkü "Türkiye 

I bundan 26 milyon dolarlık bir imkân sağlamış
tır. Yani zeytinyağ ihraç imkânı varken, dolarla 
zeytinyağı ihracafı. yapmış ye'onun yerine Türk 
parasiyle soyu y l İ i alınmış.' Bu, ticâretin Veya
hut" ticari fikrin ""çok -'müsait bir'neticesidir, b'ü-
hü pıutlajsa böyle " yapmak lazım. Şuntl' ifade 
edeyim : : :.••.'......•. .•*• < - - • -• - ... • -•• 

^••Burgiba---:yiâtandağİ:ârma" ftdj/öda _ hitabeder; 
def ki, %py2i'y^y)^'^(S^k^mz\''^Xx^f^. .'.is
tihlâk etmiyeceltsiniz; Bunun" 'sât'işından' elde 
edilen ' dövizle' kalkınabileceğiz. "Bürgiba'nm 
vatandaşlarına ikazı. budur, Türkiye'nin şart
ları da böyledir. Zeytinyağı hakikatte kıymet
li bir metadır. Bu kıymetli meta yerine aynı 
kaloride soya yağı veya ayçiçeği veyahut pa
muk yağını ikame etmek suretiyle karşılamak 
mümkündür. Ama bu, hakikatte altın değerin
de bir dövizin gelmesine imkân Veriyorsa, mü
saade edin, bu kıymetli metaı satmakta, devam 
edelim. ^ • 

Arkadaşıma bu - vesile ile bir tasavvurumu
zu, hattâ tasavvurumuzdan da ileri bir çalış
mamızı da, ifade etmek isterim. Türkiye'de bir 
Yağ Kurumu kurulması için bir çalışmamız 
vardır. Bu, stok müessesesinin pazarlama mü
essesesinin kurulmasiyle alâkalı bir kanun hük
mü içinde Yüksek Meclise getirilecektir. Tas
vip ve terviç buyurulursa o zaman bu ithalâtın 

I o, kurum tarafından yapılması, imkân dâhiline 
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girecektir. Yine o tarihte bizim tasavvurumuz, ki 
kendileriyle beraberim bu görüşte, ithalâttan 
mütevellit, soya yağından mütevellit kâr zey-
tinyağ gelmesinde kullanılacak bir fon olarak 
imkân dâüline girecektir, böyle bir tasavvu
rumuz vardır. Kanun tasarılarının münakaşa
larını hep beraber yaparız. 

Yine Et ve Balık Kuruımu emrindeki gemi
lerden bahsedildi. Biliyorsunuz muhterem ar
kadaşlar, yeni hüviyeti içinde reorganizasyon 
kanunu Et - Balık Kurumunun balık kısmını 
ayırmıştır. Bu tasarı, biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, 440 sayılı Kanun istikametinde müsteşar
lar komitesine verdik. Ayrıca balık için döner 
sermayeli bir teşekkül kurulmaktadır. Onun 
kanun tasarısı, da gelmiştir, su ürünleriyle alâ
kalı kanun tasarısı komisyonlarda görüşülmek
tedir. Döner sermayeli bir idare kurulmâsiyle 
alâkalı ikinci bir kanım tasarısı da tarafımdan 
Başvekâlete sevk edilmiştir. Bunun neticesin
de balıkçılığımız için daha müsait bir çalışma 
zemini içine gireceğimiz takdir buyurulur. 

Hemen bu vesile ile ifade edeyim ki, balık
çı gemileri âtıl vaziyette bekletilmemektedir. 
Bunlar, Türkiye Hidro - Biyoloji Enstitüsünün 
araştırmalarına tahsis edilmiştir. Hâttâ bir ta
nesinin de Ege Hidro - Biyoloji Enstitüsüne 
tahsisi hususunda şahsan alâka göstermekte
yim. 

Müstahsılâ Et vte" Bâîık-Kurumu taraf nidan 
dağıtılan 14^miîyöh liradan tahsilat- yapılma
dığına işaret buyurdular. Bilginizi tekrar ye
nilemek için ifade etmek isterim.' Bu zamanı
mızın bir tatbikatı değildir, çok senelerden'ev
vel yapılmış olan bir tatbikattır^ Söylendiği gi-
îbi müstahsilin teminatı aranmaksızın-ib&zı kim
selerin eline verilmiş paralar mevcuttur. Yal
nız hemen ifade edeyim, bunlar bir teminata 
bağlanmıştır. Bana verilen müfettiş raporlarına 
istinaden söylüyorum, borçlar taksdtl'endirilmiş-
tir. Fakat taksitlerini ödemiyenler hakkında 
kanunî takibata geçilmiş, tahsili cihetine gi
dilmiştir. Ve kurum bu noktada bugün için has
sas bir faaliyet ve program içinde yeni ikraza-
tmı daha sıhhatli ve daha teminatlı esaslara 
bağlamak suretiyle yürütmeye gayret göster
mektedir. 

Memurlar için verdiğim rakamda zannede
rim bir anla§amamazlık oldu. 2937 rakamının 
içinde 2131 içjfi bulunmaktadır, Bu kurum işe 

ıa.a.mi o:i 
I başladığı saman bütün faaliyetini teftiş ettir-
I dim, denetlettirdim. Bana müfettişlerin verdik-
I leri rapora göre memur adedi fazla görülme* 
I maktedir. Müfettişlerin raporuna istinaden bu 
t fikri arz ediyorum. 
J Mâruzâtım bu suretle sona ermiş bulunu-
I yor. Tahmin ediyorum ki, açık kalan noktalar 

bu suretle kapatılmış oldu. Muhterem arkada
şım tatmin edilmiş ise memnun olurum. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Umum Müdür hakkındaki izahınızı 

I sarih olarak anlıyamadım. 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLİMYELl 

I (Devamla) — Biraz evvel de ifade ettiğim gi
bi, mesele Müsteşarlar Komitesindedir. 440 sa
yılı Kanun tatbikatının Müsteşarlar Komitesin
ce yürütüleceğini âmirdir. Yüksek tahsili var
dır umum müdürün. Yüksek tahsil yanında 
biraz evvel de ifade ettiğim gibi meslekî tahsil 
kaydı da mevzuuibahistir. Meslekî tahsilden, 
Müsteşarlar Komitesinin hazırlamaya başladı
ğı İçtüzükten ne anlaşılmaktadır? Onun için 

I intizar ediyorum. Bu sualin daha evvel sorul
muş bulunmaması hasebiyle hukukî neticeleri 
olacak bir konuda daha fazla tafsilât vermemin 
imkânsız görüleceği takdir buyurulur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. --v- îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açilmasına karar ' verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 

I Mehmet' Bay dur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/T85) 

9. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 

I gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/809) 

BAŞKAN — Şimdi sırası gelen 8 numara
lı soru ile, yine gündemimizin sorulan meya-
mnda 25 numarada bulunan Sayın Şinasi Os
ma'nın sorularını geri aldıklarına dair takrir
leri var, okutuyorum. 

7.11.1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

I Aaûy&sftîiın 88 nci maddesine göre Büyük 
Meclisin Hükümeti murakabe yollarından biri" 

I si olan sözlü soru müessesesinin, içtüzüğe, Ba, 
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kanlan bağlıyan bir hüküm konulmamış olma- I 
kından ve Hükümet üyelerinin de söjlü soru 
günlerinde Mecliste bulunmamayı itiyat haline 
getirmiş olmalarından ötürü/işlemez hale gel
diği bir vakîadır. Bu cümleden olarak bir bu
çuk sene evvel Meclise verdiğim ve henüz ce
vaplandırılmamış olan sözlü sorularım arasın
da bulunan : 

1. 20 sıra numarasına kayıtlı (6/785) sa- I 
yilı sözlü soruma karşılık olarak Dışişleri Ba
kanlığının yazılı verdiği cevaptan, Bonn Bü
yükelçisi Mehmet Baydur'un yurda çelbedile-
rek adaletin huzuruna çkarıldığını Öğrenmiş 
bulunuyorum, binaenaleyh bu sorumun cevap
landırılmış olduğunu kabul ediyorum. 

2. 39 sıra numarasında kayıtlı (6/809) sa
yılı «Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin Kıbrıs'a 
gönderilmesi gecikirse, vahşi ve barbar Rum 
sürülerinin, Ada'daki ırkdaşlarımızın kökünü 
kazımaya matuf hareketleri karşısında, Hükü
met olarak, ne yapılmak niyetindedir. Biz 30 
milyon Türk bu faciaya seyirci mi kalacağız H 
mealindeki sözlü soruma, Hükümet, Türk Mil
letinin büyük çoğunluğunu yeis ve ıstıraba sü-
rükliyen, gevşek, pısırık ve beceriksiz tutumu 
ve davranışı ile gereken cevabı vermiş ve tarih 
önünde mahkûm olmuştur. Bu sebeple Millet 
kürsüsünden vereceği başkaca bir cevap olma
dığını kabul ederek bu sorumun da cevaplan-! 
dırılmış olduğunu kabul ediyorum. 

Saygılarımla. 
izmir Milletvekili 

Şinasi Osma 

BAŞKAN — Bu iki soru gündemden çıka
rılmış, geri verilmiştir. 

10. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan 
öztrak'm sözlü cevabı (6/793) 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer burada, Sayın 
Bakan burada, soruyu okutuyorum. 

12.2.1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Polis mevcutlarının kadrolarına nazaran 

çok noksan olduğu öğrenilmiştir. Hizmetin ifa
sını mümkün kılmak için mevcutların •artırıl
masına kati zaruret vardır. Bu hususta ne dü-
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I sunulduğunun Sayın içişleri Bakanından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Muhterem arkadaşlar. Kadrolara 
nazaran noksan olan polis mevcutlarının artı
rılması için ne düşünüldüğü hususunda Aydın 
Milletvekili Sayın Hilmi Aydınçer'in sözlü so-

I rusuna cevabımı arz ediyorum. 
Halen Emniyet teşkilâtı illerde 8938, mer-

I kezde 268 polis memuru ile çalışmaktadır. . 
I Bu duruma göre iller kadrolarında mevcut 

250 polis münhalinin lise ve ortaokul mezunla-
I rından polisliğe girme istekleri ve polis okul

larından mezun olanlarla kapatılmasına çalışıl
maktadır. 

Bu münhallerin polis okullarının müsaadesi 
nisbetinde ve kaliteli elemanların müracaatları 
ile tamamen kapatılması halinde illerin ihtiya-

I cini karşılamak mümkün olamıyacağı göz önü-
I ne alınarak 1964 bütçesi ile (L) cetvelinden 

1000 polis kadrosunun serbest bırakılması iste
nilmiş iken Yüksek Meclisinizce 199 polis kad
rosu serbest bırakılmış ve illerin durum ve ih
tiyacına göre tevziatı yapılmıştır. 

1965 yılı bütçesi ile de (L) cetvelinden 350 
polis memuru kadrosu alınmış olup, bütçesinin 
kanunlaşmasını mütaakıp illerin ihtiyaç ve du
rumu,, göz önüne alınarak gerekli dağıtım yapı
lacaktır. 

Arz ederim. 

B-İŞKAN — Sayın Aydinçer. 
HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş

kan, Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakana 
I soruma verdiği cevaptan dolayı teşekkür ede

rim. 
Bir hizmetin ifası isteniyorsa o hizmetin ifa

sını mümkün kılacak imkânlardan da bahsedil-
melidir. Bugün yurdun her tarafında şehir ve 
kasabaların asayişini temin için çalışmakta 
olan emniyet mensuplarımızın kadroları ile 
mevcutları mukayese edecek olursa arada pek 

I büyük farklar görülür. Bir misal vermek ica-
bederse meselâ: istanbul Beşiktaş Emniyet 
Komiserliği kadrosu 180 dir. Mevcudu ise 60 

I t ı r . Nisbet 1/3 tür. Bu kadro senelerce evvel 
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yapılmıştır. Eskiden Beşiktaş'ın nüfusu 50 - 60 
bin idi. Şimdi 100 bin olmuştur. Zabıta ihtiya
cı artmış, fakat mevcuda bir ilâve yapılmamış
tır. Her geçen gün çeşitli vazifeler artmakta, va
zife görebilmek için emniyet mensupları bütün 
hafta karakollarda kalmakta, çok günler evlerine 
gidememekte, hele yıllık izinlerini de bir çokları 
kullanamamaktadır. Bu hal bilhassa büyük şehir
lerde hayatî bir durum arz etmektedir. Zabıta 

^fazla mesaiden yıpranmaktadır. Artan hizmet de-
ğişmiyen mevcudun omuzlarına yüklenmektedir. 
Polisten bihakkın vazife isteniyorsa halen mevcut 
olan kadroları yeteri kadar doldurmak lâzımdır. 

Sayın Bakanın ifade buyurdukları 1954 yılın
da 350 polis kadrosunun kurulacağı ve böylelik
le telâfi cihetine gidileceği şayanı memnuniyet
tir. Fakat netice olarak, yine arz ediyorum, vazi
fenin mutlak surette görülebilmesi kadroların, 
yüzde yüz olmasa dahi, hiç olmazsa vazife göre
bilecek bir hadde çıkarılmasiyle mümkün olacak
tır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yunan uy
ruklu kişilerin miktarına ve bunlardan ne kada
rının Gelir Vergisi ödediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/794) 

BAŞKAN — Sayın Kubat buradalar. Başba
kan adına vazifelendirilmiş Bakan var mı efen
dim?.. Yok. 

Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

12. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğ-
lu'nun, 15 Ekim 1961 genel seçimlerine kaç vali 
ve kaymakamın, hangi partilerden aday olarak, 
katılmış olduklarına dair soru önergesi ve İçişle
ri Bakanı Orhan öztrak'ın sözlü cevabı (6/795) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu burada. Sayın 
Bakan burada. Soruyu okutuyorum. 

13 . 2 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta* 

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

t. Etem Kılıçoğlu 
Giresun Milletvekili 

1. 15 Ekim 1961 genel seçimlerine kaç vali 
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ve kaymakam, hangi partilerden aday olarak ka
tılmışlardır? 

2. Seçimleri kazanamıyan valiler kimlerdir 
ve hangi partiden adaylıklarını koymuşlardır? 

3. Bu şahıslardan, C. H. P. adayı olanlar, 
şu anda hangi vazifelerde çalışmaktadırlar? 

4. İçişleri Bakanlığa «Partizan İdarenin» de
vam etmediğini savunabilmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ) — Muhterem arkadaşlarım, Giresun 
Milletvekili Sayın İbrahim Etem Kılıçoğlu'nun 
13 . 2 . 1964 tarihli sözlü sorusuna cevabımı 
arz ediyorum. 

1. 15 Ekim 1961 genel seçimlerine: 
Çorum Valisi olup 5439 sayılı Kanuna göre 

Bakanlığımız Tetkik Kurulu Başkanlığı emrinde 
çalıştıran Celâlettin Ünseli A. P. den; Merkez Va
lisi llhami Erten, A. P. den, Merkez Valisi Dr. 
Nafi Tamer A. P. den, Kars Valisi Lûtfi Hancı-
oçlu C. H. P. den, Burdur Valisi Ziya önder 
Y. T. P. den, Merkez Valisi Fahrettin Gömülü 
Y. T. P. den, Denizli Valisi olup 5439 sayılı Ka
nuna göre Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlı
ğı emrinde çalıştırılan Ekrem Talât Avşaroğlu 
C. H. P. den,. Hakkâri Valisi olup 5439 sayılı Ka
nuna göre Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde ça
lıştırılan Hilmi İnanç A. P. den olmak üzere 
cem'an dört vali A. P. den; iki vali C. H P. den 
ve iki vali Y. T. P. den ve Pazar Kavmakamı 
\Muzaffer Osmaaloğlu A. P. dıen, Mustafakemaîl 
Paşa Kaymakamı Selâhattin Aydemir C. H. P. 
den, Söke Kaymakamı Hüseyin Tezel C. H. P. 
den, Beşiktaş Kaymakamı Yusuf Yakuboğlu 
C. H. P. den, Bayburt Kaymakamı Nevzat Şen-
soy C. H. P. den, Pülümür Kaymakamı olup 
5439 sayılı Kanuna göre Bakanlığımız Teftiş Ku
rulu Başkanlığı emrinde çalıştırılan Kemal Yal
cın C. H. P. den, Of Kaymakamı Mecit Sönmez 
Y. T. P. den aday olarak seçimlere katılmışlar
dır. 

2. Seçimleri kazanamıyan valiler ve adaylık
larım koydukları siyasi partiler şunlardır. 

Celâlettin Ünseli A.P., 
Dr. Nafi Tamer A. P., 
Hilmi İnanç A.P., 
Lûtfi Hancıoğlu C.H. P., 
Ekrem Talât Avşaroğlu C. H. P., 
Fahrettin Gömülü Y, T. P., 
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. 3. Bu şahıslardan C. H. P. adayı olanlardan 

Lûtfi Hancıoğlu Konya Valiliğine, Ekrem Talât 
Avşaroğlu Bakanlığımız Özlük .'işleri Gerici 
Müdürlüğünde, Söke Kaymakamı Hüseyin T ezel 
Beyoğlu Kaymakamlığında, Beşiktaş Kaymakamı 
Yusuf Yakupoğlu Elâzığ Valiliğinde, Bayburt 
Kaymakamı Nevzat Şensoy Bulanık Kaymakam
lığında, Pülümür Kaymakamı olup 5439 sayılı 
Kanuna göre Tetkik Kurulu Başkanlığı emrinde 
çalıştırılan Kemal Yalçın aynı yerde bulunmak
tadır. Mustafa Kemal Paşa Kajanakamı Selâ-
lıattin Aydemir Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
bir göreve atandığından Bakanlığımızdan ayrıl
mıştır. 

4. Yukardaki maddelerde açıklanan bilgilere 
göre partizan idarenin varlığına ve devamına şa
hadet etmemekte bulunduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Kılıçoğlu... 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki, soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğlu' 
nıın, Giresun ilinde yapılması kararlaştırılan kâ
ğıt hamuru fabrikasının inşa ı/erinin kati olarak 
tâyin olunup olunmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/796) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın ibrahim Etem 
Kılıçoğlu? Burada... Sanayi Bakanı? Yoklar. So
ru gelecek soru gününe kalmıştır. 

1.4. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem K\-
hçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna ve bu 
radyoların nasıl kurulduğuna dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/797) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın ibrahim Etem 
Kılıçoğlu? Burada... Turizm ve Tanıtma Bakam? 
Yoklar. Soruları gelecek soru gününe kalmıştır. 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomunun 
ışıklandırma tesisatının hangi firmaya ihale edil
diğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/798) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Davlet 
Bakanı? Yok. Gelecek soru gününe kalmıştır. 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin hu
dutlarında değişiklik yaplıdığına dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın sözlü ce
vabı (6/799) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu

rada. Soruyu okutuyorum efendim. 

13 . 2.1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ^ 
Jetlerinizi saygı ile rica ederim. 

I. Etem Kılıçoğlu 
Giresun Milletvekili 

1. 1963 yılı içinde kaç belediyenin hudut
larında değişiklik yapılmıştır? 

2. Değişiklik yapılan bu belediyeler başkan 
ve meclis seçimlerini hangi partiler kazanmışlar
dır? 

3. Beldelere, ilhak olunan köy ve mahallelere 
belediye hizmetleri götürülmüş müdür? Bu hiz
metlerin yapılması mümkün müdür? 

4. içişleri Bakanlığı «Partizan idarenin* 
devam ettirilmediğini savunabilmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇIŞLERI BAKANI ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ) — Muhterem arkadaşlarım, Giresun 
Milletvekili Sayın Etem Kılıçoğlu'nun sözlü soru
sunun cevabını arz ediyorum. 

1. 1963 yılında (8) belediyenin hudutların
da değişiklik yapılmıştır. 

2. Hudutlarında değişiklik yapılan bu bele
diyelerin adlan, müracaat tarihleri, değişikliğin 
kesinleştiği tarihler, ilhak eden köyün adı, ilhak 
eden köyün nüfusu ve beldenin eski nüfusları vo 
17 Kasım 1963 seçiminde kazanan, belediye baş
kan ve belediye meclis üyelerinin mensubolduk-
ları partiler ilişik listede gösterilmiştir. Okuyo
rum. 

Listeden anlaşıldığına göre, bu belediyelerden 
başkanlık seçimini iki belediyede A. P., üç bele
diye C. H. P., iki belediyede bağımsız aday ka
zanmıştır. Birisi belediye şubesi olduğu için bu
rada başkan seçilmemiştir. 

Belediye meclis üyelerinin durumu şövledir: 
iki belediyede A. P., üç belediyede C. H. P., 

bir belediyede Y. T. P. çoğunluktadır, iki beledi
yede A. P. ile C. H. P. eşit oy almışlardır. 

3. Belediyelere ilhak olunan köy ve mahal
lelere belediye hizmetlerinin götürülüp götürül
mediği sorusuna gelince: 

Burada şunu belirtmek isterim; belediye hu
dutlarında yapılan değişiklikler 1580 sayjlr Bele-
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diye Kanununun 7469 sayılı Kanunla değişik 
7 nci maddesine göre yürütülmektedir. Bu mad
deye göre, hudut değişiklikleri, ilgililerin müra
caatı üzerine ilçe seçim kurullarınca o yerde ya
pılacak oylamadan ve iltihak olunacak belediye 
meclisinin kararından sonra, teklifin faydalı olup 
olmadığına dair ilgili il genel meclisinin ve vali
nin mütalâası ve Danıştaym kararı ve Cumhur
başkanının onayı ile kesinleşmektedir. 

Binaenaleyh, teklifin faydalı olup olmadığı, 
yani bu yerlere belediye hizmetlerinin götürül
mesinin mümkün olup olmadığı, yetkili ve taraf
sız merci ve kurullarca incelenmekte ve işlem 
bundan sonra kesinleşmektedir. 

Bu yerlere belediye hizmetlerinin götürülme
ye başlandığı da bir gerçektir. Meselâ Ankara 
Belediyesinin Yenimahalle Şubesine bağlanan 
Karşıyaka Mahallesine elektrik ve su hizmetleri 
ve otobüs götürülmüştür. Diğerleri de sıradadır. 
Diğer belediyelere iltihak eden mahallere de el
bette sırası geldikçe belediye hizmetlerinin götü
rüleceği tabiî ve kanun icabıdır. 

4. Bu hudut değişikliği ve ilhaklarda yuka
rıda da arz ettiğim gibi kanunun 7 nci maddesi 
hükmü harfiyen uygulanmaktadır. 

Ayrıca ilhak olunan yerlerin nüfusu, esas bel
de nüfusuna nisbetle seçimlere etki yapmıyacak 
derecede az olduğu gibi, müracaatların çoğu da 
eski tarihlerde yapılmıştır. Bunların içinde 1959 
yılında yapılmış olanı da vardır. Bu itibarla bu 
değişikliklerle 1963 seçimleri arasında bir bağlan
tı kurmaya imkân görülmemektedir. 

Sonuç olarak bu işlemlerin politik ve parti
zan etkilerin tamamiyle dışında ve teknik kural
lara uygun olarak cereyan etmekte olduğunu 
açıkça belirtmek isterim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Kılıçoğlu. 
ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, Ibelediye seçimle

rinden önce kaç belediyenin sınırlarında deği
şiklik yapıldığı hakkındaki sözlü sorumuza 
Sayın Bakan cevap lütfettiler. Bir münafkaşa, 
'biı* . sataşma konusu yaratmak niyetinde de
ğilim. Yalnız bâzı noktaların açıklanmasında 
fayda mülâhaza .etmekteyim. Partizanlığın di
rekt olarak herkesçe bilinen şe'kliyle yapılması 
elbdtte büyük reaksiyonlar doğurur. Fakat 
bunu endirekt olarak yapmak ve neticeyi de 
almanın mümkün olduğu halâ demode olmuş 
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bu usullere müracaat edildiğinin ömeftdleriııi ver
mek üzere bu sözlü soruyu getirmiş bulunuyo
rum.. Sayın Bakan buyurdular ki; «müracaat
lar eskidir.» Doğrudur arkadaşlar, hakikaten 
1580 sayılı Kanuna gÖr(e ve muaddel yedinci 
maddesine göre, formalitesi uzunca sürmekte, 
hattâ Sayın Bakan belediye teşkili veya fek ve 
ilhak konusunda yapılan müracaatların sayı
larını ve onların ne kadar yıl önce yapıldığını 
bi'r tetkik 'buyururlarsa, görürler ki, bunların 
yüzde 90 ı, mübalâğasız ifade /©diyorum, halâ 
bir neticeye bağlanamamıştır. Bu bakımdan 
müracaatların eski olduğunu ifade «etmeleri 
benim sözlü sorumun esprisinin cevabı de-

Yine buyurdular ki, «Belediye hudutlarında 
yapılan değişikliklerde ister ilhak olsun, ister 
fek olsun esasa müessir değildir.» Arkadaşla
rım, böyile katî bir ifade ile meselenin altın
dan çıkmak kolay ölmıyacaJktır. Şimdi bende
niz 'bir sual soracağım. Diyorum ki, Giresun 
vilâyetinde, Giresun Merkez Belediyesinin iki 
parti arasında yapılan mücadelede seçimi ka
zanan taraf kaç reyle kazanmıştır? Belediye sı
nırları içerisine alınan Kayadibi köyünün nü
fusu ne kadardır? 1946 seçimlerinden buyana 
burada C.H.P. sinin kazandığı doğru mudur? 
Seçmen adedi itibariyle neticeye müessir ol
muş mudur, olmamış mıdır? Eğer buyurdukları 
gibi belediye hududu içine alınan bu köyde 
seçmenin siyasi kanaatinin daha önce bilinme
diğini her halde ifade edemiyecekler. Çünkü 
bu köyde 1946 seçimlerinden bu yama yapı
lan bütün seçimleri C. H. P. si kahir bir eks<> 
niyetle kazanmıştır. Şimdi bu köyün belediye 
hududu içine tamamen belediye seçimlerinden 
önce alınmak suretiyle neticeye müessir olun
muş mudur, olunmamış mıdır? Arkadaşlarım 
şunu hemen ifade edeyim ki; eskiden denen
miş ve neticelerinin iyi olmadığı tesbit edil
miş bu usullere müracaat etmekte fayda yok
tur. Seçimi bir .belediye hududu içinde bir ma
hallenin çıkartılması sunetiyle kazanmak belki 
hukukî yönü ile bir mâna ifade eder, ama, 
umumi efkâr önünde hu seçimi şu veya bu parti 
kazanmıştır, diye söylemek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sekiz . belediye 
hududunda yapılan değişikliklerin ikisinin 
şu parti, üçünün öteki parti tarafından İcaza-
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nılmiış olmasının da ehemmiyeti yoktur. Asıl 
ehemmiyetli olan müracaatların bir sıraya ko
nulması ve zamanında tekemmül eUirılrıok su
retiyle vatandaşın isteğine cevap verilmiş ol
masındandır. Siz, «şuraya şu köyü şu belediye 
hududu içine alırsak seçimi biz kazanırız» 
diye hesabını yaparsınız, veya «şu mahalleyi 
çkarırsak biz kazanırız derseniz», bakaranız 
neticede evdeki hesap çarşıya uymaz, netice 
değişik olabilir. ı ı 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Ibir misal 
lütfettiler, dediler 'ki,«Ankara'da belediye hu
dudu içine alman bir köye mahalle sıfatını ik-
tisabetmesi dolayısiyle belediye hizmetleri gö
rülmüştür.» 1580 sayılı Kanunda belediye hiz
metleri tadadedilmektedir. Bu hizmetlerin de
ğil böyle yeni ilhak edilen ımahalere kadar gö
türülmesi, yıllardanberi belediye hududu için
de olan mahallelere de götürülmüş olduğu söy
lenemez. 

Netice itibariyle şunu ifade etmek istiyorum: 
Yapılan müracaatların eski olduğu ifade edil

diğine göre demekki, bu 'bekletilmiş, bekletilmiş 
tâ seçim arifesinde 'bir değişiklik yapılmak su
retiyle, arzu edilen bir neticenin istihsaline gi-
dilmiş'tir. Bunu tesbitte fayda vardır. Biraz 
önceki 1961 genel seçimlerinde vali ve kayma
kamların hangi partilerden seçime girdikleri 
ve netice itibariyle 'kazanamayanların bugün 
hangi vazifelerde istihdam edildiklerini soru
şumun sebebi de, Bütçe Komisyonunda bunları 
enine boyuna tartışmıştık, fakat orada harfi
yen zabıt tutmak imkânı mümkün olmadığı 
için burada zabıtlara dercetmek ve son 5 - 6 ay 
içinde idareciler arasında-'ki bunlara emniyet 
müdürleri ve jandarma komutanları dâhil edi
lerek konuşuyorum - geniş çapta tâyin ve na
killer yapılmıştır. Bu tâyin ve nakillerin hangi 
esbabı mucibeye göre yapıldıklarını ifade ede
bilmek için bu delillere de sarih olarak ihtiyaç 
duyduğumdan sözlü soruyu getirmiş (bulunu
yorum. 

Meselenin ne mâna ifade ettiği, espirisinin 
ne olduğu elbette anlaşılmıştır. Ben kendilerine 
cevap lütfettikleri için teşekkür ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe-
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bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

BAŞKAN — Sayın KıVbait? Burada. Başba
kan veya adına görevli bakan? Yok. Gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

18. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
NATO kuvvetlerinin Kbrıs'a çıkmaması se
bebine ve nezaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

BAŞKAN — Sayın Özarda? Yok. Gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

19. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olun halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair Başbakan ve İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/802) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlıoğlu ? Yok. 
İki defa bulunmadıkları için sözlü soruları düş
müştür. 

20. — Bize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bvrakma 
işlemlerinin süratlendirümesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Adalet Ba
kanı Sedat Çumralı'nın sözlü cevabı (6/803) 

BAŞKAN — Sayın Güner, (burada; Sayın 
Adalet Balkanı, burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın

dan söz'lü olaraik cevaplandırılması hususunda 
gereğinin ifasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Rize Milletvekili 

Arif Hikmet Güner 

1. İstanbul'da şirketlerin kuruluş ve fesih 
muameleleri ile sair ticaret erbabının işe haşla
ma ve işlerine son verme muamelelerinin tescil 
ve ilân işlemlerimin bir aydan önce biiıtirileme-
mesinin sebebi nedir 1 

2. Bu gecikmenin iş hayatımıza tesiri olup 
olmadığı hususunda ne düşünülmektedir? 

3. Tamamen formaliteden ibaret görünen 
bu muamelelerin süratlendirilmesi için tedbir
ler düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa neler
dir? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(C. Senatosu Konya Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Rize Milletvekili Sa
yın Arif Hikmet Güner'in sözlü sorularına ce
vaplarımızı arz ediyorum. 

1. ıSözlü soru önergesindeki hususlar, tet-
ikik edilerek sonucumun bildirilmesi için, I&tan-
bul Ticaret Sicili Memurluğunu teftiş ve mu
rakabeyle görevli, aynı yer 1 nci Ticaret Mah
kemesi Başkanlığına intikal ettirilmiş ve alı
nanı cevaibi yazıda şu noktalar belirtilmiştir : 

Halen Ticareti Sicili Memurluğunun esas 
defterinde yalnız merkez ilçesine ait son nu
mara (86418) dir. İşlemden kalkmış ve işlemi-
yem sicil dosyalarına alt numaraların âzami 
% 50 yi teşkil1 eylediği kalbul edilirse, ticaret
lerine devam eden, dolayısiyle de her zamıan 
«çeşitli muameleler yaptıran gerçek veya tüzel 
kişi tacirlerin sayısı ortalama (40 000) olmak 
icabeder. Merkez ilçesine aidolan bu rakama, 
Yalova, Şile, Silivri ve Çatalca ilçelerindeki 
tacirlerin işlerini de eklemek lâzımdır. 

Ticaret Sicili Memurluğuma günlük müra
caat sayısı ortalama (50) dir. Halen, müraca
at tarihinden itibaren 25 gün sonra çıkarılalbi^ 
löiı işler vardır. Buna mukabil, işin mahiyeti 
ve müstaceliyeti veya basitliği dolayısiyle mü
racaat günü veya 1 - 2 gün içinde sonuçlandın-
lan işler ekseriyeti teşkil etmektedir. Bu iti
barla, tescil ve ilân işlerinin bir aydan önce 
(bitirilemediği yolundaki görüş gerçek duruma 
uymamaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret .Sicili Tüzü
ğü hükümleri, sicil .memuruna, tescilden önce 
dikkatli bir inceleme ve araştırma mükellefi
yeti tahmil etmiştir. (T. Ticaret K. Madde 34, 
Ticaret Sicili Tüzüğü 28). Bu vazifenin gereği 
veçhile yerine .getirilmesi, işlemin derhal yapıl
masına imkân vermemektedir. Kaldı ki, ince
leme sonucunda, bâzı eıvrak ve vesaikin' eksik 
bulunduğu anlaşıldığı takdirde, bunların ilgi
lilere taimıamlktılıması da ayrıca zıaman almak
tadır. Meselâ bir şirketin tescilinde, şirket esas 
mukavelesinin çeşitli yönlerden dikkatli bir 
tetkike tabi tutulması ve bu tetkik sebebiyle 
tescilin derhal yapılamaması, sicil memurluğu
na atfı 'kalbi! bir kusur teşkil etmeyip, tarana-
men Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tü-
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ı. züğünün bünyesinden doğan tabiî bir durum

dur. 
İstanbul, 1 nci Ticaret Mahkemesi Başkanı, 

ayrıca, işlerin çabuk yürümesi için gerek ken
disi, .gerekse ticaret sicili memuru tarafından 
âzami hassasiyet 'gösterildiğini ve bugüne ka
dar, işlerin §u veya bu sefoepten .geciktirildiği 
yolunda bir şikâyetin vâki olmadığını ilâve et> 

t mistir. 
2. Bizatihi ilgili kanun ve tüzüğün bünye-

; sinden doğan bu (gecikmenin, kaçınılmaz mahi
yeti dolayısiyle, tabiî karşılanması ve iş sahip-

l lerinin, müracaatlarını mümkün mertebe ek
siksiz ve usulüne uygun sekilide yapmak sure
tiyle, işlemlerin âzami süraıtle intacına müzahir 

I olmaları da .gerekir. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 
ARÎF HÎKMET GÜNER (Rize) — Sayın 

Başkan ye muhterem arkadaşlarım. 
1 Sayın Vekilin ticaret mahkemesinden aldığı 

yazıya göre 25 günden yukarı hiçbir muamele-
I nin olmadığı ve çoğu muamelelerin 1-2 gün için-
I de cereyen ettiği yolundadır. Ama maalesef 
I şunu söyliyelim ki, oradaki vakalara şahidolmuş; 
I hattâ başından geçmiş bir insan olarak arz ede-
I yim: Oradaki muameleler hiçbir şeye bakılmadan 
I bütün istenilen evraklar istedikleri şekilde ta-
I marnlandıktan sonra dahi size bunun ilânı için 
I verilen gün bir ay sonradır. 

I Türk Ticaret Kanununun 34 ncü maddesi ge-
I reğince sicilli ticaret memurları tescil edecekleri 
I hususların hakikate uygun olup olmadıkları, 
I üçüncü şahısları yanlış fikre sevk edecek husus-
I ların bulunup bulunmadığını, . âmme intizamına 
I aykırı birtakım hükümlerin bulunup bulunmadı-
I ğını tetkik edecek ve bilhassa şirket muamelele-
I rinde emrettiği hükümlerine aykırı noktalar var 
I mıdır, yok mudur noktası üzerinde duracaktır. 
I Şimdi şirket kurmuş arkadaşlar, şirketle 
I yakın irtibatı bulunanlar bilirler, bilhassa limi-
I ted ve anonim şirketler bir müsaadeye bağlı şir-
I ketlerdir. Müsaade alabilmek için evvelâ Ticaret 
I Vekâletine gönderilen ana nizamnameleri orada 
I tetkik edilir, hattâ tip mukaveleler vardır, on-
I lara uyup uymadığı tetkikten geçtikten sonra 

müsaade edilir. Böylece birinci safhası bitmiş 
I telâkki olunmakla beraber, şu bahsettiğim hu-
I suslarda bir mutabakat olup olmadığı noktası-
I nı da kısa bir tetkikle görmek mümkündür. Di-
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ger aranan şartların tesbiti yolunda esasen sicilli 
ticaret memurluğu birtakım vesikalar istemekte
dir. Bu vesikaların hemen hepsi resmî makam
lar tarafından alman vesikalardır. Böylece ken
dilerinin bu husustaki tetkikleri tamamen bir 
formalitenin ifası şeklinde olmaktadır. Şu bah
settiğimiz hususların kanunlara uygun olup olma
dığını tetkik ise bir ay sürmemesi lâzımdır. 
Esasında ticaret mahkemesinin gönderdiği yazı
da bahsettiği işlerin çokluğu gösteriyor ki, bir 
taraftan işlerin çokluğunu mazeret olarak be
yan ederken; diğer taraftan da bunların 1 - 2 
gün içinde yapılıp iade edildiği arasındaki tena
kuz gözden kaçmamaktadır. 

Bilhassa şirketlerin 3 ncü şahıslara karşı hü
küm ifade edebilmesi için bunların hükmi şah
siyetlerinin ortaya çıkmış olması lâzamgelir. 
Hükmi şahsiyetlerinin ortaya çıkması da »ncak 
tescil ve ilâmlanyla- mümkündür. Türkiye'ni» 
iktisadi hayatının şirketleşmeye feağh ©Ldsığsımu 
düşünürsek; bu yoldaki hu sürtÜHıineleri Devlet
le iş hayatının birbirine girdiği noktalarda bu 
tip sürtüşmeleri asgari hadde indirmekrd lâ-
zınıgelir. Bu ballımdan bir taraftan günde 50 
muamele yapılan ve 40 bin tacirin yainız merkez 
ilçesinde bulunduğunu söylerken, memuai&ra 
bu yolda gayret sarf edin demek suretiyle bu 
iş yürümez. Bu işin ciddî surette ele alınmam 
icaibediyorsa oradaki memurları takviye etmek 
lâzımgelir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması ve 
tüketimi konularındaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi 
sağlanıp sağlanmadığına dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Fennî tslimyeli ile Bayındırlık 
Bakanı Arif Hikmet Onafın sözlü cevaplan 
(6/804) 

BAŞKAN — Saym Uzuner? Burada. Saym 
Ticaret ve Bayındırlık bakanları? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorul arımın Sayın Ticaret ve Ba

yındırlık bakanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ve rica ederim. 

" Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

18 . 11 . 1964 O : 1 
I Sorular : 

1. Balıkçılığımızın millî ekonomimizdeki ma
lûm önemi dolayısiyle kalkınma plânımızda der
piş olunan balıkçılığımızla ilgili tedbirler ve 
tavsiyelerle gösterilen hedefler muvacehesinde; 
su ürünlerimizin üretimi toplanması ve tüketi
mi konularındaki çalışmalar ne safhadadır. 

2. Balıkçılara uygun şartlarla kredi sağlan
makta mıdır? Balıkçılık kooperatiflerinin kurul
ması hangi metotlarla teşvik edilmektedir? Alı
nan neticeler ümit verici olmuş mudur? 

3. Doğu - Karadeniz bölgesinde; -özellikle 
Trabzon ve Mücaviri illerde - balıkçı limanları 
ve barınaklarla çekek yerlerinin, can kurtarma 
ve haberleşme merkezlerinin halihazır durumla
rı ihtiyaca cevap verecek mahiyette midir? Ba
şarılı balıkçı yetiştiren bu bölgede balıkçılığı
mızın inkişafı için alınmış ve alınacak tedbirler 
nelerdir? 

4. Samsun - Hopa sahil yolunun devam eden 
normal standartlı inşaatı dolayısiyle bizarur; 
- meselâ, Trabzon'un Akçaabat, Akçakale, îskef-
ye, Vakfıkebir ve Beşikdüzü,.... gibi kasabaların
da- balıkçı limanı barınak ve bilhassa çekek 
yerleri kısmen bozulmuş ve kısmen de tamamen 
kalkmış olması neticesi; bölge balıkçıları çalışa
maz, mağdur, sefil ve perişan bir duruma düş
müşler ve Doğu - Karadenizin tarihî şöhreti haiz 
balıkçılığında ciddi bir tereddi başlamış bulun
maktadır. 

Bu durum muvacehesinde, çekek yerleri ve 
barınakların yeniden plânlanarak biran önce ter
tip ve inşaları konularında ne düşünülmektedir 
ve bu konuda çalışmalar ne safhadadır? 

BAŞKAN — Saym Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLİMYELİ 

(Balıkesir) — Trabzon Milletvekili Saym Ali 
Rıza Uzuner'in, su ürünlerimizin üretimi ve tü
ketimi konularındaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna dair suallerine, Bakanlığımla alâka
lı kısımlarla mahdut kalmak kaydiyle, cevapla
rımı arz ediyorum. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâ
tı tarafından yayımlanan istatistiklere naza
ran, son yıllar zarfında bellibaşlı yabancı ül
kelerde su ürünleri sahasında önemli gelişme
ler vukubulmuş, gerek üretim gerekse tüke
tim ve ihracat, sırasiyle, ortalama olarak % 35 
ve % 20 oranlarında tartışlar kaydetmiştir. 
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Buna mukabil, zengin su ürünleri kaynakla

rına sahip bulunan memleketimizde bu alanda 
öteden beri yapılagelmekte olan çalışmalara 
rağmen üretim, tüketim ve ihracat rakamla
rında gerekli ve arz olunan bir gelişme sağlan
madığı bir gerçektir. 

Bu itibarla bu önemli konuya temas etti
ği ve bana Bakanlığımın bu alandaki son çalış
maları * hakkında Yüksek Meclise izahat ver
mek imkânını bahşettiği için Trabzon Milletve
kili Sayın Ali Rıza Uzuner'e bilhassa teşekkür 
ederim. 

1.- Yüksek malûmları olduğu üzere, Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında ve bilhassa 1963 - 1964 
yılı tatbikat programında, balıkçılığımızın ge
lişebilmesi için her şeyden ziyade mevzuat ve 
teşkilâttaki boşlukların giderilmesine işaret 
olunmuş ve aynen: 

«Türk balıkçılığının geliştirilmesinde amaç, 
su ürünlerimizin avlanması ve pazarlarlanması 
için üretim, işleme ve sürüm işlerinin ekono
mimizin bütününe ve balıkçılığın çeşitli kolla
rında çalışanlara en çok yararlı olacak şekilde 
düzenlenmesi lâzımıdır» denilmektedir. 

Bu mühim dâvayı önemle benimsemiş vo 
ele almış olan Ticaret Bakanlığı, ihracatı ge
liştirme etüt merkezi tarafından hazırlanan ve 
ilgili Bakanlık ve Kamu Teşekkülleri, istanbul 
Üniversitesi, Türkiye Odalar Birliği, İhracat
çı Birlikleri, İstanbul Balıkçılar Derneği, 
Müstahsil kooperatifleri ve Konserveciler Der
neği temsilcileriyle ınüşt'ereken «su ürünleri ih
racatının geliştirilmesiyle ilgili bir rapor» ha
zırlanmış bulunmaktadır. Bu konudaki diğer 
meslekî teşekküllerin raporlarını Kalkınma Plâ
nının bu hususta tesbit etmiş olduğu esasları vo 
1963 yılı tatbikat programında yer almış bulu
nan tavsiye ve tedbirleri göz önünde tutarak 
yapılan çalışmalar neticesinde balıkçılık ve sün
gercilik alanlarındaki mevzuat boşluğunu gi
dermek ve aynı zamanda da, bugüne kadar yü
rürlükte kalmış olan 1881 tarihli Zabıtai Say-
diyo Niz,$mnamesinj ikame edecek bir «Su Ürün
l e kanun tasarısı» hazırlanmıştır. Bu kanun 
tasarısı Yüce Meclisçe bu maksatla kurulmuş 
olaıK Karma Komisyonda yapılan görüşmeleri 
#*ü;1;a#kıp kabul edilerek, Meclis gündemine 
almm,ı§ buluşmaktadır. 

•Diğer taraftan, teşkilât alanındaki boşluğu 
ig&ctermek ve su ürünlerinin üretimini, tüketimi-
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i ni, iç ve dış üretimini; düzeltmek maksadiyle 

su ürünleri kanun tasarısının hükümlerini uy
gulayacak, programları hazırlayıp yürütecek, 
ilgili daire ve müesseseler arasında koordinas
yonu sağlıyacak, balıkçılık konusunda özel te
şebbüse yardım ve öncülük edecek, bütün bu 
işleri tek elden ve kül halinde yürütecek, Tica
ret Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz katma 
bütçeli bir «Su Ürünleri Genel Müdürlüğü» ku
rulmasını öngören diğer bir kanun tasarısı da 
hazırlanarak Bakanlığa sunulmuş bulunmakta
dır. Tahmin ederim ki bu tasarı da biraz evvel 
bahsettiğim komisyon tarafından ele alınarak 
yakında Yüksek Huzurunuza getirilecektir. 

Takdir buyurulacağı üzere, söz konusu ka
nun tasarılarının Yüce Meclisçe müzakere ve 
kabullerini mütaakıp mevzuat ve teşkilât alan
larındaki boşluklar giderilmiş, lüzumlu ve ge
rekli tedbirler alınmış olacaktır. 

2. Balıkçılarımıza kredi sağlanması ve ba
lıkçılık kooperatifleri kurulmasını teşvik husu
sundaki çalışmalarımız da gelişmektedir. 

Malûmları olduğu üzere yurdumuzda su 
ürünleri müstahsilinin muhtacoldukları kredi
lerin sağlanması vazifesi 6118 sayılı Kanunla 
Ziraat Bankasına verilmiştir. Müstahsılların kre
di ihtiyaçları bu kanuna ve bu kanunun uygu
lanmasına ait tüzük hükümleri dâhilinde kar
şılanmaktadır. Biraz evvel hazırlandığını ifa
de ettiğim kanun tasarısında da şüphesiz Ziraat 
Bankası tarafından açılan kredilere yeni bir 
istikamet verilmesi öngörülmüştür. 

Kalkınma Plânının su ürünleri kredilerinin 
miktar, süre, faiz hadleri ve teminat bakımla
rından müstahsilin içinde bulunduğu şartlara 
daha uygun bir duruma getirilmesi hususunda
ki tavsiyelerini de nazarı itibara alan Bakan
lığım, Ziraat Bankası ile yapılan müşterek 
çalışmalar neticesinde : 

a) Su ürünleri müstahsıllarma ve koope
ratiflerine açılan çevirme kredilerinin ikraz bi
rimlerini, bugünün istihsal masraflarını karşı-
lıyacak miktarlara çıkarmış ve çevirme kredile
rinin faiz nisbetlerini de % 9 dan % 7 ye indir
miştir. 

b) Balıkçılığın yaz ve kış devrelerinde ya
pıldığı nazarı itibara alınarak çevirme kredile
rinde vâde altı ay olarak tesbit edilmiştir. Ayrı
ca bu sürenin 12 aya çıkarılması için de çalış
malar yapılmaktadır. 

—:*29 — 
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c) Ziraat Bankası, su ürünleri mustahsılla-

rma açtığı krediler karşılığında 3202 sayılı Ka
nunda derpiş edilmiş olan teminatları almakta
dır. Ancak, memleketimiz balıkçıları umumiyet
le fakir ve açılacak krediler için mevzuata göre 
gereken teminatı verecek kudrette olmadıkların
dan, banka kredilerinden kolaylıkla istifade ede
bilmeleri için, su ürünleri mütahsılarınm 'koope
ratifler kurmak suretiyle teşkilâtlanmasını teş
vik etmekte ve kredilerin bu kooperatifler ka
nalı ile müstahsıllara intikal etmesine çalışmak
tadır. Kooperatif ortaklarının taahhüdettikleri 
ve ödedikleri sermaye miktarı ile ortakların me
suliyet hudutları nazara alınarak, borç senetleri
nin bankaya cirosu suretiyle kooperatif hükmi 
şahsiyeti adına kredi açılmaktadır. 

6118 sayılı Kanunun ve bu husustaki tüzü
ğün uygulanmasından bu yana Ziraat Banka
sının bu alandaki çalışmaları ve teşvikiyle ye
niden kooperatifler kurulmuş ve kredilendiril-
miştir. 

Nitekim, 1961 yılında yıl sonu itibariyle arz 
ediyorum: Açılan kredilerin bakiyesi 9 547 bin 
civarında iken, bu sene açılmış olan krediler 
- Haziran bilanço yekûnlarına nazaran ifade edi
yorum - 16 240 000 liraya çıkartılmıştır. Şüp
hesiz Ziraat Bankası yülük plasman programla
rı içinde su ürünleri müstahsılına açılacak 
kredileri de yeniden, gözden geçirecek ve artı
rılması imkânları üzerinde gayret sarf edecek
tir. 

3. — Balıkçı limanlarının, barınaklarının ve 
çekek yerlerinin ihtiyaca cevap verecek bir du
rumda bulunmadıklarına Kalkınma Plânında 
da temas edilmiş ve 1963 ve 1964 tatbikat prog
ramında, su ürünlerinin üretimi, toplanması 
ve dağıtımı bakımlarından belli başlı balıkçı
lık merkezilerinin gerfekld temel tesis ve araçlarla 
donatılması, av yerleriyle limanlar arasında 
barınaklar, can kurtarma ve haberleşme mer
kezleri kurulması, bu alanda alınması gereken 
tedbirler meyanmda plânda öngörülmüştür. 

Uygulanması evvelâ teşkilât ve sonra da fi
nansman meselesi olan bu alanda da şimdiden 
çalışmalara başlanmış olup, balıkçı barınakları 
zincirinin kurulması maksadiyle, sahil .illeri 
valiliklerinin teklifleri nazarı itibara alınmış
tır. 
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BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, 
BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Trabzon Milletvekili Sayın 
Ali Rıza Uzuner'in su ürünlerimizin üretim^ 
toplanması ve tüketimi konularındaki çalışma
ların ne safhada olduğuna ve Samsun - Hopa 
sahil yolundaki çekek yerleri ile ilgili olarak 
verdiği sözlü sorunun Bakanlığımızı ilgilendi
ren kısmı hakkındaki bilgiler aşağıda arz olun
muştur. 

Samsun ile Hopa arasında ele alınan sahil 
yolu inşaatı sebebi ile güzergâh altında veya 
arkasında kalan kayık çekek yerleri bulunduğu 
takdirde bunların yerine yeni tesisler inşa olun
maktadır. Bu arada yol plâtformu dolayısiyle 
denizden irtibatı kesilmiş yerler bulunduğu 
takdirde yolun altında bir menfez inşası sure
tiyle bu yerlere geçit temin edilmekte ve yol 
plâtformunun altında kalan kumsal çekek yer
leri yerinö denize mahmuz inşası suretiyle sun'i 
kumsallar vücuda getirilmektedir. 

Diğer taraftan, yol inşası sırasında yapılan 
müracaatlar göz önünde bulundurularak çok sa
yıda kayık çekilen yerler için gerekli imalât 
yapılmaktadır. 

Bu münasebetle: Piraziz, Bulancak, Giresun 
Taşbaşı, Giresun Yuna Yalısı, Eğnesil, Beşik-
düzü, Fener, Akçaabat, Trabzon Yenimahâllesi 
ve Sürmene, Derepazarı, Zencel, Çayeli, Melyet, 
Zelek, Kalecik çekek yer veya mahmuzlarının 
inşasına girişilmiş ve bir kısmı tamamlanmış 
bulunduğunu arz ederim. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız ge
rekli kıyılarda balıkçı motorlarının kötü ha
valarda sığınabilecekleri barınaklar zincirinin 
kurulmasını öngörmüştür. Bu tesislerin kurula
cakları yerleri tesbit etmek için Ticaret Bakan
lığı ile Bakanlığımız arasında müşterek çalışma
lar yapılmıştır. 1965 yhnda bu işler için bütçe
ye 15 milyon lira teklif edilmiştir, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzuner. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sözlü soruma cevap vermek lûtfunda bulu

nan çok Sayın Ticaret Bakanına ve Bayındırlık 
Bakanına teşekkürlerimi arz etmek isterim/ 

Balıkçılığın millî ekonomimizdeki yeri ve 
ömemi malûm. Esasen bu maiksatla ve bundan 
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hareketle 5 Yıllık Kalkınma Plânımızda tarım I 
kesimi içinde mütalâa edilen balıkçılığımız önem
le ele alınmış ve bu sektörde en çok inkişâf gös
teren bir mevzu olarak belirtilmiştir. Hattâ ra
kam olarak, tam hatırlıyamıyorum ama, 1963 -
1967 yılları arasında bu artışın üç kat gelişece- i 
ği belirtilmektedir. 

Diğer taraftan 1964 yılı icra plânımızda ve 
bundan önceki icra plânlarımızda balıkçılığımı
zın gelişebilmesi için öngörülen tedbirler tadade-
dilımiştir. Hayatlarını engin denizlerde, büyük 
bir mücadele içinde çok çetin şartlar altında te
min eden balıkçılarımıza Devlet babanın himmet 
elini uzatmasını, burada sayın hakanların ifado 
ettikleri tedbirlerin alınmasını elbette şükranla 
karşılıyoruz. Ancak yapılan çalışmalar daha ziya
de envanter çalışmaları olmuş, 1963 - 1964 yılı, 
iki yılı idrak etmiş olmamıza rağmen bu çalışma
lar ağır yürümüştür, Diğer taraftan plânda ke
sin olarak belirtilen bâzı hususlar üzerinde de ak
saklıklar olmuştur. 

Sayın Ticaret Bakanımız mevzular üzerinde 
ne kadar ciddî ve hassasiyetle durulduğunu işa
ret buyurdular. Benim buradaki tenkidlerim 
münhasıran Bakanlığa müteveccih değildir. Ama 
realite odur ki, balıkçılarımız için vâdedilenler 
zamanın ölçüsü nisbetinde dahi tam ola
rak yerime getirilmemiştir. Bilhassa çok 
ıdar gelirli, yatırım yapma gücünde olmıyan ve 
ekseri küçük işletmeler halinde bulunan birkaç 
şahsın yürüttüğü Karadeniz bölgesinde baştan 
aşağı deniz kenarındaki bütün köy ve kasaba-
cıklarda barınan balıkçılarımızın kalkınması için 
ciddî bir tedbir alınmamıştır. Zengin olan gücü 
olan, tesisi olan, elbette ki/kredilerden, Bakan
lığın sağladığı sair imkânlardan daha geniş şe
kilde faydalanmaktadırlar. Esasen, bu maksatla 
kalkınma plânımızda ve onun icabını sağlıyacak 
olan icra plânlarımızda, kooperatifleşmeye doğ
ru bir gidişin zaruretine işaret edilmektedir. 
Bendeniz, kendi bölgem olan Trabzon'da ve sık 
sık ziyaret ettiğim mücavir sahil illerinde küçük 
balıkçıların kalkınabilmesi için ciddî, radikal bir 
tedbirin, bilhassa kooperatifçilik yönünden, alın
mış olduğunu şimdiye kadar duymadım. Çok Sa
yın Bakanımız bunun için gerekli mevzuat hazır
lıklarını yapmakta olduklarını beyan buyurdu
lar. Bu da benim için şu anda teselli verici ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, gene karayollarının 

standardını yükseltmek maksadiyle Çok Sayın 
Bayındırlık Bakanımızın da işaret buyurdukları 
yol güzergâhının muayyen bir yerden geçmesi 
zarureti muvacehesinde, bilhassa çok fakir olan, 
kalkınma gücü olmıyan balıkçılarımızın çekek ve 
barınak yerleri bizzarur tahribedilımektedir. Sa
yın Bayındırlık Bakanımız bölgeyi çok iyi bilir
ler ve mütaaddit defalar Karadeniz sahilinde se
yahatler yapmışlardır, mevzuu yakinen tetkik et
mek durumunda kalmışlardır. Ve esasen gezile
rinden sonra bu mevzuu halletmek için gerekli 
direktifleri vermişler, barınak ve çekek yerlerinin 
tesisine doğru oldukça süratli bir çalışma düze
nine teşkilâtlarını sokmuşlardır. Fakat yine de, 
bunlar okadar sıktır ki, Karadenizi süsliyen, ka
saba, köy ve yalılar için, iki üç sandalın orası 
için ne büyük bir varlık olduğunu belki müşa
hede etmemişlerdir. Yalnız birçok arkadaşları
mız görmüştür İki, bu yapılan, Sayın Bakanın 
burada tadadettiği, başlamış olan veya »bir kıs
mı tamamlanmış olan tesisler, maalesef ihtiyaca 
tam cevap verecek kapasitede ve vüsatta değildir. 
Bunların artırılmasına şiddetle zaruret vardır. 
Karadeniz sahili doğru birçok havzalardan te
şekkül eder. Bunların her birinin kendi araların
da bir ekonomik bütünlük vardır. Her biri bir 
ekonomik cüzü tam teşkil eder. Her havza, ken
di balıkçısını sahilden bir irtibat sağlıyarak bek
ler. Vatandaşların gözleri ufukta balıkçı ne za
man gelecek, hamsi kayıkları ne zaman gelecek 
diye beklerler ve oradan temin ettikleri balık ve 
benzeri maddeleri almak suretiyle iç bölgeye gi
derler. 

Bölgelerin dalha ziyade iç bölge ile de geniş 
irtibatları vardır. Bu irtilbat" ise istihlâk ve 
yol duruımıınıa bağlı olduğu için ve balık çabuk 
bozulan bir meta olduğu için bumun süratle 
nakli de büyük önem taşımaktadır. Bilhassa 
bu taşıma araçları yönünden de konunun cid
diyetle ele admımasi' iktiza eder. Esasen kalkın
ma plânımızda bu hususlara gayet sarih ola
rak işaret edilmiş bulunmaktadır. Kalkınana 
plânımuzdaki hükümleri sayın bakanlarımız 
işaret ettiler. Omun için bunlara tekrar değin-
miiyeteğim. Ancak sözlü soru verildiği anda il
gili bakanlıklarla yaptığım temaslar, sayın 
ibakanlammuzıın buıgünı burada ifade ettikleri 
ölçüde inkişaf kaydetmediği için, birçok ko
nulara temas etmek zaruretini duymuştum. 
Bunların kısa zamanda büyük bir inkişaf kay-
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dettiğini miişalhede1 etıme'kle balhtiyarlik duy-
nıak'tatyıım. Ancak mrutluiuığum vadedeanlerin 
realize edilmesini tatbikatta! burnu- bizzat görme
liniz,, halinde yailnrz benim değil bütün Ibaiııkçı 
caımiasının ve foundan faydalanan hüıtün vatan
daşlarımızın bahtiyar olacağını da ifade etmek 
isterim. 

Sayın Baikanlarıtmuzun verdikleri izafbaıta 
'tekrar teşekkür ederim. 

Hürmetlerdımle. 

B A Ş K A N ' — s o r u cevaplandırıilmıştur. 

22- .— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri amsında hudut ihtilâfı 
olup olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Orhan Öztrak'ın sözlü cevabı (1/805) 

BAKAN — Ataöv burada, içişleri Bakanı 
'burada. Soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanın

ca sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
îhsan Ataöv 

1. Antalya - içel - Konya illerinin Gazipaşa, 
Anamur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ih
tilâfı var mıdır? Bu ihtilâfın halli için kaç se
nedir çalışılmaktadır? 

. 2 . Bakanlık ihtilâf mmtakasma merkez he
yetini ne zaman göndermiştir? Kararnamenin çık
masını geciktiren ve istenen bilgileri vermiyen 
iller var mıdır? Bu illerden bilgiler kaç defa han
gi vasıtalarla istenmiştir? 

3. Merkez heyetinin ve yetkili kurulların ve
receği kararla bu ihtilâf en son ne zaman sonuç
lanabilecektir? 

4. işleri böyle sürüncemede bırakan vazife
liler hakkında her hangi bir işlem yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ) — Antalya - içel - Konya illerinin 
Gazipaşa, Anamur ve Ermenek ilçeleri arasında
ki hudut ihtilâfı ile ilgili olarak Antalya Millet
vekili Sayın ihsan Ataöv tarafından verilen söz
lü soru önergesine, aynı sıraya göre cevabımı arz 
ediyorum :' 
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1. Antalya - içel - Konya illerine bağlı Ga

zipaşa, Anamur ve Ermenek ilçeleri arasında bir 
hudut ihtilâfı vardır. 

Bu ihtilâf, Gazipaşa ilçesi Güney (Endişegü-
ney) ve Seyfe köyleri muhtarlarının 10.6.1957 
tarihinde Gazipaşa Kaymakamlığına yaptıkları 
müracaat üzerine başlamıştır. 

2. Adı geçen illerin müşterek bir sınır hattı 
üzerinde anlaşarak ihtilâfı çözümliyememeleri ve 
içel ili yetkili kurullar mütalâalarının da ge
cikmesi üzerine 1963 yılı Ağustos ayında mahalli
ne bir merkez heyeti gönderilmiştir. 

3. Merkez heyetinin mahallen düzenlediği ra
porla çizilen sınır hattının, üç il arası sınırı kap-
sryacak şekilde olmadığı görüldüğünden, dosya 
bu yıl yeniden tertiplenerek, merkez heyetine 
tevdi edilmiş olup, inceleme devam etmektedir. 

4. Her ne kadar iller arası sınırın çizilme
sinde bir gecikme müşahede olunmakta ise de bu
nun, ihtilâfın üç ili ilgilendirmesinden ve geniş 

I bir alana taallûk etmesinden doğduğu tesbit olun
duğundan, vazifelilerin sorumluluğu cihetine gi
dilmemiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhteıem ar-

kadaşlar, Sayın içişleri Bakanına teşekkür ede
rim. Bu konu lâaletttâyin diğer iller arasında 
gördüğümüz hudut ihtilâflarına benzemiyor. Bu. 
hudut ihtilâfı konusunu Yüksek Huzurunuza ge
tirişimin sebebi devamlı olarak Bakanlıkta yap
mış olduğum takiplerden bir türlü sonuç alama-
yışımdandır. Gazipaşa - Anamur ve Ermenek 
idari hudutlarının birleştiği noktada hudutlar 
biribirini tutmadığı için bir saha sahipsiz kal-
malktadır. Buraya ne Anamur, ne Gazipaşa ve 
ile de Ermenek idari ve 'adlî yönden müdahale 
edememekte, bunun neticesi olarak da pek çok 
zatoıta vakası olmakta bilhassa hayvan hırsız
lığı gibi çeşitli suçlar 'burada işlenmeMedir. 
insanlar biribirine olan kinlerini, intikamlarını 
burada hayvanlarına zarar vermek suretiyle, 
tarlalarını yakmak suretiyle devam ettmektedir
ler. Mutazarrır Gazipaşa 'köylüsü ise Gazipaşa 
Kaymakamlığı tarafından buraya zabıta gön-
dertmek imkânından mahrumdurlar. Anamur 
hakeze, Ermenek hakeza. Bunun iran bilhassa 
yayla olması ve Güney - Anadolu'nun yaz ayla-

I rında hudut içlerinden büyük çapta buraya göç 

m-
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yapılmış olması, her üç kaza sakinlerinin bu- | 
raya yerleşmiş olmaları ve her üçünün müşterek I 
yaylası 'bulunması dolayısiyle, yazın olaylar I 
pek çok oluyor. Onun için Bakanlığa müracaat I 
«dilımiş, idari olarak bir hudut tesb'iti istenmiş- I 
tir. Bu hudut tesbitinin üç vilâyetin valileri I 
tarafından halledilmesi emir buyurulmıış, fa- t 
•kat bir vilâyetin, iki vilâyetin mesulleri gitti- I 
ği zaman üçüncü vilâyetin mesulleri gelmemiş, I 
dönmüşler j bir başka zaman tesbit etmişler, tel- I 
grafla muhavere etmişler. Bu sefer diğer vilâ- I 
yetin mesulleri gelmemiş ve senelerce bu işin i 
sonu alınamamış; Bunun üzerine Bakanlık ıge- I 
çen yıl oraya bir merkep heyeti gönderdi. Mer- I 
'kez heyeti bütün zor şartlara rağmen, at sır- 1 
tında, yaya olarak, torosların en sarp yerlerine i 
kadar, çıktılar; bir rapor hazırladılar. Bu ra- j 
por içişleri Bakanlığının ilgili dairelerinde ay- | 
larca ve aylarca kaldı, benim devamlı taki- j 
fbime rağmen bir türlü neticeye varamadı. Bu- j 
nün sebebini ijgililere sorduğum zaman, An- 1 
talya vilâyetinden dosyanın geldiğini, telgrafla j 
Konya vilâyetinin de bildirdiğini, fakat içel 1 
vilâyetinden 'bir türlü getirmek imkânı olma- | 
dığmı ifade ettiler. Eksik olmasın Bakanlığın 
ilgili 'memurları, mahallî seçimler sırasında ye-
kûnlan alırken, devamlı telsiz ımuhalberesii yap
tıkları günlerde telsizle »bu dosyayı tekrar is
tediler. Fakat Bakanlık., bir türlü istediği bu I 
evrakı Bakanlığa getirtmek imkânına sahibola
madı. 

Şimdi burada bir noktayla karşı karşıya ge
liyoruz. idari kademeler, kendileine (bağlı olan I 
vilâyetlerin ımesul mercilerinden bilgi almakta 
çok gecikiyorlar. Bu gecikme, buradaki çalış
maları sabote ediyor. Bü yüzden işler sürün
cemede kalıyor. Ama Bakanlığın müteaddit I 
yazı, müteaddit tel, .müteaddit telsizle yapmış I 
olduğu tekitler kati surette cevapsız kalıyor. I 
Benim, Sayın Bakandan istirhamım, fo.u tip, I 
Bakanlık emrini dinlemiyen, ilgililerin işlerini I 
bir an evvel neticelenmesini engelliyen, onları I 
sürüncemede bıraikan kimselerin durumlarının I 
ne olduğu noktasındadır. Şimdi, oralardan I 
dosyalar gelmeyince, tabiîdir ki, bu sefer Mer- I 
kez Tetkik Kurulunda yapılan incelemede hu- I 
dutların tekrar birleşmediği noktasına varıldı. I 
Öyle zannediyorum ki, bu yıl yeniden merkez | 
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I 'heyeti mahalline gönderildi, bana gönderilecek 

denilmişti. Şimdi ne oluyor:? 

Memurlar, oraya gide gele hem yoruluyor
lar, hem sıhhatleri bozuluyor. Hem de onlara 
verilen yolluklar yüzünden Devlet zarar ediyor. 
Hem işler sürüncemede/kalmak suretiyle orada 
huzur tesis edilemiyor, orada hem hizmetler 
vatandaşa götürülemiyor. Hem de vatandaşın 
mal ve can emniyeti korunamıyor. Bu yıl hiç 
olmazsa bu hudut tesbit edilip, idari sınırlar 
belli oluncaya kadar orada seyyar bir karakol 
ihdasını rica ettik, buna da muvaffak * olama
dık. Ben Sayın Bakandan rica ediyorum, önü
müzdeki bahara kadar bu iş neticelendirilmeîı-
dir. Eğer neticelendirilmezse bu yaz tekrar 

orası bilhassa ilkbaharda ekim zamanı üç kaza
nın bu yüzden birbirine husumet peyda etmiş 
insanların, ekinlerini ekerken, hayvanlarını ot
latırken büyük hâdiselere sebebolup can kaybı, 
mal kaybı gibi kötü neticelere gitmektense bu 
konu bir an evvel ele alınmalı, kesin neticelen
men" ve bu işleri sürüncemede bırakanların ya
nına bırakılmamalıdır. Muhterem Bakana bu 
konunun çok önemli olduğunu, üzerinde daha 
fazla durulması .gerektiğini, neticenin bir an 
evvel alınmasında fayda olduğunu, hele hele bu 
yaz göç mevsiminden evvel mutlaka karara bağ
lanmasının çeşitli yönlerden. - faydalı placağmı 
arz eder verdikleri bilgiden dolayı teşekkürle
rimi sunarım. 

; • BAŞKAN — Seru cevaplandırılmıştır. • 

23. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısızdın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesinin, 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon litre 
üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız... Burada. 
Sayın Bakan... Yok. Gelecek soru gününe kal
mıştır. 

23. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Be§ Yıllık Kalkınma Plânının ' Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp Üap$amaâiğ%na dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Arif Hikmet öndt'ın sözlü' cevâbı 

| (6/807) 

~^43& 
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BAŞKAN -— Soru sahibi buradalar. Sayın 

Bakan, buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

6 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâlet Duyurulmasını saygılarımla ar2 
ve rica ederim, 

ismet Kapısız 
Yozgat Milletvekili 

1. îstânbul - Ankara ve Erzurum'a ulaşan 
iki numaralı Devlet yolunun Yozgat - Yerköy, 
Yozgat - Sorgun arası bakımsızdır. Bu yolun 
ıslahı ve asfaltlanması, güzergâhının değiştiril
mesi hususunda Bakanlığınızca ne gibi çalış
malar yapılmaktadır; Beş Yıllık Plân, Yer
köy - Sorgun arası tahminen 80 kilometreyi bu
lan bu yolun onarılmasını derpiş etmekte midir? 

2. Yozgat il merkezinin şehircilik bakımın
dan bilhassa inkişafını temin edecek olan şe
hir içi yolunun bu inşaat yılı sonuna kadar as
faltlanarak bitirilmesi mümkün olacak mıdır? 

3. Samsunla Mersin'i Kuzey - Güney isti
kametinde birbirine bağlıyacağı mutasavver ve
ya kısmen faal yol şebekesinin Boğazlıvan, Sa-
rıkaya, Sorgun^ Çekerek üzerinden Zîletye ka
dar uzanan kısmının bir an evvel işletmeye açıl
ması hususunda Bakanlığınızca ne gibi çalışma
lar yapılmaktadır?. 

BAŞKAN — Savın Bakan buyurunuz, 
BAYTTSfDIRİİK BAKANI AHÎF HİKMET 

ONAT COrdu) — Muhterem arkadaşlarım, Yoz
gat Milletvekili Savın İsmet Kapısız tarafından 
verilen ve Yozgat'ın bâzı yolları konusuna te
mas eden sözlü soru önergeleri ile ilgili bilgileri 
arz ediyorum. 

1. Yerköy - Yozgat - Sorgun yolu Anka
ra'yı, Yozgat, Sivas, Erzincan ve Erzurum üze
rinden Doğu Bayazıt'a baglıyan 2 numaralı 
Devlet yolunun bir kısmıdır ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğümüz tarafından bakım altmda 
bulundurulmaktadır. Ancak, henüz standart 
yol haline getirilmemiş olan bu kesimdeki yo
lun üst yapısı makadam olduğundan, çeşitli 
zorluklar arz eden makadam yollardaki bakım 
hizmetlerinin üstünde bir bakını çalışmasına 
imkân görülmemektedir. 
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I Diğer taraftan, bu kesimdeki Devlet yolu

nun standart hale getirilmesi için girişilmesi 
lâzımgelen inşaata ait projeler hazırlanmıştır. 
Bu projeye göre, müstakbel yol bâzı düzeltme
ler haricolmak üzere, mevcut Yerköy - Yozgat -
Sorgun yolunun üzerinden geçecek olup takri
ben 30 000 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç gös
termektedir. 

Bu yol kesiminde mühim köprüler inşası lâ-
zımgeldiğinden 5 Yıllık Plâna ancak köprüle-

I rin inşası ile bunların yola bağlanması işleri 
alınmıştır. 

I 50 metrelik Sarayköy, 15 metrelik Demirci, 
I 30 metrelik Başıbüyük ve 15 metrelik Sarıkaya 

köprüleri 21 . 6 . 1963 tarihinde ihale edilmiş-
I tir. îkmal süresi 26 aydır. Bu köprülerin yola 
I bağlanması için inşası gerekecek irtibat yolla-
I rınm 1965 yılı çalışma programına alınması ön-
I görülmüştür. 
I 2. Yozgat şehir içi geçişi sayın Yozgatlı-
I lan memnun edecek bir şekil ve güzellikte ik-
I mal edilmiştir. 
I 3. Himmetdede, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sor-
I gun, Çekerek, Zile ve Turhal arasında bir kara-
I yol irtibatı sağlamanın kendisine göre bir de-
I geri olduğu göz önünde bulundurularak, yol 
I Devlet yolları arasına alınmıştır. Ancak, bu 
I volun Devlet yollan standardına getirilmesi 
I içiıi takriben 1Ö0 000 000 lira tutarında bir 
I ödeneğe ihtiyaç vardır. 1 nci 5 Yıllık Plâna 
I alınmasına imkân görülmemiştir. İhtiyaç 2 nci 
I Plânın tanzimi sırasında göü Önünde bulundu-
I rulacaktır. 
I Saygı ile arz ederim. ' ' 

I BAŞKAN — Sayın Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş-

I kan, muhterem arkadaşlarını, sözlü sorama 
I mûtadı veçhile kısa. fakat itiraf etmeliyim ki, 
I özlü olarak ve beni tatmin eden cevabından do-
I layı Sayın Bayındırlık Bak-mı, Arif Hikmet 
I Onat Beyefendiye teşekkür ederim. 
I İstanbul - Ankara ve Erzurum'a ulaşan 2 
I No. lu Devlet yolu üzerinde Ankara - Yozgat 
I arası 221 Km. lik yolun, Yerköy ayrımından 
I Yozgat'a kadar olan 41 Km. lik kısmı kendile-
I rinin de ifade ettikleri gibi, standart yol hali-
I ne bir türlü getirilememiş ve Ankara - Yozgat 
I arasındaki bakımlı ve güzelim güzergâhta bu 
I kısım cidden Sivas - .Erzurum'dan Ankara'ya 

4 3 4 -
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gelip geçen ve İstanbul'a kudar seyrüsefer ya
pan nakil vasıtalar! için büyük bir zorluk arz 
etmektedir. Muhterem Bakanın ifade ettikleri 
gibi, karayolunun bakımında bulunan standart 
yol haline getirilmemiş bu kısmının 50 metre 
genişlikteki yol hazırlıkları üzerinde Bayındır
lık Bakanlığı Genel Müdürlüğünde yaptığımız 
tetkikler, bu kısmın Beş Yıllık Plâna dâhil edil
emediği hususunda bize malûmat olarak intikal 
etmiş, dört partiyi temsilen Parlâmentoda bu
lunan arkadaşlarımızı üzmüştü. Fakat bu kıs
mın ilerde standart yol haline getirilmesi husu
sunda 1963 yılında ihaleye çıkarılmış olan ve 
Muhterem Bakanın izah ettikleri köprülerin 
onarımı haberi, bir müjde olarak bizlere inti
kal etmiştir. Bu bakımdan kendilerine teşekkür 
ederiz. Bu güzergâhta, Yozgat - Sorgun arası 
35 Km. lik kısmının da aynı vaziyette olduğu 
kendilerince ve teşkilatlarınca da malûmdur. 
Gönül ister ki, güzelim güzergâhta Sivas'a ka
dar olan mesafede, 80 Km. lik yol âtıl kalmasın. 

Muhterem arkadaşlar, Yozgat ili merkezinin 
şehircilik bakımından bilhassa inkişafını temin 
edecek olan şehir içi yolu cidden çok hazin bir 
durumda idi. 1962 yılında ihaleye çıkarılmış. 
Fakat müflis bir mütaahhit. tâbir caizse, şehri 
bir mezbelelik haline getirmiş ve bütün nakil 
vasıtalarının şoförleri, her zaman burada tem- , 
silci bulunan arkadaşları muaheze etmişlerdir. 
Muhterem Bakan Yozgat'a kadar teşrif ettiler, 
bizzat hâdişeve el kovdular, mütaahhidin elin
den işi alarak Karayolları Umum Müdürlüğü
nün. j*eyk:ve idaresine tevdi ettiler. Cidden ken
dilerine müteşekkiriz. Yol kısa bir zamanda 
bitirilmiştir, asfaltlanmıştır. Şehir içi yolu. Yol 
kenarları elektriklenmiştir. Bu bakımdan ken
dilerine teşekkür ederiz. Samsunla Mersin'i ; 

Kuzey, Güney istikametinde bağlaması muta
savver Yozgat'ın kazası Boğazlıvan, Himmet-
dede, Sarıkaya, Sorgun üzerinden Zile'ye ka
dar uzanacak yolun cidden ilimizin iktisadi ha
yatı üzerinde çok müspet tesirleri vardır. Hali
hazırda bilhassa yaz aylarında geçit veren ve 
seyrüsefer imkânına sahip bulunan bu yolun 
kış aylarında kullanılmaz halde olduğu, bu.', 
çevre halkını ve bilhassa bu çevrede bulunan 
Sankayaj Sorgun, Zile* Boğazlıyan gibi kaza 
merkezlerimizin de mahallî zengin panayır yer
leri halinde olduğu düşünülür ise, bu yolun da 
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karayolları bakımına alınması ve ilerde bütçe 
imkânları ile Devlet yolu haline getirilmesi, her 
ne kadar Muhterem Vekil Beyin izah ettikleri 
gibi 100 milyon liraya mal oluyorsa da, gelecek 
seneler bütçelerinin elverdiği imkânlar, Yoz
gat'ın iktisadi bakımdan kalkınmasını temin 
edecek bu yolun da ele alınması hususunu, pro
jelerin ikmalini kendilerinden ve Muhterem Ba
kanlık erkânından bekliyoruz. Sayın Bayındır
lık Bakanının verdikleri malûmata ve göster
dikleri alâkaya tekrar tekrar teşekkür ederek, 
huzurlarınızdan ayrılıyorum, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

24. '— Samsun Milletvekili tlyas Kilıç'tn, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

BAŞKAN -— Saru sahibi?. Kurada. Sayın 
Bakan?.. Yok. Gelecek soru gününe kalmıştır. 

26. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Ananasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, karar 
geriye yürütülmek suretiyle. C. İT. Partisine 
nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/810) 

BAŞKAN — Sayın öztürk?. Yok. îki defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

27. — Kastamonu Milletvekili îsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme Suyu için kaç lira 
tahsil edildiğine dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai OraVın sözlü ce
vabı (6/811) 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu?.. Burada. 
Enerji Bakanı?.-. Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Tabiî Kaynaklar 

ve Enerji Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasının teminini arz ve istirham ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

1. 1963 yılında Kastamonu vilâyetine ı(Su
lama, onarım, ıslah, içme suyu v.s.) için kaç lira 
tahsis edilmiştir? 
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2. Kastamonu Devlet Su işleri 52 nci Şu

besinin yıllık masrafı ne kadardır? 
3. Kastamonu vilâyetinde faaliyette bulu

nan D. S. İşleri kendisine mevdu vazifeleri yap
mak için gerekli projeleri hazırlamış mıdır? 
Hazırladı ise bu projelerin mahiyeti nedir? 

4. Kastamonu'da içme suyuna muhtaç kaç 
köy vardır ve 1963 yılında kaç köye içme suyu 
getirilmiştir? 

5. Her yıl 52 nci Şube emrine verilen tah
sisatlar kıymetlendirilip sarf edilebilmekte mi
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline ait sulama, 
onarım ve ıslâh mevzularına taallûkeden soru
suna cevap arz ediyorum. 

1963 malî yılı içinde, Kastamonu 52 nci Şu
be Başmühendisliği mmtakasmdaki çeşitli inşa
atlarda sarf edilmek üzere mezkûr Başmühen
disliğe 1 404 000 lira nakit tahsisat ayrılmıştır. 
Bu tahsisat yalnız yapım içindir. 5 nci soru
nun cevabmdaki gibi, ikinci işin % 70 i ve yir
mi birinci işin tamamı ikmal edilerek sarf edil
miştir. Sözü geçen Başmühendisliğin 1.963 malî 
yılı için masrafı 720 000 Türk lirasına baliğ ol
muştur. Adı geçen bu tahsisat yalnız personel 
ve etüt giderleridir, Bununla üç numaralı so
runun cevabındaki Gökırmak istikşaf raporu, 
taşkın koruma, içme suyu etüt ve projeleri ya-
•pilmıştır." İstikşaf raporunun yalnız özeti, yazı
ya eklenmiş bulunmaktadır. Aslı kalın- bir ra
por olarak bildirileri bu mevzu hakkında ayrı
ca malûmat arz edeceğim. 

Yukarıda ifade edilen Başmühendisliğe ayrı
lan tahsisat ve o yıl içinde şube masraflarının 
'mukayesesinden de anlaşılacağı üzere, 1963 yı
lında bu şube, faaliyetlerini kendi elemanları 
vasıtasiyle yapılmakta olan etüt, plânlama ve 
proje işlerine teksif etmiş bulunmaktadır. Bu
nun neticesinde Gökırmak'istikşafı ikmal edil
miştir. Teklif edilen projeye göre, adı geçen 
Gökırmak havzasında 13 aded baraj inşa edi
lecek, 356 bin dönüm arazi sulanacak, yılda 62 
milyon Klv. saat enerji üretilecek ve barajlar
la düzenlenen nehir rejimi dölayısiyle 4 milyon 
dönüm arazi taşkından korunacaktır. Projenin 
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i yekûn maliyeti 491 milyon liradır. Bölgede lîlev-
I zii taşkın koruma mevzuları ile ilgili olarak, 
I 6 köy ve kasabanın istikşafı, 3 köyün plânlama

sı, 5 köyün ve kasabanın kati projeleri yapıl-
I iniştir. 
I İçme suyu faaliyetlerine taallûk eden soru-
I lan, her ne kadar Köy İşleri Bakanlığına dev-
I redilmiş ise de, soru sorulduğu zaman Enerji ve 
I Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde bulunan 
I Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet sa-
I hasma girmiş bulunduğu için bu konuya da kı-
I saca arzı malûmat edeceğim. 
I İçme suyu faaliyetleriyle ilgili olarak, 80 kö-
I yün istikşafı etüdü, 32 köyün arazi çalışmala-
I rı, 62 köyün içme suyu projesi yapılmış, ayrı-
I ca envanter etütleriyle ilgili olarak 848 köyden 
I bilgi toplanmıştır. 
I Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak harita 
I alınması, rasat yapılması gibi faaliyetlere de-
I vam edilmiştir ve edilmektedir. 
I Yukarıdaki 1 nci soru cevabında izah edildi-
I ği üzere, mezkûr şube 1963 yılı içinde progra-
I mında olan 23 mevzudan 21 ini ikmal etmiş, ge-
I ri kalan 2 sine başlamış ve fakat tahsisat kifa-
I yctsizliği sebebiyle bir miktar işe bu yıl devam 
I etmek zarureti hâsıl olmuştur. Bu arada 1963 
I yılında ikmal edilemiyen Çatalzeytın İlçesi içme 
I suyu "inşaatı ile Azdavay; İlçesi Bakırcı Köyü 
I içme suyu inşaatı 1964 yılında tamamlanmıştır. 

• -BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlû. 
' İ S M A İ L YILANLIOĞLÛ (Kastamonu) — 

I Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakana verdik-
I leri izahattan ötürü teşekkür ederim. Zaten 
I sprıüari-mın eevabî dinlendiğinde durum bütün 
I uçıkliğı ile meydana çıkmaktadır. Yalnız şunu 
I .peşinen belirtmek* isterini "ki, seleflerini' kötüle-
I mek hiçbir zaman hatırımdan geçmez, genç Ba-
I kanımız vazife başına geçip çalışmaya başla-
I (lığından itibaren bizim sessiz sadasız, pasif va-
I ziyette duran Kastamonu Su İşleri Başmüheıı-
I dişliğinde de bir canlanma ve faaliyet göze 

çarptı. Bu bakımdan da kendilerini takdir ve 
I şükranla karşılarım. 
I Muhterem arkadaşlarım, vilâyetlere sulama, 
I onarım, ıslâh ve içme suyu için tevzi edilen pa-
I ralarda adalet ölçüsü yer almamıştır. Şöyle ki, 

meselâ 1963 yılında 1249 köyü bulunan Anka
ra'ya sulama> onarım, ıslâh için 29 milyon, iç-

I me suyu içinde 4 milyon lira tahsis edilmiştir. 
I Buna mukabil 4054 mflbaUeeiıria 1750 mahal-

- . « e -
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I BAŞKAN — Sayın Eren? Burada, Ulaştır

ma Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 
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leşinde suyu olmıyan, 1200 köyü bulunan Kas
tamonu'ya içme suyu için yapılan tahsis 900 
bin liradır. Sulama, onarım, ıslâh için 110 bin 
lira tahsis edilmiştir. Binaenaleyh, genç ve ener
jik" bakanımızdan bu tevziatı adaletle ifa etmele
rini bu vesile île istirham ediyorum. 

Başmühendisliği, Kastamonu Su İşleri Baş
mühendisliğinin durumu Sayın Bakanın da arz 
ettiği gibi, şöyledir: 1 milyon liradan fazla 
masrafı vardır. Bunun '500 bin, 600 bin, hattâ 
700 bin lirası sabit masraflar, yani personel ma
aş masrafıdır. Kendisine iş görmek için tahsis 
edilen para, bu masraf bu para ile karşılanı
yor. Müspet iş, verimli iş yapamamaktadır. Ve 
şimdiye kadar dediğim şekilde belki tahsisat 
noksanlığından pasif durumda oldukları için, 
gerekli- projeler zamanında yapılıp sulamaya 
büyük ihtiyaç gösteren memleketimizde proje
ler Beş Yıllık Plâna da girmemiştir. 

Köy içme suları meselesine gelince : 
Zannederim, Sayın Bakan da bir-iki köyün 

ismini sayabildiler, daha fazlasını sayamadılar, 
1 750 köyünde su bülunmıyan bir vilâyete bu 
kadar'az- tahsisat olamaz arkadaşlar. Bu geçen 
y*L v#rilea bir milyon dörtyüz ,bia lira dediler, 
onaKr 40Û bin lirası İnebolu'nun sel felâketine 
sfflrf «îüraiştir. 

Manzara şudur arkadaşlar; Bir G-ökırm&k-
lav Daday çayı vardır. Binlerce dönüm arazi
y i koyift eker, sürer, bilhassa burası su basar
dır» ea mümbit araziyi teşkil eder; böyle ol-
d&ğrt hakle her yıl binlerce dönüm arazi ba
harda bu dere tarafmdan tarumar edilir, hâk 
ile yeksan edilir. Bir taraftan en mümbit arazi
y i sel basar, Su İşleri bu fecî manzaraya seyir
ci kalır. Tabiî bütün Türkiye'nin bu gibi felâ
ketten. korunmasını arzu ederiz. Fakat bu me-
ymâ& adı geçen bakımsız, ilgisiz kalmış Kas
tamonu'daki Su İşlerinin önem vermesini tek
rar istirham ederek, huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Soru oavaplandırılımıştır. 

28. •— Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31 . 3 . 1964 
tarihinin, münasip lir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Ferit 
Alpiskender'in sözlü cevabt (6/812) 

MUüet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

(tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

33 lokomotif satınalınması işi ile ilgüli T. B. 
M. M. görüşmelerinde beliren bâzı gerçekler 
O. E. lokomotiflerinin, esaslı teknik ve malî 
inceleme olmadıkça, alelacele, memlekete so
kulmasının millî büyük zararlara sebebolabi-
leceği ihtimallerini ortaya koymuştur. Devlet 
Hazinesini ve T. C. D. Demiryollarının teknik 
varlığım zararlara sokması ihtimali, velevki, 
yüzde Ibîr oranında olsa teknik ve 'bertaraf 
edilmeksizin, ihalenin mukavele imza safha
sına geçilmesinin büyük sekâmeti aşikârdır. 
Bu sebeple ve henüz ilgili firma ile bir muka
vele de imza edlimcmiş ve T. C. D. Demiryolları 
ve Maliye Bakanlığı henüz "bir hukukî akit ve 
sorumluluklannı yüklenmemiş bulunmaları 
gerçeği göz önüne alınarak : 

1. İhaleden sonra kredinin son mehli olan 
31 Mart 19€4 tarihinin Hükümetinizce, ilgili 
AID mafeamına 'başvurularak, münasip bir müd
det için daha sonraya bırakılmasını. 

2. İhaleye esas G. E. lokomotiflerine deği-
n-sıı her türlü bilgilerin en gerçek seviyede, 
derin teknik ve malî incelemelerle, Hükümetçe 
ve yetflrili bilgilerden de faydalanılarak, elde 
edilip O. E. nin ihale konusu malzemesinin 
satmalımp alınmaması yönündıe nihai bir Hü
kümet kararı verilmesinin mümkün olup olmı-
yacağmın açıklanması. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİSKEN-

DER (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Niğde Milletvekili Sayın Asım Eren 
30 Mart tarihinde Millet Meclisi Başkanlığı yo-
liyte Bakanlığımıza tıevcih «ettîkiLeni ibir sözlü 
soruda General Elektrik Firması ile yapılan 
ihale münasebetiyle yüzde bir oranında da olsa 
Devlet Demiryollarının her hangi bir zarara 
mâruz kalmaması düşüncesiyle kredi müdde
tinin 31 Mart 1964 tarihinİB Hükümetçe teşeb-
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büste bulunularak bumun uzatılması ve ge
rekli tetkiklerin yapılması, en gerçek sevi
yede derin tetkik ve malî incelemelerle Hükü
metin yetkili bilgilerden faydalanılarak elde 
odilip G-. E. nin ihal.e konusu malzemesinin 
satımalınıp alınmaması yönünden nihai bir Hü
kümet kararı verilmesinin mümkün olup olmı-
yacağınm açıklanmasını istemektedirler. 

Bu sözlü soru aktüel kıymetini kaybetmiş ol
makla beraber biz bu soruyla istihdaf edilmiş 
•bulunan gayeleri çok yakın bir ilgisini göz önü
ne almış ve daha kredi müddeti yanaşmadan 
AlD ile temaslar temin etmiş, fakat AID den 
aldığımız cevaplarda kredi müddetinin uzatıla-
mıyaeağı ve mümkün olan slon müddetin veril
diğini, bu müddet zarfımda ihalenin yapılması 
gerektiğini bize bildirmiştir. Buna dair olan 
13 Şubat 1964 tarihli mektubun buna aidolan 
paragrafını okumak istiyorum. Daha fazla siz
leri meşgul etmek istemiyorum. Arz ettiğim gibi 
hem soru aktüel değerini kaybetmiştir, hem de 
bu hususta Büyük Millet Meclisinde üç gün sü
ren müzakerelerle bu mesele çok esaslı bir şekil
de izah edilmiştir. Yalnız kıymetli arkadaşımızın 
bu merakını bertaraf etmek için bu paragrafı 
<)lkumakla iktifa ediyorum. 

31 Mart 1964 tarihine kadar ön şartların 
yerine getirilmesi bakımından AID ce şayanı ka
bul ve kâfi sebeplerle buna imkân olmadığı bil-
dirilımedikçe 3 - 01 - B kısımları ile ilgili husus
ların yerine getirilmesi için 31 Mart 1964 tari
hinden sonra her hangi bir müddet temdidini tas-
vibetmek niyetinde olmadığımızın bildirilmesi. 
benden talebedilmiştir. 

Bu mektubu yazan AID nin Türkiye misyon 
Şefi Mister Van Dyke'tir. îşte bu mektup mu
vacehesinde kredi müddeti uzatılamıyacağma 
ıgöre Maliye Vekâletiyle de temas edilmiş, Hükü
met; esas itibariyle bu Ulaştırma Bakanlığının 
mesuliyeti ve vazifeleri içinde bulunduğu cihet
le bir Hükümet kararına lüzum olmadığını bil
dirmiş ve hepinizin malûmu olduğu üzere ihale 
G. E. Firmasına yapılmıştır. Lokomotifler de 
bu ay sonundan itibaren gelmeye başlıyacaktır. 
Gerek Washington'da ve gerekse Türkiye'deki 
yetkili teknik ve mesul organlar kâfi derecede 
tetkikat yapmışlar, bunların Devlet Demiryol
larının malî varlığına bir zarar iras etmiyeceğirii 
açıklamışlardır. Esasen gerek Washington'da ve 
gerekse Türkiye'deki ilmî tetkikat şu hakikati 
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I meydana çıkarmıştır. Bu her üç firma lokomotif

lerinin birinin diğerine tercihi mümkün değil
dir. Küllolarak hepsi de aynı değerdedir. Yalnız 
akar yakıt sarfiyatı ve bedel bakımından ancak 
'bir tercih yapmak mümkün olabilir. Bu tercih 
ile 10 kişiden müteşekkil iki teknik komisyon Dev
let Demiryolları bünyesi içinde General Electirick 
lehine karar vermiş ve Washington'daki makam
lar da bunu tasdik etmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla arkadaşımızın müsterih olması için bunu 
arz ettim. Yoksa, zaten ihale de bitmiş, bunların 
mukaveleleri de imza edilmiş, lokomotifler de yola 
çıkmış bulunmaktadır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eren buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, biz desti kırılmadan ikaz etmek iste
miştik. Ama destinin kırılmasında çok acele et
tiler. Biz Türk iktisadiyatının ve Türk Cumhu
riyetinin bir prensibe ıbir istikbale maledilecek bir 
prensibolarak yabancı sermayeye mahkûm edil
memesini istemiştik. Maalesef aksi gene bir kere 
daha tekerrür etti. Biz muhterem arkadaşlarım, 
memleketin askerlik hayatımda, askerî nakliyatına 

I ve bir harb halinde muhtacolduğu lokomotiflerin 
standart tip olarak en ağır yükü çekebilen, en 
az masrafla işliyen en az tamir ihtiyacı gösteren 
ve en ucuz tamiri ve en az yedek parça ihtiyacı 
gösteren tiplerle teçhizini istemiştik bunun için 
son dakikada da olsa ikaz etmeye çalışmıştık. Fa
kat maalesef kendisinden evvelki bakanın huzuru 
âlinizde geçirdiği terletici İmtihan şimdiki Sayın 
Bakanı endişelendirdiği için ihalenin biran evvel 
yapılması hususunda, yani kendisinden evvelki 
bakanın tuttuğu yolun aksini tutarak kendisini 
böyle bir imtihandan kurtarma hususunda isti
cal buyurdukları için maalesef bizim istihdaf et
tiğimiz yüksek millî menfaatlere bence aykırı 
olduğu için bugün de yarın da hesabı sorulma
sı gereken ve sorulacağına da hiç şüphe edilme
mesi gereken bu vakıayı karşımızda gördük. Ha
kikaten eğer kendileri benim merakını tabiriyle 
bahsetmeselerdi, eğer kendileri 18 Mart 1964 gü
nü burada geçen Meclis tahkikatı konuşmaların
da verdikleri bilgileri toparlak olarak ve haki
katten mübalağalı şekilde G. E. nin yani Gene 

j rai Electridon lehinfe gösteriroesme âdeta yarı 
yarıya mahzur ve faydaları karşılanmış gibi bu
nu burada toparlak şekilde alelacele okudukları 
ve hiçbir zaman teknik teferruatı mukayeseli 

i şekilde Yüksek Meclise izah etmedikleri beyanla-
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rında o aceleyi göstermeselerdi, burada bendeniz 
şimdi arz edeceğim noktalan tafsilâtiyle verme
ye lüzum görmüyecektim. Ama tarihe intikal 
etmesini isterim, Meclis zabıtlarına girsin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde bir milletvekili 
hiç olmazsa, bu milletin yüksek menfaatlerini 
korumak için son dakikada da olsa Hükümeti 
ikaz etmiştir. Ama buna mukabil Hükümetin 
ilgili bakanlığı buna aldırış etmemiştir. Daha 
ziyade şahsi endişeler ile bu işi bir olup bittiye 
getirmiştir, densin diye bu işi burada sizlere 
arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 33 dizel lokomotifi 
meselesinin geçirdiği safhaları hep biliyorsunuz. 
Bunu hulâsa etmek lâzımgelirse ilk defa bu me
selâ A. I. D. nin bize takriben 100 000 000 T. L. 
tutarında bir kredi açma ve muayyen bir mehil 
içinde bu krediyi kullanma imkânını vermesi 
üzerine demiryolcularımız bidayette fennî ba
kımdan kaptıkları tedbirlerle sonradan tezahür 
eden kanaatlarının aksine iki kampta bambaşka 
fikirlerle karşımıza dikilmişlerdi. Filhakika Ge
neral Elektiriği son safhada müdafaa edip do, 
demiryolcuları birbirine düşüren Orhan Alp. 
yani fabrikalar grupunun temsilcisi, bidayetle 
G. M. yani General Motorsu tercih ettiğini şifa 
hen 1962 nin Haziran ayında bildirmişti. Bu
na mukabil Hakkı Tomson grupu, J grupu aksini 
iddia ederek G. E. yi yani General Elektriki ter
cih ettiğini bildirmişti. Sonradan ne olduysa 
bunlar kamplarını değiştirdiler. Orhan Alp ken
disinden yazılı mütalâa istendiği zaman fabrika
cılar grupu namına verdiği kanaatle General 
Elektriği tercih ettiğini bildirmiş, kanaatini tam 
tersine çevirmiş. Hakkı Tomşon'sa birtakım mü
lâhazalar yaparak hangi kampta olduğunu belli 
etmiyen mütereddit, gayrifennî ifadesiyle kendi-
sinin otorite zannedildiği o muhitte bu otorite 
sini fiilen cerh ve reddedecek, ilk hükmünü nakız 
bir rapor vermiştir. Bımu söylemekten mak
sadım, demiryolcuların teknik adamlar dediği 
insanlar dahi, bu milletin karşısında sağlam he
sap verecek durumda değillerdir. Bugün kara 
dediğine ertesi ıgün'ü Ibeyaz demiek, (bulgun 
beyaız dediğine ertesi günü kara demek ve 
'böylece Ibiırbirini tutamaz iki mujhtelif iddi
ayı benimsiyerek iki kampa ayrılmak sonra 
da Ib'unu Devlet DemirytoJ'ları çevçevesini 
taşırarak da Mecüıise kadar getirip tezi de buna 
bulaştırmak, burada bir bakanı terletmek, ama 
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neticede ondan sonra gelen bakanı da korkuta
rak dedikodular gereğince büyük bir Türk ser 
mayedarınm menfaatine daha hadim bir şeyi tek 
nik bir araştırma yapmadan son kararını vermiş 
bulunmak, elbetteki millî menfaatlere aykırı bir 
tutumdur. Bunun üzerinde ben ne kadar söy
lesem, haklıyımdır ve haklı olduğumu şimdi arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele birinci saf
hada iken, satınalma komisyonu General Motorsun 
lehine karar vermitir. General Motors, gerçi 
% 5, General Elektirik lokomotifinden, dizel lo
komotifinden daha pahalıdır. Fakat konstrüksi-
yonu bakımından, tamir kolaylığı ve yedek par
ça ucuzluğu bakımından ağır yükleri çekecek; 
kalın daha ağır bir lokomotif bünyesiyle imal 
edilmesi, demir adedinin makinada azlığı sebe
biyle, daha az yıpranması sebebinden ve nihayet 
akar yakıtın işleme esnasında üçte bir nisbetin 
de daha az sarf edilmesi bakımından daha ekono
mik olduğu kanaatine dayanarak General Elek-
trik'in % 5 daha ucuz görünen ilk satınalma fi
yatına rağmen, netice itibariyle ötekinin dahi 
pahalıya geleceğini, tamir masraflarının yapıl
mış olan tecrübeye göre, alınmış olan 5 loko
motiften edinilen kanaata göre, daha az iş görme 
kabiliyeti ve daha çok masraf bindireceği mülâ-
hazasiyle General Motorsu tercih etmiştir. 

Bu tercihi nasıl yapmıştır? Kendisinin teş
kil ettiği bir tali komisyon, % o ucuzluğa daya
narak «Generel Elektrik daha ucuzdur» diyerek 
bir istişari karar vermiştir. Tali Komisyonun 
ana kararı vermeye zaten salâhiyeti yoktuv. 
Esas satınalma komisyonunun bu kararı verme
si 93 Nolu Talimatnamenin icabıdır. Bu tali
mata göre tali satınalma komisyonunun verdiyi 
kararı kaibul dtıniryerek, Ibirinci sa'tmalma 'ko
misyonu Generel Motorsu tercih kararını ver
miştir. Bu kararını «Ben şu şekilde ihale yap
mak istiyorum:» diye şartname gereğince AID'ye 
80 sayfalık 'bir teknik gerekçe ile bildirdiği 
<hald>e, AID iki satırlık bir yazıyle mütehakfcim, 
müteşebbis, adeta Sam Amca'nin banker çeh
resiyle yazmış olduğu iki satırlık bir cevapla, 
ibu teknik ıgerekçjenin bir satırını IbüDe cürütü-
temedlen, ter satırına Ibilie tteknıik bir cevaıp 
"vıeril'miedlen, oeden dolayı reddedildiğini 
ibiilıdıiriîiedlan, ter tefecinin 'borçluya karşı 
aldığı edanın aynısını kullanarak, koskoca 
ter Devlet Dairesine, «Hayır, daha ucuza ala-
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caksmız» sökünde, adeta emir verircesine ıbiir 
yazı yaızımıştır. işte bizim millî izzetinefsimi
ze ağır gelen ilk nokta 'budur. Bunlar üze
rimde Saym Bakanın durması, Ibelki kendile
rinin lehine olimazdı amma, dursaydı şeref 
kazanırdı. 

Muhterem arkalaşlarım, Türk Milleti Lo
zan'dan sonra, iktisadi hayatında bir daha 
kapitülâyonlara bağlanacak değildir vie buna 
ait her istidat (belirtisinde, 'bu kürsüden bu 
sayın milletvekillerinden birisi veyahut da 
ihıepsi bu istidadın karşısına dikilecek ve Türk 
Milletini iktisâdi kapitülasyondan, Lord öür-
zon'un bütün Lozan'daki temennaLerine rağ
men, uzak tutacaktır. 

AID'nin (bu eıeıvalbı üzerinle, ki o sırada 
Sayın Bakana Kâmil inal ve Memduh Erde-
mir arkadaşlarımız Meclis Talhkikatı önergesi 
vermişler, tahkikat başlamış, bir korku, bir 
psikoz D. D. Yolları tdartesinde Ulaştırma Ba
kanlığında hâkini olmaya 'başlamış ve onun 
etkim altında psikolojik ıbir hava hâsıl olarak: 
burada ikinci 'bakan ve ilik bakanın iberâatı 
zimmietindlen sonra teşkil ettiği tahkikat komis
yonu ile işten uzaklaştırdığı müdürler yerine, 
teşkil (ettiği yeni müdürler ve kurulan ikinci 
ibir satınalma komlisyonu, tekrar yedi kişilik bir 
•teiknik heyet kurarak bu ihale kararımın 
General Electrick lehime verilmesi hususunda 
bütün aceleciliğini kullanmıştır. Şöyle ki, satın
alma komisyonu kurduğu tâli komisyona ver
diği lemirde «sana ıbir 'buçuk gün mühlet veriyo
rum. 31 Aralık 1963 günü saıbahlıeyin saat 
dokuzda kararını verleceksin» demiştir. Ve 
vterilıen karar, satmalıma (komisyonundaki me
tin aşağı yukarı aynen şöyledir : «'General Mo
tors ve General Electrick lokomotiflerinin tek
nik mukayeseleri yapılmadıkça bunlardan han
gisinin mubayaasının tiercih edilmesi gerek
tiği hususunda bir karar dermeye imikân yok
tur. Fakat 'bize bu tıeknik ıtetkikat içjin lazım 
gelen müddet verilımediğindlen bizzarur, «biz-
ızarur» kelimesi vardır raporda, bizzarur sadet
çe '% 5 mubayaa ucuzıhığu sebebiyle General 
Electrick lokomotifleri ürerinde karâr kılın
mıştır ve bunu satın alıma komisyonu denhail 
yukarı makama intikal ettiriyor. AID bunu 
S günde tasdik (ediyor ve size «lokomotifin 
cinsini değil, sadece mukavelenin ıakdi tari-
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lıiııtlhiiı ııi'U'inhasıi' olmak üzerle 31 Marta kadar 
ımlühletinizi uzatıyorum» diyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Eren, 
lütfen topanlayrnılz, 

ASIM EREN (Devamla) — Okuyarak söy
lemiyorum. 

BAŞKAN — Okumaya lüzum yok efendim. 
Sualler de 15 dakika ile mukayyettir, içtüzüğün 

i 155 nci maddesine göre sual bir mesele haküan-
j da malûmat istemekten ibarettir. Bakanın müta

lâası üzerine soru sahipleri ancak onbeş dakika 
konuşabilirler. 

ASIM EREN (Devamla) — Pek muhterem 
Başkandan ve muhterem arkadaşlarımdan istir
ham ediyorum, müsaade buyururlarsa maruzatı
mı bitirmem için kıymetli oylarınızı lütfediniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sual 
mevzuu; içtüzüğün sarih hükmüne göre, malû
mat istemekten ibarettir. Muhterem arkadaşımız 
Mecliste genel görüşme ve tahkikat mevzuu ya
pılmış bir husus hakkında yeniden kendilerinin 
topladıkları malûmattı arz etmektedirler. Kendi
lerinin bu meselede kanunlarımızın, içtüzüğümü
zün verdiği sarih hakları kullanması daima hak-
larıdır.Fakat bunu sual müessesesini harekete ge
tirerek yapmaları içtüzüğe göre caiz değildir, 

I o itibarla arz ediyorum. Lütfen toparlayınız, Sa-
I ym Eren. 
! ASIM EREN (Devamla) — Pek muhterem 

Başkandan, Büyük Meclisin kendi içtüzüğüne 
de hâkim olduğuna inanarak, istirham ediyorum, 

: lûıtfen oylasınlar, ben direniyorum. 
! BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, içtüzük 

hükümlerini arz ettim, sayın soru sahibi diren
mektedir. 

j Konuşmanız ne kadar devam eder?.. 
j ASIM Eren (Devamla) — 20 dakikada bfti-

ririm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 20 dakikada biimrensekilesrini söy-
i lüyorlar. Konuşmasına .müsaade edenler... Etrai-
I yenler... Müsaade edilmiştir, buyurun. 
| ASIM EREN (Devamla) — ÇSok teşekMr 
; ederim efendim. 
j Pek muhterem aırlkadaşlarım, âkinci ihale bu 
i suretle tasdik ediliyor, geliyor. Şimdi Sayın Ba

kanın 18 Mart 1964 günü ve pek az şekilde te
mas buyurdukları bugünkü cevaplanna kısaca 

i temas edeceğim ve kendilerinin hangi noktalarda 
hakikate uymıyan beyanlarda bulunduklaaanı 
arz edeceğim. 
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Muhterem Bakan 18 Mart günkü beyanların

da aşağı - yukarı General Elektrik ve General 
Motors'un aynı kabiliyeti arz ettiklerini, yalnız 
birinin daha ucuz olduğu için tercih edildiğini 
ve bunun ariz ve aımi'k tetkik edildiğini söylemekte
dirler. Deminki, arz ettiğim ikinci satınalma ko
misyonunun kararının ekinde mevcudolan o ra
pora tekrar isıtinadederek diyorum ki; «bizzarur» 
tâbirini kullanmak suretiyle, İkinci Satınalma 
Komisyonunun da dosyasında bulunan ıztırarî 
aceleci karar durumu ve teknik hiçbir tetkika-
tın yapılmaması durumu mevcut değil midir? 
Bu mevcutsa kendi beyanları ile çelişmektedir. 
Yani hakikatte teknik olarak yeniden inceleme 
ve mukayese edilme meselesine meydan verilme
den acele etmişlerdir, 'bu acelenin de bütün se
bebi kendilerinin muhterem selefinin burada ge
çirdikleri terletici imtihanın kendi başlarından 
geçmemesi idi. Teknik vasıflar bakımından haki
katte bugün Orhan Alp'in şifahen ihidayette Ko
misyona verdiği onayı ile, Hakkı Tomson'un (C) 
grupunun otoriter insanı sıfatiyle verdiği bilgi
de ve halen mevcudolan rakamlarda ve müdellel 
birçok şeylerde General Motors'un demin arz 
ettiğim kabiliyetler bakımından, teknik üstünlü
ğü hiç söz getirmiyecek durumdadır. Bu husus
ta zaten Orhan Alp dahi, «Evet General Motors 
hakikaten iyidir ama ucuz olan budur.» tarzında 
Ibir iddia ile ortaya atılmıştır. Yani demek isti
yorum ki, General Motors'un 'General Electrick-
ıten daha dûn bir konstrüksiyona, bir işletme mas
rafı ihtiyacına sahiıbolduğu meselesi isbat edil
miş değildir. Bunun üzerinde hiç durulmamıştır. 
Durulmadan Sayın Bakanın istical buyurarak 
ihaleyi bir an evvel yaptırmış olması, yalnız Ha
zineye devamlı olarak yapılacak bir masrafı de
ğil, aynı zamanda istikbalimiz bakımından, bera
berinde getirdiği birçok fennî, askerî ve iktisa
di mahzurları da taşımaktadır. Şöyle ki, demin 
ara ettiğim gîlbi, sık sık tamir ihtiyacını göste
ren General Elektrik lokomotifleri, kendi beyan
ları gibi, «Amerika'<la çoktur da, General Motors 
dışarıdadır.» tarzındaki iddialarının hüâfına, ço
ğu Güney - Amerika'da olmak üzere, dar hatlar
da kullanılan lokomotiflerden ibaret olmuş ve 
1 500 kadar A. B. D. udıe kullanılan General 
lEiectrick lokomotifime karşı, 15 binden fazfla 
General Motors lokomotifi bugün A. B. D. nde 
£iü«n hizmette bulunmaktadır. Kendüerinin id
diası veçhile; General Elektrik Amerikada çok 
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• kullanıl! an lokomotiftir de General Motors çok 

kullanıknıyan lokomotiftir, iddiası varit değil
dir. Kaldı ki, dar hatlar için evvelce yapılması
na başlanılan Genaral Elektriğin imalât mazisi 
de henüz kendisinin standart bir tipe varması 
için kâfi bir müddet değildir. Buna mukabil 25 
seneden fazla bir tecrübeye mâlik «lan General 
Motors standart bir tipe mütemadi İslâhatı ile 
gördüğü arızalan ıslah ede ede vâsıl olmuş ve 
bugün Avrupa'da General Elektriğin hiçbir li
sansı mevcudolmadığı halde, General Motors ye
di memlekete lisans vermiş ve Avrupa'da hiçbir 
memleket General Elektriğin lokomotifini kul
lanmamaktadır. Yugoslavya, Mısır, İsrail, Pa
kistan, İran bugün fiilen General Motors lisans-
lariyle, kendileri bundan istifade ederek, General 
Motorsu tercih etmiş durumdadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, son dakikada Gene
ral Motors gerçi bir tenzilât getirmiş ve General 

I Eleetr&ektie 33 lokomotif yerine 40 lokomotif ver-
I meyi kâbuil letmiştıir. Yapılan fennî tetfcikatta - ki, 

•elimizde mütettıasöisların cetvelleri vardır - oku
makla sizi rahatsız etmiyeyim. 

33 General Motors lokomotifinin mukabilin
deki yapacağı işi bilmukabele ancak *İ9 Gene
ral elektrik lokomotifinin yapması imkânı ol
duğu bugün fiilen, fennen hesabedilmiş durum
dadır. Demek ki, Gönıeral Elıectrick son dakika
da bu mahzuru, adedi artırmak suretiyle te
lâfi ediyor ve kendisini böyle bir müdafaa zır
hının arkasına koymak istiyor. Makina ve loko
motif ağır olmadığı, zayıf olduğu için bu lokomo
tiflere suni, ölü ağırlık takılmak süratiyle dingi
lin baskısı temin edilmekte ve böylece tvanzisyon 
hatalarının önlenmesine de çalışılmaktadır. Tran-
zisyon; fren yapıldığı zaman lokomotifin kay-
masıdır, bu, billıassa yokuş vaşağı inişlerde vu-
bulmaktadır. Geçenlerde izmir ile Ankara ara
sında bir trenin Balıkesir civarında uğradığı ka
za da yokuş aşağı giden aynı lokomotifin, Ge-
n'eral Elıectrtick lokomotifinin ihamından gseşen hâ
disedir fren tutmamıştır. Demiryolu idarecileri 
gazetelere verdikleri beyanatta, merkepleri ba
hane etmişlerdir. HaMkatte bizim elindzde öte
den beri gösterdiği arızalardan biri tekrar te
kerrür etmiş olarak tezahür eylemiştir, işte bu 
gübi amaları General Electrick makmalarınua 
hafif olması, tranzisyon hataları yapması, yal
nız bir dingile kumanda etmesi buna mukabil 
General Motors'da 8 çift ^ngitin tamamınım 
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çalışması iter birinin ayrı kumandaya tabi ol
ması gibi, ağırlığı gibi, devir adedinin azlığı 
gibi, işlemedeki akaryakıt, tamir masrafının 
ucuzluğu gibi ve çok mukavim olarak uzun bir 
mille, 90 bini mütecaviz bir mili yapabilmesi 
gibi. ötekinin 70 bini bulamıyan standart, vazi
yeti, rakamları bunun 90 bini geçtiği için en 
ucuz olan, en iyi olan, en ekonomik olan makina 
General Motors olduğu halde General Elektriği. 
buna rağmen bile bile tercih etmiş olmaları veya 
kendilerine tercih ettirilmiş olmaları, millî men
faatlere aykırı bir tutumdur. Umumi efkârdaki 
bir Türk bankerinin, sermayedarının Orhan Alp'i 
fabrika müdürü yapma vaidiyle son dakikada 
kendisini çekip, Orhan Alp'in ilk verdiği ka
naatin aksine bir kanaati yazılı olarak verme
ye sevk ettiği iddiasını nasıl çürüteceklerdir? 
Memlekette, evet Türk sermayedarlarının para 
kazanmalarını isteriz, ama bu Türk maliyesinin, 
Türk askerî emniyetinin zararına bir hareket 
olarak yapılmamalıdır. Biz, bütün menfaatler 
bir arada temin edilebiliyorsa, Türk sermaye
darlarının menfaatlerinin temin edilmesini is
teriz. Aksi takdirde zararlı olan her tutumda, 
kimden gelirse gelsin, Devletin menfaati namı
na en nihayet biz Meclis olarak elbette cephe 
alacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, (getirdiği mahzur
lar) diye arz etmiştim, bunun arkasında şu mah
zurlar da var; takriben bir buçuk milyarlık bir 
proje olan İstanbul - Adapazar'ı elektrifikas
yon ve Istnabul - Ankara dizelizasyon projele
ri ve yine bize daha evvel teklif edilen ve bu 
projeye yani 33 lokomotif meselesine ek olarak 
teklif edilen Türkiye'de fabrika kurup 90 tane 
lokomotif imal etmek meselesinde AID nin, 
sonradan «bu lokomotif meselesini ayırın, fab
rika meselesini ayırın» demesi üzerine, her no 
kadar bir tanesi ayrılmışsa da elektrifikasyon 
ve dizelizasyon meselesinde bu ihale keyfiyeti, 
33 lokomotifi bahane ederek arkasından bizi 
uzun vâde ile iktisadi bir bağlantıya getirecek 
bir iktisadi tahakküm vasıtası olarak karşımız
da belirmiştir. Bundan dolayı endişemizi izhar 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu birbuçuk milyar 
Türk Lirasına baliğ olacak olan elektrifikasyon 
meselesinde acaba hangi tedbirlerle bunun en 
ucuz en emin şekilde olacağını temin edecek
lerdir? Aynı firmaya bu işleri verme mecburi
yetimiz umumi şartnamede kabul edilmişti. Bu-
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nun hilâfında bir karar da henüz AID den gel
memiştir. 

O halde muhterem arkadaşlarım, Amerikan 
sermayesi hangi firması alırsa alsın onun umu
runda değil, elverir ki, Türk dövizi kendi sınır
ları içerisine girsin. Onun bütün hedefi bu
dur. Tediye muvazenesi son senelerde bozul
muş olan ve Kennedy'nin bir çok cezri tedbir
leriyle isi âh edilmeye çalışılmış bulunan Ameri
kan sermayesi kendi dış yatırımlarındaki hare
ketleri daima kendi lehine olan şartları dikte 
etmek suretiyle bu tediye muvazenesinin bozuk
luğunu düzeltmeye çalışmaktadır. Türkiye onlar 
için en müsait, en gözü kapalı hareket eden bir 
müşteri olarak gayet müsait bir pazar halinde
dir. Ondan dolayıdır ki, 33 lokomotifin adeta 
bir perde gibi gerisine saklanan öteki milyar
lık teşebbüsler hususunda Sayın Bakan burada 
neden hiçbir kelime söylememiştir? Beraberin
de kuyruk diye taşıdığı o muazzam 'belâlı işlerin 
acaba Türk iktisadiyatına, Türk askerî emniye
tine, Türk demiryolculuğuna faydasız tarafları 
yok mudur? Bu şartları niçin burada dile geti
rip de bize bilgi vermemişlerdir? Ben işte bil
hassa bunları da kendilerine hatırlaterak diyo
rum ki, isticaliniz Türk millî menfaatlerine ay
kırı olmuştur. Benim bir gün evvelinden bile, 
sizi ikaz etmiş olmamın büyük önemi vardır. 
Ne çare ki, evvelâ Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun kalem odasında dört gün gecikmiş, 
sonra da bunun verildiğini duyar duymaz bu 
isticalin sizi biran evvel bir karara götürmesi 
suretiyle intacı kararı zatiâlinizde teressüm ey
lemiştir. Ama hiçbir zaman yapılmış olan hata
ya dönülmiyecek gibi bir ifade kabul etmiyoruz. 
Burada ifade buyurduğunuz husus Türk Mille
ti tarafından her zaman eleştirilebilecektir ve 
siz birgün bu hatalarınızın altında ezilirseniz, 
sizi vaktinde ikaz etmiş olan bu naçiz arkadaşı
nızı elbette hatırlarsınız. 

Bu vesile ile Sayın Bakana nazik şekilde 
şahsıma hitabeden sözlerinden dolayı teşekkür 
eder, ama bu olayın Türkiye Cumhuriyetinin 
hayatında, Türk millî hayatında hiçbir zaman 
ne Sam amcanın, ne başka bir amcanın serma
yesinin zebunu bir millet olarak gÖrünmiyeee-
ğimizi kendilerinin her zaman hatırlamasını da 
kendilerinden istirham ederim. Hürmetlerimi 
sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, 
ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPÎS-

KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Muh
terem arkadaşlar, kıymetli Reisimizin ikazına 
rağmen, sayın soru sahibi sözlü sorunun hudut 
ve şümulü dışına çıkarak Meclis tahkikatı sıra
sında belki de ifade etmek fırsatını bulamadık
tan hususları bu kürsüden beyan buyurdular. 
Ben sözlü soruların ve İçtüzüğün hükümlerine 
riayet ederek bunun içinde kalacağım. Yalnız, 
gerek Hükümeti, gerekse Ulaştırma Bakanı ola
rak bendenizi ağır ithamlar altında bıraktı
lar. Bunlara cevap vermek de en tabiî bir hak
tır ve Hükümet üyesi olarak da umumi efkârı 
ve sayfayı tarihî teşkil edecek olan şu sayfaları 
karanlık bırakmamak bakımından ifade ben
deniz için ayrıca bir vecibe olacaktır. 

Şimdi, ecnebi sermayeye Iboyun eğme ve mu
tavaat göstermek, kapitülâsyonları hatırlatan 
bir mutavaatla hareket etmek durumunda oldu
ğumu ifade ettiler. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki, 0,75 (bir faizle 
verilen ve iktisadi ve malî bakımdan ulaştır
ma sistemimize büyük faydalan dokunacağı tes-
bit edilen bu kredi Anlaşması, benim dâhil bu
lunduğum Üçüncü Koalisyon Hükümeti zamanın
da değil, benden evvelki Koalisyon Hükümetleri 
zamanında vâki olmuştur. Ben geldiğim zaman 
bu, tamamen kesinleşmiş bir mahiyette idi. Bir 
naen aleyh bunda mutavaat, ademimutavaat mev-
zuubahis değildir. Fakat bendeniz vazifeye başla
dıktan sonra, eğer böyle bir aykînlık görmüş ol
saydım o zaman Bakanlar Kuruluna mesele;/i gö
türür, bu, kapitülâsyonları hatırlatan bir inkiyat-
tır, memleketimiz için zararlıdır, derdim. Ama 
tetkik ettim, gerek faizi, gerek vâdesi, gerek öde
me şartları uygun idi. öte taraftan yedi işlet
meden: «Lokomotiflerimiz hurda hale gelmekte
dir, bir gün gelecek seyrüsefer muattal kalacak
tır. Başta Ankara - Haydarpaşa demiryolu olmak 
üzere lokomotiflerimiz ihtiyaca cevap vermiyor, 
işlemez haldedir, tamirden de bıkmış bir vaziyet
teyiz, artık tamir kabul edemiyecek lokomotifler 
de vardır.» diye ben mesuliyet makamına geldik 
ten sonra da bu kabîl şikâyetler işletmelerden gel
mekte idi. Bu itibarla bendeniz millî menfaatle
rin vicdanen reddini icabettirmediğine kanaat ge
tirdiğim bu krediyi yakmakta değil, gerek AID 
ile Demiryollan arasındaki anlaşmaya, gerekse 
Türkiye'nin ihaleye mütaallik olan malî mevzua-
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tına uyarak, millî menfaatleri bir an evvel loko
motiflerin gelmesinde buldum. 

Arkadaşımız dediler ki, onun motoru sağlam-
mış, bunun, zayıfmış, şu imiş, bu imiş... Ben bir 
defa Meclis tahkikatı esnasında hiçbir firma le
hinde şahsan beyanı mütalâa etmedim. Sadece 
burada raporları okudum, vesikalan konuştur
dum.. Ve Gfeaneral Elıectrickm akar yakıt sarfiyatı 
ve fiyatı bakımından ve diğer lıususatı bakımın
dan teknik heyetlerin neyi uygun bulduğunu bu
rada vesikalarla ispat ettim. Eski Bakanın tut
tuğu yoldan benim tuttuğum yol farklı değildir. 
Sayın îhsan Şeref Dura, Meclis tahkikatına te-
kaddüm eden muhalif matbuatın neşriyatı karşı
sında General Motors aleyhine Demiryollarındaki 
hareketi uygun bulmamış ve Maliye Bakanına bir 
mektup yazmış, demiş ki: «Biz bu ihaleyi boza
bilir miyiz, evrakı geriye istiyebilir miyiz» Diye 
Maliye Bakanlığı mütalâa vermiş, demiş ki Eğer 
firmaya tebligat yapmış iseniz bu olamaz, çünkü 
bir müktesep hak teessüs etmiştir, yapamazsınız: 
demiştir. Fakat bir kısım maliye, bir kısım ulaş-

| tırma müfettişlerinden müteşekkil karma bir tah-
| kik heyeti kurmuş, bu karma tahkik heyeti Büyük 
i Millet Meclisinin General Motors lehine yapılan 
i ihalenin doğru olmadığına dair olan kararım da 
| göz önünde tutarak çalışmalanna devam etmiş ve 

neticede bu husustaki ihalenin AID ile TCDD 
arasındaki anlaşmalara ne Türk mevzuatına ne 
millî menfaatlere aykırı olduğunu ileri sürerek 
memurlan suçlamış ve fezlekesini yazmak üzere 
iken ben mesuliyet makamına gelmiş bulunuyor
dum. Görüyorsunuz ki, benden önce mevzuat dâ
hilinde bu ikinci ihale istikametini almış bulunu
yordu. Benim bu husustaki vazifem bu mevzuat 
dâhilinde yürüyen hareketi biraz hızlandmp da, 
dedikoduva nihayet vermek, memleketi, matbua
tı !bu 'dedikodulardan kurtarmak, nihayet realite
ye bir an evvel kavuşturmak, memleketin ihtiyaç
larını bir an evvel sağlamak olmuştu. 

Diğer taraftan, Türkiye beynelmilel ahitlere 
sadakatini ve bu ahitlere bağlı olduğuna, hem 
memleket içinde hem memleket dışında yer yer 
beyan etmektedir. Ve Türkiye hariciyesinin en 
büyük faziletlerinden biri de şüphesiz ki, budur. 
Bu anlaşmaya göre Devlet Demiryollarının vere
ceği satmalma kararlarının tekemmül edebilmesi 
için AID nin tasvibi şarttır. Anlaşmada buna 

i dair en azından 7 - 8 tane madde vardır. Bu Ge-
I neral Motors lehine verilen ihale Washington,a 
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aitmiş; orada çeşitli heyetlerin tetkikatmdan geç
miştir. Oünkü, Amerikan Senatosu ve Amerikan 
matbuatında hem- 'General EllPictrâıcfei ve hem de 
General Motors'u tutan, müdafaa eden, himaye 
eden insanların sayısının çok daha fazla olduğu
nu- sayın arkadaşım da madem ki, bu kadar loko
motif dâvasını merak etmiş, öğrenmiş olmaları 
çok faydalı olurdu. Onun içindir ki, altı ay ka
dar sürmüş bu tetkikat, hattâ haber aldığıma gö-
re, ecnebi mütehassısları da Amerikalılar bu he
yetlerin içine almışlar, bu altı aylık tctkikattan 
sonra ihalenin General Motorsa değil, en ucu/ 
teklifte bulunan firmaya yapılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Bu karara uymak mecburiyeti 
vardı veyahut da biz bu kredivi istemiyoruz, 
reddediyoruz şıkkı vardı, çünkü, biraz evvel oku
duğum mektubun bir paragrafında da Amerika 
makamları buradaki temsilcisine «31 Mart 1964 
ten sonra hiçbir temdit yapmıyacağız.» diye sa
rahatle ve katiyetle kestirip atmıştır. Bu, yalnız 
Ulaştırma Bakanının mesuliyeti dâhilinde olan 
bir şey değildir, doğrudan doğruya bir kredivi 
yakmak, iptal etmek Hükümete ait bir şevdir. 
Hükümet her gün bu havadisleri alıyor. Meclis 
tahkikatı yapıldı, birçok hâdiseler oldu, ben Ba
kanlar Kurulunda işin seyri hakkında malûmat 
verdim ve- Maliye Bakanı ile görüştüm. Maliye 
Bakanının bizde dosyada yazılan var. Bu itibar
la kredinin yakılmasını hiçbir zaman arzu eden 
bir kimseyi göremedim. Bu iste iki otorite oldu
ğunu arkadaşım da kabul ediyorlar. Biri Orhan 
Alp, diğeri Hakkı Tomsun. Hakkı Tomsun bida
yette General Motors lehine bir mütalâa vermiş-
se de, fakat son mütalâasını General Electrik le
hine vermiştir. Ki, bu zat hakikaten bu sahada 
otorite teşkil eden bir şahsiyettir. Sonra, 10 kişi
lik bir teknik heyet iki grupa ayrılmış, cer mü
hendisleri, fabrika mühendisleri, raporlar vermiş
ler, bu raporlar aylarca tetkik edilmiştir. Yani, 
Amerikan tetkikatmdan başka millî tetkikat da 
bu şekildedir. 

Binaenaleyh, hiç tetkik edilmemiş, acele edil
miş ve İhsan Şeref Dura'nın durumunda telâş 
ve heyecana düşerek bunu aceleye getirdiğim, 
inceleme yapmadığım meselesini varit görmü
yorum. 

Askerî ihtiyaçlardan sık sık bahsettiler. 
Bize Millî Müdafaa Vekâletinin daima yazdığı 
hunus yeteri derecede lokomotif, yeter dere
cede ragondur. Mademki, bu fırsat ayağımıza 
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gelmiştir, bunu bir an önce bitirip de işletmeye 
koymak, dedikodulara son vermek ve mem
leketin demiryolu sahasındaki modernizasyo
nunun birinci unsuru ve temeli olan dizieli-
zasyon hususumda bir an evvel süratle bu is
tikamete gütmek ieabederdi. Beti, en ufak bîr 
tereddüdüm olsaydı, kendi vicdanımı tatmin 
etmemiş olsaydım, mesuliyet derulhde etmiş bir 
arkadaşınız olarak şüphesiz ki, istifa ederdim, 
yahut da ciddiyetle, süratle bu işi realize etme 
yoluna giderdim; ama ben lokomotif mühen
disi değilim. Mesul, yetkili insan var Devlet 
Demiryollarında, (bunların raporları ile âmel 
etmeyi en uygun hareket gördüm. Ondan sonra 
bunları imal eden memleketin en yüksek ihti
sas heyetlerinin raporlariyle âmeıî etmeyi en 
faydalı, en verimli bir vecibe telâkki ettim. 

Orhan Alp'a benim tarafımdan hiçbir emir 
verilmemiştir, hiçbir kimseye, firma lehinde 
hareket edin, diye emir verilmemiştir. «Mevzuat 
dâhilinde vicdanlarınızla ve mesuliyetinizle 
haşbaşasınız, bu işi bir an evvel halledin» 
demişimdir. Hiçbir kimse çıkıp da «Ulaştırma 
Bakanı Ferit Alpiskender şu firma aleyhine 
ihsası rey etmiş, bunu bu. şekilde, halledin» 
dememiştir. Nitekim Meclis tahkikatında bu 
olmadı. Kendisini ordunun kıymetli bir rüknü 
olarak tanıdığım Asım Eren'in de her halde 
böyle bir iddiası olmasa gerek. Bu olmadığına 
göre Orhan Alp'a ne emir verildiğini, niçin tas
rih etmediler, bunu karanlık bıraktılar. 

Balıkesir kazasına gelince; Balıkesir ka
zası, bir hayvanın çarpmasiyle olmuştur. Al
dığım bilgiye göre tekerlerde, dingillerde hay
vanın tüyleri ve vücudundan parçalar vardır. Sü* 
ratle giden bir cisim hareket halindeki bir şeye 
çarptığı zaman şüphesiz ki, frenleri arızaya uğ
rar. Henüz nihai rapor gelmemekle beraber 
ihzari raporu tetkik ettim, bir hayvanın çarp
ması neticesi olmuştur. Nihai rapor geldiği 
zaman da icabederse şahsan bu kürsüden k e n 
dilerine bu kazayı tafsilatiyle arz etmeye 
amadeyim. 

Biz otuzüç lokomotif yerine 40 lokomotif 
getiriyoruz. Sonra kızağa alınmış olan 5 lo
komotiften de dördünü hemen, malûmunuz 
veçhile, Meclis tahkikatından birkaç ay sonra 
işletmeye koyduk ve bunlar Devlet Demiryol
larının en çok ehemmiyet verilen seferlerinde 

AAA 
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kullanıldı. Nitekim kazadan 'bahsettikleri .di- -
ğer lokomotifinin o gün İzmir lEkspıtesinıe, 
Ege seferine konulmuş olmasının sebebi bay
ram dolayısiyle büyük bir yolcu kütlesi İzmir'e 
gidiyordu. Onu taşıyabilecek en kuvvetli lo
komotif diye verildi. Kuvvetli, süratli oldu
ğundan da merkebe çarpması arastadaki hâ
dise kazaya sebebiyet vermiştir. 

(Sonra elektrifikasyon meselesinden bah
settiler. Eletrifikasyon meselesi de benden ev
vel ihalesi yapılmış bir meseledir. Ben de yal
nız buüuin süratle bir an evvel devam etme
sini istedim. Çünkü Ibugün Haydarpaşadan 
Arifiye'ye kadar gelmiştir. Yarın Arif iye'den 
Ankara'ya gelecektir. Ve Ankara - İstanbul 
arası 5,5 saate inecektir Bu bir suç mudur? 
Yani elektrifikasyona gitmek suç mudur? Ama, 
dizeller ne olacak? O zaman dizelleri Doğu 
batlarımıza, Güney hatlarımıza veririz. Bugün 
Paris'le - Belçika arasındaki mesafeyi elektrifi
kasyon sayesinde Trans Europeatı Ekspresi 
üç buçuk saate indirmiştir. Biz de Ankara ile 
Haydarpaşa arasım beş buçuk saate indirirsek 
fena mı olur yani?. 

Şimdi istical meselesinde, benim İhsan Şe
ref Dura'nm başına gelen' akıbetten korkarak 
ve ürkerek istical ettiğimi söylediler. Evvelâ 
sayın arkadaşıma arz edeyim ki, ben korkak 
veya ürkek «bir adam dleğilim. Yalnız kanun
lar haricinde hareket etmekten korkarım. Vic
danımın emrettiğinin hilâfına hareket et
mekten çekinirim. Elbetteki mesuliyet mev
kiine gelen insanlar dikkatli olur, mevzuat 
dışına çıkmaz, millî menfaatleri göz önünde 
tutarlar ve bu kayıtlarla kendilerimi bağlı 
görürler. Bunu da bir nâkisa değil, meziyet 
olarak arkadaşımın vasıflandırmış olması ge
rekirdi. 

«Türk Milleti kendilerine sual soracak, bu
nun mesuliyeti altında ezilecektir» dediler. 

Şunu kendilerine arz edeyim ki, Türk Mil
letinin hakiki ve yegâne mümessili olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi benim tuttuğum yolu ve 
ittihazettiğim kararları tasvibetmiştir ve beni 
buradan açık alınla çıkarmıştır. Bundan sonra
ki icraatımla da Türk Milletinin huzuruna dai
ma çıktığım zaman açık alınla çıkacağıma arka
daşım emin olsunlar. Çünkü gayem, yalnız Türk 
Milletinin âli menfaatleridir. Benden evvel İh
san Şeref Dura hakkında aynı istikamette açılan 
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Meclis tahkikatı da aynı neticeyi vermiştir. Ama 
sayın arkadaşımız muayyen eş ve dostundan al
dığı bilgilere bir fikri sabit halinde saplanır ve 
ona itibar ederek Büyük Millet Meclisinin ver-
ımiş olduğu kararları da zaı'fa uğratmağa çalışır
sa, bu Meclisin bir üyesi olarak, ben bunu kendi
lerinden asla (beklemem. Sonra, malî ve teknik 
cevaplardan bahsettiler. Ben teknik hususatı bu
rada Meclis tahkikatında da ifade ederken dai
ma rapor okudum, teknisyenlerin raporuarmı 
okumak «suretiyle arzı malû.mıaıt ettim. Ben tek
nisyen değilim. Malî meseleye gelince; Maliye 
Bakanım burada işaret ettim. Ferid Melen hu
zurda oturuyor. Bu anlaşmayı akdeden iki Mali
ye Bakanı Şefik İnan ve Ekrem Alican da bura
da oturuyorlardı. Eğer bir tereddütleri varsa 
kürsüye davet ediyorum dedim. Fakat hiç birisi 
bunun malî portesine itiraz etmedikleri gibi, 
Meclis tahkikatından sonra her üç Maliye Baka
nı da bendenizi tebrik ettiler. O itibarla arka
daşımın kendi sorularına tam cevap vermediği
mi, biraz muhtasar geçtiğimi beyan buyurdular. 
Kendilerini Meclis tahkikatında tatmin ettiğime 
inandım ve sözlü soruların dışına çıkmamak için 
sadece bu ithamlarını cevaplandırmak üzere arzı 
malumat ettim. Yüksek huzurlarınızı fazla işgal 
ettimse özür dilerim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Savın Eren, konuşacak mısınız? 
ASIM E"REN (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buvurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, sayın bakanın beyanlarını dikkatle 
dinledim. 

Maalesef kendilerinin tarafını tuttukları Or
han Alp adlı yüksek mühendisin, yani fabrikacı
lar grupunun başında giden ve bu hâdiselerin 
Meclise intikâlinde başlıca muhalefet ettiği an
laşılan arkadaşın, bidayette General Motors'un 
neden lehinde olduğu halde sonradan aleyhine 
döndüğünü izah etmediler. Bir teknik yüksek 
mühendisin aynı istikâmette, aynı konuda kısa 
bir zamanda ana bir karara, ev\'3İâ 'beyaz demiş
ken sonradan siyah demesinin kendi fennî karak
teri bakımından kıymetlendirilmesini kendilerin
den istirham ederim. Böyle insanların bu türlü 
iddiaları ile bu ihtilâflar çıkmış kendi bakanlık
larına taşmış, oradan da Meclise bulaştırılmıştır. 

Hakikatte bugün beyaz dediğini yarın siyah 
diyen yüksek mühendislerin bulunduğu bir ca-
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mianm ihtilâflarını o camianın içinde en iyi 
teknik incelemelerle halletmek, buraya bulaş
tırmamak ve 18 Mart hâdiselerini burada yarat
mamak bu Bakanlığa gelen insanların yapması 
gereken bir görevdi. Bu gerek selefleri, gerek 
kendileri için elbette memnun olacağımız bir 
no'kta değildir. Onhan Alp'in ne dereceye ka
dar şayanı itimat bir teknik adam olduğunu 
kendi zıt 'kararları burada ispat etmişken, onun 
aksini burada ispat etseydiler de dâvalarını kuv
vetli bir mesnede dayasaydılar daüıa doğru ha
reket ederlerdi. 

Yine en son söyledikleri bir söz ile maruza
tıma bağlıyacağım. «Eş dosttan aldıkları bilgi» 
dediler. Demin söylemek istememiştim ama 
şimdi arz etmek mecburiyetindeyim : Sayın 
Bakan ben sözlü sorumu verdikten sonra vızır 
vızır adamlariyle Devlet Demiryolları camia
sında Asım Eren kiminle temas etmiştir, bu bil
gileri kimden alıyor bu ilhamı nereden alıyor, 
ona bu telkini yapan hangi müfettişlerdir, di
ye araştırmışlardır. înkâr etsinler araştırdık
larını. Araştırmışlardır ve onu yakalayıp, da
ha evvelki Bakanın yaptığı gibi kulağından tu
tup Devlet Demiryollarından ıatmak istiyecek-
lerdi tabiî; neden sen milletvekiline bilgi Veri
yorsun diye. Bir başka Bakan da Iburada dün 
«sağdan soldan aldıkları bilgilerle ımilletvekil-
leri Hükümetin karşısına dikilmemelidir» diye 
bir söz söylemişti. O zihniyete de, bu zihniyete 
de 'karşıyım. Böyle konuşmalarını, böyle bir 
zihniyeti protesto ederim. Milletvekili her ras-
ladığı bilginin altında eğer medarı ühticac şey
ler de görüyorsa, onları huzuru millete getir
mek ve onu Hükümetten sormak mevkiinde ve 
mecburiyetindedir. Sağdan »oldan dediği bu 
milletin efradıdır. Ben Demiryollarından da, 
başka yerlerden de ecnebilerden de her yerden 
de malûmat tedarik etmek mecburiyetindeyim. 
Eğer bir yerde memleket menfaatlerine aykırı 
bir tutum görüyorsam onu buraya getirerek, o 
tutumun tekerrür etmemesini ve o tutumun, 
eğer mümkünse, iyi tutuma irca edilmesini is
temek vazifemdir. Bundan dolayıdır ki, iha
le kararı verilmiş olan bir meselede dahi, ben 
eğer bunda ecnebi menfaatlerinin Türk menfa
atlerini ezdiğini görüyorsam, feryadetmek ımev-
kiindeyim. Bir adam öldürülürken (bağırırsa 
kabahat midir? Elbette bağırır ve bunu bir 
milletvekili için gayet tabiî göranek icabeder. 
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Bundan dolayıdır ki, muhterem arkadaşla

rım, eşten dosttan bilgi almak gibi sözleri şu 
kürsüden bize tevcih etmesini Sayın Bakanın 
Bakanlık vakarına yakıştıramadım. 

Muhterem arkadaşlar, her balkan kendi zama
nında kendi teşkilâtının işlerinden mesuldür. 
Benden evvelki Bakan hazırlamış ama ihale ka
rarını ben emretmişim, çabuk yapın demişim. 
Mesuliyet sizindir. Sizden evvelki Bakan ha
zırlamıştır ama kararı verdiren siz olduğunuza 
göre, zamanınızda akit vâki olduğuna göre icrai, 
malî, idari ve siyasi mesul sizsiniz. Anayasa bu
nu gayet açık ve sarih tesbit etmiştir. Bundan 
kaçınamazsmız. Ben onun için sizden soruyo
rum, yoksa eski Bakan ihsan Şeref Dura arka
daşımdan sorardım, 

«Meclis tahkikatında söylemediği sözleri bu
rada söylemek istiyor» tarzında bir söz söyledi
ler. 

Muihterem arkadaşlarım, filân zamanda söy
lemek istediğim veyahut söylemek istemediğim 
burada asıl konu değildir. Burada esas konu; 
alınacak olan lokomotiflerin ihalesine süratle 
karar verilmesi isteldiğimiz lokomotiflerin Türk 
millî menfaatinıe, Türk ekonomisine Türk as
kerî nakliyatı bakımından askerî ehemmiyetinle 
ve Türk Haiz'inei Maliyesine faydalı olup ola
mayacağını lütfen 'burada izah etmeniz gerekir
di. Siz hiçlbir şey ispat etmiş mevkide değilsi
niz. Hem binde 75 dediğinizin karşılığında 40,5 
sene vâde ile Maliye Bakanlığının yaptığı söz
leşmede % 3,5 faize bağlandığını niçin söyle-
miyodsunuz beraber? Asıl ana karar 15 milyon 
dolar, 150 milyon T.L. sı % 3,5 faizle bağlan
mıştır, 40,5 sene vâde ile. Ama 10 milyon do
larlık kısmı % 75 e bağlanmıştır. Siz işinize 
.gelen rakamı burada söylemek, efkârı umumi-
yeden işinize gelmiyeni gizlemek yolunu tut
makla doğru bir yol tutmuyorsunuz. Ve Türk 
Milletine böyle hesap verilmez, açık alın böyle 
kazanılmaz. Zannediyor musunuz ki, biz işini 
ayrıntıları üzerinde duramadan huzuru âliye ge
liyoruz? Hayır Sayın Bakan. Biz Türk Mille
tinle muzıaıf olan Ibir (hesabı (sizden sorarken tona 
ait 'elimizdeki (bütün iımlkânü'arla icabeden her 
'köşeden doğru bilgiyi toplar, öyle huzuru âli-
nizse (gelir ve Öyle hesap veririz. Ondan dola
yıdır ki ; % 0,75 derken sakladığınız % 3,5 
için sizi protesto ediyorum. Türk Milleti haki-
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katlerdn Ibakan ağızlarından söylenmesi için 
beni burada vekil etmiştir. O hesabı doğru 
vermeniz lâzım. 

Muhterem 'arkadaşlarım; iki sözleşme ile bu 
işler başlamıştır. Bunlardan biri DDY ile ÂID 
arasında, birisi de Maliye Bakanlığı ile Ameri
kan Hükümeti arasındadır; dış yardım teşki
lâtı arasında yapılmıştır. Bu Demiryolları ile 
AÎD nin yaptığı sözleşmede haysiyeti milliye-
mize dokuman çok ağır maddeler vardır. Ama 
bunlar vaktiyle akdedilmişti, işte ibunların 
tekerrür etmemesi için bunların bir daha Türk 
Milletinim huzurumla getirilmemesi için biz 
karşımrza dikiliyoruz., 

Bakınız size bu şartlardan) ıkısaca Ibalhsede-
yim de, hangi ağır şartlar altında bulunduğu
muzu ve bugün Bakanın neyi müdafaa etmek 
istediğini lütfen tetkik buyurunuz, mukayese 
(buyurunuz, hükmünüzü veriniz vicdanınızda. 

Bir defa sırf Amerikan malı, Amerikan 
menşeli mal alacağız. Lokomotif de iböyle ola
cak. Bunun Ihepsini evvelâ yüklemek istediler, 
sonra itirazımız üzerine yarısının Amerikanı 
gemileriyle Türkiye'ye nakledilmesi ieaibettiğini 
bize kabul ettirdiler, yani nakliyat hususumda 
kemdi şileplerimizden faydalanmak imkânını 
bulamıyoruz. Mukaveleyi mutlaka ihale kara
rımızı, arkasında yapacağımız mukaveleyi AID 
ben tetkik etmeden tasdik etmeden meriyete 
giremez şartına bizi bağlamıştır. Nitekim, iki 
satırlık bir yazı ile D. Demiryollarının 80 say
falık teknik gerekçesini reddederek «Ucuz 
olan .malı alacaksınız, üst tarafını dinlemem» 
tarzında bir jest almıştır. Ne kadar bir millet 
için ağır olan bir jesttir, takdir buyurun. Biz 
ki, Lozan'da Sayın İnönü'nün günlerce uykusuz 
kalarak akdettiği Ibir iktisadi kurtuluş vesi
kasına rağmen, bugün AlD ibize istediğini dik
te ettirecek mevkie geliyor. 

Bunun bütün gerekçesi sayın bakanın ağzın
da; -«lokomotifterim harap oldu, D. Demiryolları 
işlemez hale geldi, ne yapayım, denize düşen yıla
na sarılır,» demek istiyorlar. Hayır muhterem 
arkadaşlarım; çünkü şimdi size okuyacağım, ihizıe 
ıbu şartnamede müsait madde de vardı, başka fir
malardan da alabilirdik. Tek ana şart; kredi, Ame
rikan kredisi olacaktı. Başka milletten kredi al-
mıyacaksınız ama, Amerika'da başka firmalar
dan da bunu alabilirsiniz kaydı vardı. Sonra her 
3 ayda bir DD Yollan yaptığı işler hakkında bir 
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rapor verecek ve daima en ince teferruatına ka
dar AID nin adamları 'bizi teftiş etmek hakkına 
malik olacaktır. Bu yalnız 33 lokomotif için 
değil; aynı zamanda elektrifikasyon işinde, dize-
lisazyon işinde yani heyeti mecmuasında ki, 
Adapazarı ile istanbul arasındaki elektrifikasyon 
meselesinde merkezî kontrol sistemi falan kuru
lacaktı bütün bunlarda daimi teftiş hakkını, mu
rakabe hakkını da elde etmişti. Sonra onun ona
yına bağlı olarak bir uygun tarife yapacaktık. 
Bizi istediğimiz gibi kendi millî şartlarımıza ken
di iktisadî ihtiyaçlarımıza uygun bir tarifeye ser
best bırakmıyordu bu şartname. Sonra, bize mas
rafını yüklemek suretiyle İstanbul - Adapazarı 
ve Ankara arasındaki bütün zayıf rayları değiş
tireceksiniz, şu kadar müddet zarfında bunlar 
bitecektir, mecburiyetine bağlamıştı. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım, 8 ana şart
la 'bizi iktisaden kıskıvrak Ibağlryan, bizi bir 
mahkûmu dışarda âmme hizmetlerinde çalıştırır 
gibi çalıştırırcasına şartlara bağlayan bir şartna
me ile karşımıza dikilen AID teşkilâtı, AID he
yulası maalesef DDY. miza ve şimdi onun burda 
«on tasarrufunun müdafii olarak sayın bakanı
mıza, kendi arzusunu kabul ettirmiş bulunuyor
du. İşte biz buna karşı hesap soruyaruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi size bâzı tek
nik bilgiler vereceğim. 

BAŞKAN.— Sayın Asım Eren, şu noktaya 
dikkat etmenizi rica ediyorum. Aksi takdirde si
ze söz vermemek mecburiyetinde kalacağım. Su
al müessesesi İçtüzüğün maddeyi mahsusasında 
sarahatle yazılı olduğu üzere bir mesele hakkın
da bakandan malûmat istemekten ibarettir. Zatı 
âliniz bakanın muayyen bir mesele hakkında yap
tığı muamelelerin tenkidinden ileri giderek bu 
muamelelerin bakanın mesuliyetini mueibola-
cak bir halde olduğunu ifade buyuruyorsunuz. 
Bu kanaatte iseniz, bakan hakkında soruşturma 
açılması için hakkınızı kullanırsınız. Soru mü
essesesini bu şekilde idare etmeye imkân yoktur. 
Onun için 15 dakikalık müddetinizin bitmesine 
iki dakikanız kalmıştır. Bu söylediğim hudut
lar içinde kalmanızı ve müddetiniz bittiği zaman 
sözünüzü bitirmenizi rica ederim. 

ASIM EREN (Devamla) — Sayın Başkan; 
şunu arz etmek mecburiyetindeyim. Burada bü
tün sözlü sorularda bakanların verdiği beyanla
rın ret ve cerh edilmesi mümkün olan kısımlarının 
hatipler tarafından ret ve terk edilmesi teamül 
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.halindedir. Skin hangi tüzük maddesine istina-
ıdettiğinıiz açık değildir. Tüzükte söz sahibinin 
bu gibi hususlardan bahsedıemiyeceğine dair her-

, hangi bir fıkra, bir hüküm yoktur/Ne teamül ne 
de böyle bir fıkranın bulunmayışı keyfiyeti beni 
istediğim ıgibi konuşmak imkânına malik kılmıştır. 
Bu hususta zatı âliniz Riyaset mevkiini fazlasiyl'e 
(işgal ederick müızakeratı iıdare buyurmadığmız için 
herhalde geçmiş teamüllerden tegafül etmek is
tiyorsunuz. Müsaade ederseniz hakkımı kullan
mak istiyorum. Ve sonra müdahelelerinizle kıy
metli yarım dakikamı, bir dakikamı israf ediyor
sunuz. Buna da hakkınız olduğu kanaatinde 
değilim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ASIM EREN (Niğde) — Sayın Bakanı mü

dafaaya kalkıyorsunuz. Rica ederim müsaade 
ediniz, huzuru millette konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, Riyasete kar
şı saygılı konuşmanızı rica ediyorum. 

ASIM EREN (Devamla) — Saygılı konuşu
yorum, hakkıma müdalhalıe etmeyiniz. Masuniye
tim var. Başkanlığa.... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, cevap ver
meyiniz. 

ASIM EREN (Devamla) — Cevap veririm 
efendim. 

BAŞKAN —- Sözümü dinleyin efendim. Riya
setin tebliğini dinleyin. 

ASIM EREN (Devamla) — Milletvekili ola
rak konuşmak hakkımdır. 

BAŞKAN — Riyasetin tebliğini dinleyeceğiz 
efendim. 

ASIM EREN (Devamla) — İçtüzükte böyle 
bir hüküm yoktur. Rica ederim. İçtüzükte böyle 
bir muhalif madde yoktur. Müdahale edemezsiniz. 
Teamül olarak burada herkes "konuşur. Hakikati 
meydana kor. Bakanın her dediği nassı kati de
ğildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
(Bu sırada Başkan mikrofonu kesti.) 

ASIM EREN (Devamla) — Yalnış nokta
ları ne ise elbette arz etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Asım .Eren, buna nasıl 
karşı gelebilirsiniz, dinleyiniz. 

Riyaset vazifesini sizden öğrenecek değildir. 
Riyaset vazifesini yaparken İçtüzük hükümle
rine riayet etmektedir. Riyaset, sizin Meclisin 
müzakerelerinde bulunduğunuzdan fazla bizzat 

18.11.1964 Û : l 
Reis olarak Meclis müzakerelerinde bulunmak
tadır. Meclisin teamüllerinden Riyaset tegafül 
etmez. Size bilmediğiniz İçtüzüğün ihükümleri-
ni okuyayım. 

Madde 149: «Her mebus Hükümet namına 
Başbakana veya Bakanlara şifahi veya tahrirî 
sualler sorabilir.» 

Madde 150: «Sual sarih ve muayyen mad
deler hakkında malûmat istemekten ibarettir.» 

Madde 155. — «Mesul Vekilin cevabını mü-
taakıp yalnız suali soran m'ebus mütalâa ıbeyan 
etmek hakkına haizdir. Ancak bu mütalâa 15 
dakikadan fazla süremez.» 

Arkadaşlar; şu noktaya hatibin dikkat etme
si lâzımgelir ki; sual müessesesinde gerek ba
kanlar gerek sual soran arkadaşlarımız sual çer
çevesi içinde muayyen ve mahdut ölçülerinden 
taştıkları zaman karşılıklı cevap verilmesini Ri
yaset daima müsamaha ile karşılamıştır. Ancak 
Sayın Asım Eren arkadaşımızın sualinin mahi
yeti şudur. «General Electric lokomotiflerinin 
ihalesinden sonra kredinin son mehil süresi olan 
31 . 3 . 1964 tarihinin münasip bir müddet daha 
sonraya bırakılmasının mümkün olup olmadığı
na dairdir. Arkadaşımız buna karşı Bakandan 
cevap almıştır. Bakanın verdiği cevaplarda 
doğru bulmadığı bâzı hususlara işaret etmiştir. 
Bununla iktifa etmesi lâzımgelirken arkadaşı
mız bakanın zamanı idaresine ait yaptığı mua
melelerde yolsuzluk olduğunu ifade etmektedir, 
istical etti demektedir, memleketin menfaatini 
ihlâl etti demektedir. Eğer bu kanaatte iseler 
kanunlarımızın, Anayasamızın, İçtüzüğün millet
vekiline verdiği hakkı kullanıp Sayın Ulaştırma 
Bakanı hakkında bu meselelerden dolayı Meclis 
tahkikatı istiyebilir, genel görüçme istiyebilir. 
Ama bunu bir sual takriri vererek bu şekilde 
idare edemez. Bunun için zatı âliniz bu istika
mette konuştuğunuz takdirde sözünüzü kesece
ğim efendim. Söylediğim esaslar dairesinde ko
nuşmanızı istiyorum. 

ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, mâruzâtıma bâzı adedi malûmat vere
rek nihayet vereceğim. Amerika'da resmî bir 
mukayesede General Electriekin ve daha evvel ta-
libolan firmalardan Alco firmasının işletmelerin
de kendi Dizel lokomotiflerinin beher milien iş
letme masrafı, her şey dâhil (personel, akar ya
kı, malzeme tamir bakım v. s. payı dâhil) olarak 
60 cent iken General Motorsun 43 cent olduğu 

— 448 — 
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resmî Amerikan istatistiklerinde mevcuttur. Bi
naenaleyh, kendi tranzisyon sistemi ıslah edilmiş 
olsa Ibi'ie, Gen'eral ElıeetrkMn bugün senede 2,5 
milyon lira fazla bakım masrafı 30 senede 2,5 
milyondan 76 milyon lira olacağı için bidayette 
maliyetindeki % 5 ucuzluğu kat kat kapatan ve 
zarar tarafına geçen bir tablosu vardır. Bundan 
dolayıdır ki; Sayın Bakanın dayanmak istediği 
(ucuzluk ve bizzarure kaydı ile bize teknik tetki-
kat yaptırmak imkânı vermiediler, Ibirbuçuık gün
de biz bu kararı vermeye icbar edildik. Bunun 
için sadece ucuzluk maddesine dayanarak Gene
ral ElectrkM tercih kararını verdik.) Diyen Sa
tmalına Komisyonunun kararma rağmen, General 
ElectrLokin bu millet liçin zararlı bir ihale olmuş 
olduğunu tarihe kaydetmekle iktifa ediyorum. 
Cenabı Hak doğru iş yapanları daima abat et
sin, doğru iş yapmıyanları da takdiri ilâhisi ile 
nasibeylediği istikamette mukadder eylesin. Hür
metlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vakit ge
cikmiş olduğu için... 

ULAŞTIRMA BAKANI FERlT ALPlS-
KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — 
Söz istiyorum. 

18 .11 .1964 O : 1 
BAŞKAN — Mesele bitmiştir efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERlT ALPÎS-

KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — 
Bir itham karşısında kaldım. Faizler meselesini 
tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPÎS-

KENDER (C. Senatosu Manisa Üyesi) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Asım Eren 
arkadaşımız, faiz nisbetinin yüzde 3,5 ol
duğunu benim hakikatleri tahrif ederek 
0,75 olarak söylediğimi beyan buyurdular. 
Fakat şunu arz edeyim ki, kendileri kredinin esa
sına itiraz ettikleri için kredinin esası, yani AID 
ile Maliye arasında yapılan anlaşmada 0,75 tir. 

ı Maliyenin D. Demiryollarına yaptığı ikrazda fa
iz nisbeti yüzde 3,5 dur. Burada D. Demiryol
ları ile Maliye arasındaki ihtilâf değil, kendileri
nin temas ettikleri nokta, AID ile Maliye arasın
da olduğu için, bendeniz 0,75 i söyledim. Bu biı* 
hilafı hakikat mesele değildir, tavzih ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır 
19 Kasım 1964 Perşembe günü saat 15,00 te 

toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,20 

»« ^ « » • • 



Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
9. BİRLEŞİM 

18 . 11 . 1964 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair tmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

2. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/710) 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Enerji Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

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

5. — 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) 

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

7. — Kastamonu Milletvekili îsmail 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) 

8. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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) 

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

10. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
ın, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

11. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/795) 

12. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştırı
lan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin katî 
olarak tâyin olunup olunmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/796) 



13. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna ve 
bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/797) 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyumu
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin 
hudutlannda değişiklik yapıldığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/799) 

16. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

17. •— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

18. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair Başbakan ve İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/802) 

19. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmişinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/803) 

20. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması ve 
tüketimi konularındaki çalışmaların ne safhada 
olduğuna ve balıkçılara, uygun şartlarla, kredi 
sağlanıp sağlanmadığına dair Ticaret ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/804) 

21. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâfı 

olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/805) 

22. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısus'm, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

23. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

24. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Balkanından sözlü 
sorusu (6/808) 

25. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

26. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

27. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

28. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/8.12) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair imar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 
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30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

32. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

33. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

34. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

35. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

36. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

38. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 

sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

39. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

40. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
m, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

41. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

42. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

43. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

44. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

45. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasmın imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

46. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki id-



diaların doğru olup olmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/833) 

47. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Midyat'ın, Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

48. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman, ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın Mme aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/835) 

49. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

50. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

51. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
m, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/838) 

52. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, 1963 yılında yapılması kabul edilen Bitlis 
Kapalı Spor Salonunun programdan çıkarılma
sı sebebine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/839) 

53. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydm'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi, Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/840) 

54. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/841) 

55. -— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
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ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

56. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

57. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

58. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

59. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

60. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, İdil'in Hanik köyünde, bir ağanın köy
den çıkardığı vatandaşların evlerinin yağma 
edilmiş olup olmadığına dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/847) 

61. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Mardin'in av sahası avcılar kulübü bu-
lunmıyan bölgelerinde av silâhlarının ve baru
tun serbestçe satılıp satılmadığına dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/848) 

62. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, Diyarbakır - Bitlis şosesinin Duhan - Bitlis 
arasının yapımına ne zaman başlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/849) 

63. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verümiyeceği hakkında, bir ka-



ran bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

64. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, il
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair imar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

65. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

66. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

67. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

68. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/855) 

69. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

70. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü soruşu (6/857) 

71. — Adana Miletvekili Hasan Aksay'm, 
İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

72. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 
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73. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 

Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

74. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılaı-
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapalı tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

75. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/862) 

76. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'm, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

77. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

78. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

79. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan beri, 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil
memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/867) 

81. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 



82. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

84. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

85. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'-
m, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

86. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının. sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

88. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

89. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağını 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 
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90. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Midyat Kaymakamının özel işi için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/877) 

91. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

92. — Çanakkale Milletvekilli Ahmet Nihat 
Akay'ın, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve içişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

93. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
! Bertanın, Raybankta vukubulan suiistimaller

den ne zaman haberdar olunduğuna ve zama
nında gerekli müdahalede bulunup bulunulma
dığına dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/880) 

94. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

95. — Tokat Milletvekili Mehmet Kasova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağiı-

: yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

96. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
• nm, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
| yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece-
| ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanm-
j dan sözlü sorusu (6/883) 
! 97. — Erzurum Milletvekili Nihat D ler'in, 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

98. — Erzurum Milletvekifli Nihat Diler'in, 
' petrol kaynaklarının, süratli olarak, isletilmesi 

konusunda ne gibi bir yol takibedileceoine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

. sözlü sorusu (6/885) 
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99. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair imar ve iskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

100. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

101. — Kocaeli Milletvekilli Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini. 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

102. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, yurda, Gümrük vergileri ödenmeden, 
sokulan otomobillerden, yalnız Gümrük Ver
gisi alınması yolunda bir mevzuat değişikliği 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
G-'Tmr".k ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6 '889) 

103. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erznrum'ım Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Yakınından sözlü sorusu (6^890) 

104. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basına intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 

105. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Van ve Hakkari illerinde, mernoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

106. — Edirne Milletvekili Fahir Giritr'oğlu-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurlan üze
rinde durulup durulmadığma dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

107. — Mardin Milletvekili Mehmet Mi Arı-
kan'm, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

108. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kurulması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 

109. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, izmir ile Antalya arasındaki turistik yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

110. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
f6/897) 

111. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
öair Içrleri Bakanından sözlü sorusu (6 898) 

112. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

113. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair İmar ve iskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

114. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'in Derîk ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
"o kövüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

115. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan izmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair MiTet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

116. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'uın Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/903) 



117. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

118. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış Trir gerici
lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

119. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlak edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

120. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı iç/mde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından SÖ2İÜ sorusu (6/907) 

121. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/908) 

122. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

123. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

124. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

125. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair tmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

126. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçlan için Vakıf 
Zeytinlikler işletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 
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127. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-

un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

128. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

129. — Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

130. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin îkizdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

131. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Çay islerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/918) 

132. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basm - İlân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul kararının 8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine ayları olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

133. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

134. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal^ bulunduğuna 
dair Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

135. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 



136. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

137. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
nn, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/924) 

138. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'ın, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

139. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

140. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

141. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

142. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan yolun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık Bakamların
dan sözlü sorusu (6/929) 

143. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, îşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

144. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

9 — 
145. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-

nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

146. — Erzurum Milletvekilli Ertuğrul Ak
ça'nın, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

147. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

148. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/935) 

149. — İsparta Milletvekili AHİ ihsan Balım'-
ın, İsparta ilinin baş harfinin «I» mi, «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 

150. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

151. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

152. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmediğinin bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

153. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü
ğüne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

154. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineye borçlu Avukat ismail Munga'-
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nın Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

155. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

156. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

157. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nm, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

158. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit Özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

159. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

160. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

161. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, İmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

162. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

163. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, İstanbul'daki Yıldız Camiinin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) ' 

164. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

165. — Adana Milletvekilli Cavit Oral'ın, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

166. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Aydm'm Karacasu ilçesi Yazır köyü haJlkı ta
rafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

167. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/954) 

168. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sutlarını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/955) 

169. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/956) 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/957) 

171. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
lu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

172— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 
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173. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara nakil ettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

174. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/962) 

176. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokoldan neden çıkarıldıklarına dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

177. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

178. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Sanayi bakanlarından sözlü 
sorusu (6/965) 

179. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

180. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasmın, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

181. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin idil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

182. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

183. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

184. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

185. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp almmıyacağma dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

186. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raca'nın, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet bakanlanndan sözlü sorusu. 
(6/973) 

187. — Antalya Milletvekilli İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman İşletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tanm Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

188. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

189. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

190. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

191. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lü'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 
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192. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-

lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Özel öğretim kurumları kanunu ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru-. 
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Milî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

3. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

X 4. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalöt ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1963] 

5. — Bina 'kiralan hakkımdaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara

canın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 . 1964] 

X 6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu • tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 . 12 . 1963] 

7. — Serbest maJlî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı: 368) [Dağıtma tarihi: 17 . 8 . 1963] 

X 8 , - Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18 .10 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER' 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 .1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) 
(S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 15 . 7 . 1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Mliletvekili Hilmi In-
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum-

(Millet Meclisi 9. Birleşim) 



— 13 — 
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20.8.1363] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komsiyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi : 26.9.1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23.10.1963] 

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) (S. 
Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Dağıt 
ma tarihi: 24.12 .1963] 

9. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Sayış
tay kanunu teklifi ve Maliye, Sayıştay ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (2/532) (S. Sayısı : 
706) [Dağıtma tarihi : 7 b . 1964] 

10. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan ra
porları ile izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S 
Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi : 14 . 7.1964] 

(Millet Meclisi 9. Birleşim) 



Dönem : 1 "TC / 
Toplantı: 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / 0 4 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/726; C. Senatosu 1/430) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 491) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği % 3.12 .1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4401 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İBgi: 20 . 11 . 1964 gün ve 1/726 - 2 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 12 . 1964 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

A n ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Kot : 

Açık oy neticesi : (131) 
Kabul : 131 

T. BM. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 3.12.1964 
Esas No: 1/726 C. S. 1/430 

Karar No: 25 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 1 . 12 . 1964 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Vakıf
lar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvedlerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 



Dönem : 1 TTCO 
Toplantı :4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : # 0 0 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve 
( A / 3 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/727; C. Senatosu 1/431) 

(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 490) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3 .12.1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4402 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Ügi : 20 . 11 . 1964 gün ve 1/727-3 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağflı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 12 . 1964 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen ve açık oy
la kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Boş 

(133) 
129 

3 
1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 3 .12 .1964 
Esas No: 1/727 C. S. 1/431 

Kayıt No: 26 
MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 1 . 12 . 1964 tarihli 11 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Orman 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /561) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 10 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2128/456:3 

MİLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Grelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

OEKEÖK3ÇIE 

1050 sayılı Mubasebei Umumiye Kanununun '91 nei maddesi birkaç yıla geçici yüklenmelere 
girişebilmek için kanun istihsalinin şart olduğunu belirttiğinden 2 ve dalha ziyade yıllara geçki 
yüklenmelere girişmek hususunda çeşitli kanunlarla iligili Bakanlıklara yetkiler verilmjiş bulun
maktadır. 

Tatbikatta karşılaşılan zaruretler dolayısiyıle hazan bu yetkiler ihtiyaçlara kâfi gelmediği için 
mezkûr kanunların zaman zaman değiştirilmesi ve yeni ihtiyaçlar zuhur ettikçe de yeni kanuni 
yetkiler alınması icabetmektedir. 

Kalkınma plânının yıllık programlarına göre girişilecek olan gelecek yıllara geçici yüklenme-
1 er, bu konuda mevcut hükümlerin plâna uygun şekilde değiştirilmesi zorunluğunu ortaya koy-
ımuış, çeşitli kanunlarda yer alan bu hükümflerin ayrı ayrı tadili cihetine .gitmektense her bakan
lığın bu gibi ihtiyaçlarını kapsıyacak tarzda esnek hükümler ihtiva eden bu kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bayındırlık Komisyonu 16 . 10 . 1963 
Esas No. : 1/561 

Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunda 
25 . 9 . 1963 tarilhinde kararlaştırılan «G-eılecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun tasarısı» 
ilJgili Bakanlık temısilcilreinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Müstenit gerekçede arz edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa arz olunur, 

Bayındırlık Komisyonu Başkanı 
Eskişehir 
»Sf. öztürk 

İstanbul 
R. T. Burak 

BÖ2JCÜ 

Konya 
F, Özlen 

Kırklareli 
A. Al tuğ 

Çorum 
N. Ahıskahoğlu 

ürfa 
»Sf. Kılıç 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/561 
Karar No. : 27 

21 1964 

Yüksek Başkanlığa 

!em:sil çilerinin istira-•('{el ecele yıllara geçici yüklenmelere dair kanun tasarısı, ilgili Bakanl 
kiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

1. 'Tasarının 1 nci maddesinin 1 ve 2 nci bendleri aynen kabul edilmiştir. 
Yüklenmelerin muayyen bir miktarla, tesbiti gerek kontrol ve murakabe, gerekse bütçe kaide

lerine riayeti temin bakımından faydalı ve lüzumlu görülmüş, bu kabil mühim laaihhüdatm teşriî 
kuvvetin tetkik ve murakabesinden geçmesinin tabiî bulunm'ası nazara alınarak .°> ncü bend olarak 
(Ancak, bu suretle ıgirişileeek yüklenmelerin yıllık ödeme miktarı; iligili bütçenin yatırım tertip
lerine konulan ödenek toplamının yarısını geçemez) hükmünün ilâvesi kabul edilmiştir. 

2. itkinci madde ile (geçici 1 nci maıdde aynen kabul olunmuştur. 
'\. 1904 bütçe tasarısı Senatoya, tevdi edilmek üzeredir. 
(Bu tasarı kanuniye! kesbedinceye kadar Bütçe Kanununun kabulü ihtimali da.ha kuvvetlidir. 

Bu durum muvacehesinde 196v) yılma ait cetvelin 1904 yılı bütçe taslağına bağlanmasına maddeten 
imkân bölüşmediğinden geçici 2 nci maddenin son satırındaki (1904 yılı iBütçe Kanunu tasarısına 
eklenir) cümllesnin yerine (ıflelecek yıllar Bütçe 'Kanunu tasarısına eklenir) ibaresi kabul edil
miştir. 

4. ıTasarmın >\ ve 4 ncü maddelerinin aynen kabulüne. 
Dosyanın ilişikleriyle birlikte Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlık Makamına tak

vimline karar veril mistir. 
Maliye Komisyonu Başkam Sözcü 

Muş Erzurum Ağrı 
Fİ. Mutlu ff. Karaca N. Günqör 

Adana 
A. Topaloğlu 

Adana 
Y. Aldimur 

Amasya 
M. K. Karan, 

Ordu 
O. N. Hazineci ar 

Sivas 
R. Çel teki i 

îmzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 746 ) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 15 . 7 . 1964 

Esas No. 1/561 
Karar No. 48 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun tasarı
sı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

1.050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 51 nei maddesinde birkaç yıla geçici yüklenmelere 
girişebilmek için kanun istihsalinin şart olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple daireler kendi ihtiyaç
ları için ayrı birer kanun tasarısı hazırlamakta, zamanla limitleri dolan hükümler için yeniden ka
nun tasarısı sevk etmektedirler. 

Kalkınma plânımızın icabı olarak bir yılda bitmiyen yatırımlar için girişilecek yüklenmelerinin 
yapılabilmesini sağlamak gayesiyle her daire ihtiyacı için ayrı ayrı kanun sevk etmektense, te'k bir 
kanunla daha seyyal hükümlerle işin süratlendirilmişi zarureti bulunduğu, bu zaruret muvacehesin
de 7020 sayılı Kanunu ilga eden ve ihtiyaca cevap verebilecek olan bu kanun tasarısının hazırlandı
ğı anlaşılmaktadır. 

Kanun tasarısının, Dışişleri Bakanlığının Türkiye haricinde yapacağı yatırımları da içine ala
bilmesini temin gayesiyle, 1 nei maddesine «Yabancı memleketlerde dış temsilcilik binaları veya ar
sa satmalınması veya bina yaptırılmasını sağlamak gayesiyle 2 nei fıkradaki esaslara göre tesbit edi
lecek miktarlar dâhilinde gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Dışişleri Bakanı yetkilidir» 
şeklinde bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının 2 nei maddesi 7020 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmaktadır. 7020 sayılı Kanun ise 
G nei maddesi ile 5368 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini yürürlükten kaldırmıştı. 7020 sayılı Kanu
nun da kaldırılmasiyle onun yürürlükten kaldırdığı kanunun yeniden yürürlüğe gireceği düşünül c-
miyeceğinden 2 nei madde Air ilâveye lüzum görülmeden aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının Tasama Meclisleri ve komisyonlarındaki müzakeresinin zaman alacağı ve yü
rürlük tarihinin değişik olabileceği düşüncesiyle geçici maddelerdeki tarihler kaldırılmış geçici 1 nei 
maddedeki, «1963 ve sonrası» yerine «gelecek» ibaresi, geçici 2 nei maddedeki, «1963 bütçe yılında» 
yerine «Kanunun yürürlüğe girdiği malî yılda» ibaresi, «1964 yılı» yerine de «mütaakıp malî yıl» 
ibaresi 'konmuştur. 

Plânlı kalkınma devrimizin daimi yatırımları icabetti ren tatbikatının zarureti olan kanun tasa
rısının, bir an evvel kanunlaşmasını teminen, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve genel kurulun 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Trabzon izmir Ankara Aydın 

% A. »Şf. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğhı N. Jierklcan O. Apaydın 

Balıkesir Diyarbakır Kırşehir Konya 
A. A. Bol ak II. GiMoğan A. Büfjin R. özal 

Mardin Niğdo Sakarya 
Ş. Aysan R. Soy er B. Akdnğ 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 746 ) 



HÜKÜMETtN TEK LİF î 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Kalkınma Plânının yıllık prog
ramlarında genel bütçeye dâhil dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin öngörülen ve bir bütçe 
yılı içinde tamamlanması mümkün olamıyan 
yatırım projelerinin sonraki yıllara ait giderleri 
tutarında gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye ilgili Bakanlık ve idareler yetkilidir, 

Birinci fıkra gereğince girişilecek yüklen
melerin yatırım gruplarına göre tutarlariyle 
yıllık ödeme miktarlarına ait sınırlar Devlet 
Plânlama Teşkilâtının mütalâası alındıktan 
sonra ilgili Bakanlıkla Maliye Bakanlığınca 
müştereken tesbit edilerek her yıl bütçe kanun 
tasarılarına eklenen cetvellerde belirtilir. 

MADDE 2. — 7020 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi veren diğer kanunların hükümleri sak
lıdır. Bu kanunlara konu teşkil eden işlerde 
1 nci madde hükmü, özel kanundaki yetkiyi 
aşan miktar için uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 7020 sayılı Kanun 
hükümlerine dayanılarak girişilmiş olan 1963 ve 
sonraki yıllara geçici yüklenmelere ait sözleş
melerin hükümleri saklıdır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1963 bütçe yılında 
girişilen ve girişilecek olan gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere ait yetkiler birinci madde hü
kümlerine göre tesbit edilerek cetvelleri 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısına eklenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

25 . 0 . 19fi: i 

Devlet Bakam ve 
Başbakan BasJ>. Yardımcısı V. 
/. inönü Y. Azizoğ/u 

4 — 
I MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRLŞİ 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun 

MADDE 1. — Kalkınma Plânının yıllık prog
ramlarında genel bütçeye dâhil dairelerle kat
ma bütçeli idarelerin öngörülen ve bir bütçe yılı 
içinde tamamlanması mümkün olamıyan yatı
rım projelerinin sonraki yıllara ait giderleri tu
tarında gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye ilgili Bakanlık ve idareler yetkilidir. 

Birinci fıkra gereğince girişilecek yüklen
melerin yatırım gruplarına göre tutarlariyle 
yıllık ödeme miktarlarına ait sınırlar Devlet 
Plânlama Teşkilâtının mütalâası alındıktan 
sonra ilgili Bakanlıkla Maliye Bakanlığınca 
müştereken tesbit edilerek her yıl bütçe kanun 
tasarılarına eklenen cetvellerde belirtilir. 

Ancak, bu suretle girişilecek yüklenmelerin 
yıllık ödeme miktarı; ilgili bütçenin yatırım 
tertiplerine konulan ödenek toplamının yarısını 
geçemez. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1963 bütçe yılında 
girişilen ve girişilecek olan gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere ait yetkiler birinci madde 
hükümlerine göre tesbit edilerek cetvelleri gele
cek yıllar bütçe kanunu tasarısına eklenir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S.. Say IST : 746 ) 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN ÜEttîŞTlRÎŞÎ 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kalkınma Plânının yıllık programlarında Genel Bütçeye dâhil deirelerle katma 
bütçeli idarelerin öngörülen ve bir bütçe yılı içinde tamamlanması mümkün olmıyan yatırım proje
lerinin sonraki yıllara ait giderleri tutarında gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye ilgili 
Bakanlık ve idareler yetkilidir. 

Birinci fıkra gereğince girişilecek yüklenmelerin yatırım gruplarına göre tutarlariyle yılllık öde
me miktarlarına ait sınırlar Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alındıktan sonra ilgili Bakan
lıkla Maliye Bakanlığınca müştereken tesbit edilerek her yıl bütçe kanun tasarılarına eklenen cet
vellerde belirtilir. 

Yabancı memleketlerde dış temsilcilik binaları veya arsa satınalınması veya bina yaptırtmasını 
sağlamak gayesiyle 2 nci fıkradaki esaslara göre tesbit edilecek miktarlar dâhilinde gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Dışişleri Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 1. — 7020 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak girişilmiş olan gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere ait sözleşmelerin hükümleri saklıdır. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği maili yılda girişilen ve girişilecek olan gele
cek yıllara geçici yüklenmelere ait yetkiler birinci madde hükümlerine göre tesbit edilerek cetvel
leri mütaakıp malî yıl bütçe kanunu tasarısına eklenir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Nüfus plânlaması hakkında kanun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/480) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 6 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1993/3161 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 7 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Nüfus plânlaması hakkında kanun tasa
rısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Nüfus plânlaması memleketimiz için yeni bir mefhumdur. Diğer, memleketlerde aile plânla
ması ve doğum kontrolü gibi terimlerle de ifade edilen nüfus plânlamasını biz «nüfus artışı 
ile ekonomik gelişme arasında millî geliri süratle artıracak bir fark tesis edemediğimiz tak
dirde nüfus artışının bir tehlike olduğunu halka duyurmak, onları buna inandırmak, bundan 
sonra da az sayıda çocuk sahibi olmak istiyen \eya çocuğu olmasını istemiyen ailelere her çe
şit yardımda bulunmak)» diye tarif ediyoruz. Bâzı memleketlerde nüfus plânlamasında aşırı 
tedbirlere başvurulmuş, kürtaj ve sterilizasyon ameliyeleri tatbik ve teşvik edilmiştir Memleke
timizde nüfus plânlamasının kürtaj ve sterilizasyon ameliyeleri ile yapılması kesin surette ya
saktır. Nüfus plânlaması çocuk sahibi olmak istiyen ailelere yardım edilmemesi mânasını da ta-
zammun etmemektedir. Çocuk sahibi olmak istedikleri halde çocukları olmıyan aileler de tedavi 
imkânlarına malik olacaklardır. 

Türk Ceza Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununda gebeliği önleyici tedbirleri engelli-
yen hükümler bu kanunlarımıza kaynak teşkil (den İtalyan ve Fransız kanunlarında da vardır. 
Bu hükümlerin bu milletlerin kanunlarına girmesinin sebebi italyanların faşist idare altında 
istilâcı siyaseti mazur göstermek için nüfusu hızla artıma arzuları ve her iki memlekette de 
katolik kilisesinin büyük nüfuzu olmasıdır. Bu hükümlerin bizim mevzuatımızla intikali de Bi
rinci Dünya Harbi ve istiklâl Harbini takibeden yıllarda nüfusumuzun süratle artmasını arzuya 
şayan olmasıdır. Filhakika o yıllarda harbten yeni çıkmıştık. Nüfusumuz 10 - 15 milyon civarında 
idi. Sıtma, frengi ve bulaşıcı hastalıklar memleketimizi kasıp kavuruyordu. O yıllarda mil
let olarak mevcudiyetimizi muhafaza, en kısa zamanda insan gücümüzü âzami seviyeye çıkar
makla imkân dâhiline girebileceği kabul ediliyordu. Çünkü ekonomimizin esasını teşkil eden 
ziraat insan gücüne dayanıyordu. Ağır ateşli silâhlar icadedilmediğinden askerî güç üzerinde in
san gücünün tesiri büyüktü. Bugün ise ekilen toprakların âzami hududuna varmış bululuyoruz. 
Çok yağmurlu seneler müstesna, zirai mahsulümüz nüfusumuzu beslemeye yetmemektedir. Zirai 
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kalkınma sulama, gübreleme gibi büyük ve halli uzun zaman alacak, olan problemlere bağlı
dır. Ziraat makineleştiği için insan gücü ihtiyacı" azalmış, işsizlik - en azından gizli işsizlik - Önem 
kazanmıştır. Sanayiin inkişafı da sermaye ve pazar meselesi ile alâkadar olduğundan süratle ar
tan nüfusun sanayi tarafından emilmesi de imkânsızdı]-. Bu durum karşısında gebeliği önle
yici tedbirleri engelliyen kanuni hükümlerin kaldırılması ve halka nüfus plânlaması konusunda 
eğitim yapılması zarureti doğmuştur. Bâzı çevrelerde nüfus plânlaması için Türkiye'nin besli-
yeceği optimum nüfusun tesbiti; ve tatbikatın bu hedefe ulaşmayı sağlıyacak şekilde yürütül-
'mesi fikri ileri sürülmektedir. Bugün için optimum nüfus fikri ilmî bir değer taşımamaktadır. 
Çünkü ziraat, mahsullerinin ve sanayiin inkişafında beklenmedik gelişmeler, keşifler sebebiyle 
bu projeksiyon hesaplarının yanlış çıktığı müşahede edilmiştir. Optimum nüfus fikri «millî gelir 
hızı ile nüfus artışı hızını ayarlama» prensibine yerini bırakmıştır. Kalkınma Plânının, nüfus 
politikası kısmında da tafsilen izah edildiği üzere nüfus plânlamasının kabulünün ana iktisadi 
sebebi budur. Başarılı bir nüfus plânlama politikası yürütürsek bunun ekonomimize tesiri 10 -
15 yıl sonra görülecek ve bilhassa prodüktif olmıyan nüfus azalarak ekonomik bünyemiz kuv
vetlenecektir. Bugün nüfusumuzun % 43 ü 14 yaşından küçüktür. Hindistan'da bu nisbet % 34, 
ekonomik olarak kuvvetli Garp memleketlerinde % 20 - 25 arasındadır. Bu suretle daha sağlam 
ve daha kültürlü bir nesil yetiştirmek imkânına malik olacağız. Bugün milletlerin askerî gücü 
memleketin ekonomik kapasitesine ve fertlerinin kültürüne 'bağlıdır. Ekonomisi zayıf, fertleri 
cahil bir milletin modern silâhlara sahibolmasma ve 'bunları kullanmasına imkân yoktur. 

Memleketlinizde gebeliği önleyici tedbirlerin menedilememesi sıhhi ve sosyal mahzurları da 
doğurmuştun'. Beşliye m iye c e ği çocuğa gebe kalan kadın, bunu düşürmek, için elinden geleni yap
maktadır, buna mecburdur. Çünkü hukukî tedbirlerin ekonomik hâdiseleri önliyebilmesi belirli 
hudutları içinde mümkündür. Bu hudut dışına eı kılınca vatandaş suç işlemeye mecbur kalır. 
Kendisine yardım edecek bir hekim bulamazsa bu işi yaşlı köy ve mahalle kadınlarının gösterece
ği sakim usullerle yapar. Bunu da ekseriya hayatı ile öder. Şansı varsa ölmez, fakat büyük 
bir ihtimalle sakat kalır. Köylerimizde de çocuk düşürme vakaları yaygındır. Bir etüde naza
ran köylerimizde her yıl tahminen 10 000 kadar kadın çeşitli sebeplerle çocuk düşürmekten öl
mektedir, Bunların ne kadarının proveke düşük olduğunu bilmek mümkün değildir. Suç oldu
ğu için kadınlar bunu söylememektedirler. Hastanelerimize ve doğum evlerimize müracaat eden 
hastaların hastalıklarının en mühim sebebi de yine eskiden düşürülen çocuklardır. Gebe ka
lan ka&ı-na çocuğunu düşürmek için imkân verilmesi elbette tecviz edilemez. Bu suçtur, fakat 
gebe kalmamak istiyen kadınlara veya eşi gebe kalmasını is'temiyen erkeklere yardım etmek de 
elbette bir vazifedir. Bu şekil yardım hem ahlâkîdir ve hem de katoliklik hariç hiçbir dine muga
yir değildir. Diyanet îşleri Eeisliğimizin ve Camiül-Ezher'in bu hususta fetvaları vardır. 

Dar gelirli ailelerin çok çocuklu oluşunun çocuk sağlığı ve çocukların yetiştirilmesi üzerinde 
de menfi tesiri vardır. Memleketimizde çocuk ölümleri çok yüksektir. Bunun en mühim sebebi 
çocukların iyi beslenemeleleri yüzünden mukavemetlerinin az oluşudur. Beslenme meselesi hallol
madan çocuk ölümleri önlenemez. Bu da ancak ailelere besliyemiyecekleri çocuklara maljk ol
mamaları için suç olmıyacak yollar öğretmekle ve onlara yardım etmekle olur. Dar gelirli bir 
ailenin çocukları ne kadar çok olursa bunların iyi yetiştirilmeleri imkânı o kadar azalır. Memleke
timizin, ordumuzun çok; nüfusa değil, kültürlü, iyi yetişmiş fertlere ihtiyacı vardır. Bugün hima
yeye muhtaç çocukların sayısının bir çığ gibi artmasında da dar gelirli ailelerin bakamıyacakları 
kadar çocuğa sahibolmalarmın rolü vardır. (Bu meselenin halli için en müessir yollardan biri kadın
lara besliyemiyecekleri çocuğa gebe kalmamalarının yolunu öğretmektir. Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununda ve Türk Ceza Kanununda (gebeliği önleyici tedbirlere karşı konulan hükümler insanların 
tabiî haklan ve hürriyetleri ile de tearuz teşkil etmektedir. Bir insanın istediği zaman çocuk sa
hibi olması veya olmaması onun en tabiî hakkıdır. Bu hak ve hürriyetin kısıtlanması da Ana
yasamızın âmir bulunduğu hür rejim ile telifi kabil değildir. Bu sebepledir ki, Hükümet, Kalkınma 
Plânında nüfus planlanmasını tavsiye etmiş ve Büyük Millet Meclisi bu hususu aşağıdaki esaslar 
dairesinde kabul etmiştir. 
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Bir zamanlar çok haklı sebeplerle kabul edilmiş olan nüfusu mümkün olduğu kadar hızlı ar
tırma politikası bugünün şartlarına uygun değildir. (Bu bakımdan bugünkü politikanın nüfus 
plânlamasını yasaklıyan yönü hemen değiştirilecektir. Bu hem nüfus artış hızının biraz yavaşla
masını hem de çocuk nüfus oranının küçülmesini sağlıyacaktır. 

Burada nüfus plânlamasının mahiyeti hakkında bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Nüfus 
planlaması bâzı çevrelerde bir yanlış anlama sonucu olarak çocuk sahibi olmada bir Devlet mü
dahalesiyle karıştırılmaktadır. Oysa nüfus plânlaması, ailelerin istedikleri sayıda ve istedikleri 
zamanda çoeuk sahibi olmalarını kolaylaştıran demokratik bir usuldür. 

Yeni nüfus politi'kasiyle ilgili tedbirler şunlardır: 
•a) (M)eliği önleyici bilgilerin yayılmasını ve gebeliği önlemekte ikullanılan araç ve ilaçla

nın ithal ve satışını yasaklıyan kanım hükümleri kaldırılacaktır. 
b) Sağlık 'hizmetlerinde çalışan personele (doktor, hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, sağlık 

memuru) nüfus plânlamasiyle ilgili olarak gereken bilgiler verilecektir. Bu, Ihem ilgili okul ve 
'kurslarda bu konuda yeni dersler konularak, 'kem de normal okul ve ikurs safhasını 'geçirmiş 
personeli yeniden kuralara çağırarak yapılacaktır. 

c) Bu kimseler -gere'kli bilgiyi ve parasız dağıtım sftz konusu olduğu hallerde malzemeyi iıs-
ıtayenlere vermekle 'ödevli olacaiktır. 

d ) 'Mevcut imkânlardan faydalanarak nüfus plânlaması eğitimi yapılacaktır. 
e) Gerekli araç ve ilâçların ucuza itihali, yurt içinde imali ve muihtaıcolantara parasız da

ğıtılması imkânları araş,tınla çaktır. 
Maddelere geçmeden, evvel Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu kanun tasarısının hazır

lanmasında başvurduğu ilmî (heyetlerin çalışmalarına da kısaca, işaret faydalı olur. Bu hususu 
tetkik etmek üzene 21 . 6 . 1955 de toplanan bir heyet meseleyi tıbbi yönden ele almış, gebeliği 
önleyici tedbirler alınmasını ve vasıtalar kullanmasını men eden kanuni (hükümlerin kaldırılma
sını tavsiye etmiş ve tıbbi zaruretler dışındaı kürtaj ve sterilizasyonun yasaik olmasının deva
mını uygun mütalâa etmiştir. İft . 12 . 1960 da. Hıfzısıhha Okulunda, Türkiye'de doğum kont-
roluma müsaade edilmesinin fayda ve mahzurları üzerinde yapılan ilmî toplantıda gebeliği önle
yici tedbirleriln yasak oluşunun ekonomik, sosyal ve tıbbi bakımdan bir ihata olduğu müttefi'kam 
beyan edilmiştir. 1 . 6 . 1961 'ta ruhinde toplanan Yüksek Sağlık Şûrası da bu kararı desteklemiş 
ve Umumi Hıfzıssı'hlha Kanununun 152 ve Türk Ceza Kanununun 471 niei maddelerimin tadilinin 
tekldiffimi kabul etmiştir. îlişük kanun tasarısı. 26 . 11 . 1962 de Yüksek iSağlık Şûrasının ve 
28 . 12 . 1%2 tarihimde de Bakanlıkta toplamanüniversite profesörleri ve Hükümetin 'muhtelif dai
relerinde çalışan uzmanlardan müteşekkil bir heyetin tavsiyesi ğöz önüne alımara'k 'hazırlanmıştır. 

Madde 1. — Bu maddede fertlerin istedikleri zamanda ve istedikleri sayıda çocuk yapma (hür
riyetleri olduğu, nüfus plânlamasının bu mânayı ifade ettiği ve bunun da ancak gebeliği önleyi
ci tedbirlerle tatbik edilebileceği sarih olarak belirtilmektedir. Bu madde Hükümetin belirli bir 
sayıdan fazla çocuğu olan ailelerin daıha fazla çocuğu olmasına müsaade etmiyeceği, müdahale
de bulunacağı 'gibi endişeleri bertaraf etmekti1 ve nüfus plânlamasının Hükümet tarafından de-
ftil, fertler tarafından kemdi istekleriyle yürütülen bir tedbir olduğunu bükme bağlanmaktadır. 

Madde 2. — İkinci madde gebeliği önleciyi tedbirlerin veya tıbbi zaruret Ihalinde gebeliğin 
devamına anâni tedbirlerim tatbikinde şahsın rızasını şart koşmaktadır. Bu (suretle kalkınma 
plânının, nüfus politikası bölümünün tedbirler paragrafının (e) fıkrasındaki hüküm bu kanunda 
da sarahatle ilfade edilmiş olmaktadır. 

(Madde 3. — Bugün balk İle ilgili «ğitim faaliyetlerinde eğitim, propaganda kelimesinin mü
teradifi olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple nüfus plânlamasının bir zaruret olduğunun halka 
duyurulması bir eğitim faaliyetidir. Nüfus plânlaması zaruretini duyan ve bunu tatbik etmek 
is'tiyen halk, bumı nasıl yapacaklarını öğrenmek ihtiyacındadır. Bazan bunu 'kullanmak için 'he
kimin veya yetiştirilmiş «belerin yardımına ihtiyaç gösterir. Kanun bütün bu faaliyetleri kont
rolsuz bırakmamakta eğitim, öğretim ve uygulama ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri düzenle-
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me görev, yetki ve 'Sorumluluğunu Sağlık ve Sosyal Yardım [Bakanlığıma bırakmaktadır. îBu faa
liyet esas itibariyle sağlık ocakları, ana - çocuk sağlığı merkezleri, doğum evleri personeli ta
rafından yürütülecekse de murakabe, eğitim ve bâzı hallerde uygulama için 'hususi teşekkül 'kur
ma iıcabedeibillır. (Böyle bir 'teşkilâtın kurulması yemi kadro alınmasını ieabettirdiği takdirde hu 
'husus içlin kadro kanunları teklifi gerekecektir. Kalkınma plânı, gereken hallerde halka gebeliği 
önleyici madde ve ilâçların parasız dağıtılmasını âmirdir. IBu madde bu 'hususu da -hükme bağ
lam aktadır. 

Madde 4 ve 5. — Kamumda .nüfus plânlamasında kürtaj ve sterilizasyon amöliyeHerinin. ya
sak olduğu 'kesin olarak belirtilmiştir. Bununla beraber 'annemin bayatını telhdidedetn veya do
ğacak çocuğun bedenî veya. ruhî ağır maluliyeti büyük bir ihtimal olduğu ilmî müşahedelerle 
teeyyüdetmitş bir (hakikat ise amanın bayatını veya neslin sağlığını korumak için kürtaj veya 
sterilizasyona lüzum vardır. Nitekim şiddetli bir kanama ile gelen bir kadına kürtaj yapılmazsa bu ka
dın ölür. Rahim kanseri olan bir kadının rahmi çıkarılmazsa bu kadın ölür. Rahmin çıkarılması sterili
zasyona müncer olur. 'Tabiî ki. sterilizasyon bu hallerde yasak edilemez. (Bunlara müsaade edil
mekle beraber bunların nerede, kim tarafından ve (hangi durum ve şartlarda; yapılacağı »hususu 
kontrol altıma, alınmış ve bu hususu düzenlemek üzere tüzük 'hazırlama yetkisi Sağlık ve Sosyal 
Vardım (Bakanlığına 'bırakılmıştır. Her (ha! ve kârda bu ameliyelerden evvel rapor alınması ar
zuya şayan ise de hazan böyle ibir muameleye tevessül etmekten dolayı vukua, gelecek gecikme
ler hastanın bayatına mal olabilir. Bir düşük kanıanıası, bir dış gebelik kanaması, 'bir batın 
ameliyesi esnasında evvelden, teşjhls edil m iyen bir .hastalık, sebebiyle, rahmin .alımmaisı mecburiye
tinin ortaya çıkması, gebeililk ile telif 'edilemiyen ağır kalb hastalıkları ve tüberküloz buna misal 
•olarak 'söylenebilir. l>u 'gibi. .haillerde ihbar mecburiyeti konması tek 'hekimin kararı ille yapılan 
tbu ameliyelerde suiistimali' önlemek içindir. 

Madde 6. — Hastanın tedavisi için veya doğacak çocuğun sakat olması endişesiyle yapılacak 
bu müdalhalalerde dalbi rıza şarttır. Hayatı palı asıma da olsa gebe kalmak ve çocuk doğurmak 
istiyen. Mir kadına arzusu (hilafıma bir müdahaleye.kimseninIha.kkıyoktur. 

•Madde 7 ve. 8. — (Bu maddelerde Sağlık ve Sosyal Yardım IBakamliğimin müsaadesi dışımda 
•hareketlerle âcil miidaıka!eleri ibbar etmiyen hekimlere verilecek cezalar 'hakkındia. hüküm vardır. 

Madde 9 ve 10, Kaldırılan maddelere, madde 11 ve 12 yürürlüğe ait (hükümlerdir, 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu, 
Esas No. 1/480 

Karar No. 112 

17.? . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Nüfus plânlaması ıhakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 
Tasarıdaki gerekçe ve metin yerinde görülerek aynen kabul edildi. Sağlık ve Sosyal Yardım 

"Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
(Bu rapor 8öızcüsü 

Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekilı ve Kâtip 
Denizli Erzurum İzmir Artvin 

/ / . Oral N. Dîler M. Uyar S. Eminağaoğlu. 

Kars 
L. Aküziim. 

Kayseri 
A. Araş 

Kayseri 
M. Göker 

Konya 
&, Aytan 

istanbul 
S. Vardarh 

Elâzığ 
N. Oüray 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 388 ) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağhk ve Sosyal Yardım Komisyonu 19 .7.1963 

Esas No. 1/480 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine Bakan
lar Kurulunca 7.6.1963 tarihinde arzı kararlaştırılan (Nüfus Plânlaması hakkında kanun tasa
rısı) Komisyonumuzun 19.7.1963 tarihli toplantısında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müs
teşarı ve Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun tasarısının gerekçesinde de bertafsil izah edildiği veçhile, nüfus plânlamasının esas
ları Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilmiş (bulunmakta idi. 

Teklif edilen kanun tasarısı plânda kabul edilen prensipleri icraya intikalini sağlıyacak esas
ları ihtiva etmektedir. 

Tasarı gereğince nüfus plânlaması ancak gebeliği önleyici tedbirlerle ve fertlerin rızasiyle ya
pılabileceği mülâhazasiyle Komisyonumuz tasarının tümünü prensibolarak kabul etmiş ve mad
delerin müzakeresine geçilmiş, tasarının bu hükümlere aykırı hareket edenlere karşı tatbik edi
lecek caza hükümlerini de ihtiva etmektedir. 

7 nci maddenin birinci fıkrasının beşinci satırında para cezası ağır para cezası olarak değiş
tirilmek suretiyle ve diğer maddelerde tasarıda olduğu gibi Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve (Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanıvekill Bu Rapor iSö'zcüsü Kâtip 

Ankara Gaziantep îzmir 
M. K. Erkovan M. Canbolat M. Döşemeci 

Eskişehir tçel Niğde Uşak 
/. CemalcıUr t. önal R- Soyer t. Bulanalp 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 11. 9 .1963 
Esas No. 1/480 
K>arar No. 165 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen «Nüfus plânla tıası hakkındaki kamın tasarısı» Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Müsteşan ve Maliye Bakanlığı1 temsilcileri hazır oldukları halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Gerekçesinde de geniş bir şekilde açıklandığı veçhile, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
esasları tesbit edilen nüfus plânlamasını temin maksadıyla sevk -edilen Adalet ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarınca da kabul edilen tasarı plân hedeflerinin tahakkukunu sağlıyacağı 
cihetle komisyonumuzca, da yerinde görülmüş, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun metni 
müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 088 ) 



Birinci maddenin birinci fıkrasındaki, fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk 
sahibi olmaları hükmü muvacehesinde istenilen maksat esasen tahakkuk ettiğinden ikinci mad
denin tedvinine lüzum görülmediğinden metinden çıkarılmıştır. 

3, 4 ve 5 nci maddeler, 2, 3 ve 4 ncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
ikinci maddenin kaldırılması neticesi olarak 6 ncı maddedeki madde numaraları değiştirilmiş 

ve 5 nci madde olarak kalbul edilmiştir. 
7 nci maddede geqen (ithal) kelimesi yerine (yurda sokanlar) tabiri uygun görülmüş ve ikin

ci fıkradaki (ilâç ve araçların reklâmım yapanlar) cümlesinden maksadın esas bu işi yapan 
firma veya müesseseler kasdedildiği anlaşıldığından (yapanlar) yerine (yaptıranlar) kelimesinin 
kullanılması daha uygun görüldüğünden madde bu değişikliklerle 6 ncı madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Diğer maddeler numaraları değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Bir an evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku

rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Hatay 
Ş. tnal 

Artvin 
Söz "hakkım mahfuz 

8. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kars 
K. Ohyay 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. IslimyeU 

Aydın 
0. Apaydın 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada bulunamadı 

Konya 
R. özal 

Sakarya 
N. Boyar 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. Sezgin 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Hatay Kırşehir 
A. S. Hocaoğlu Doğumu tahdidetmek suretiyle 

nüfus artımına mâni olacak 
bu kanuna muhalifim. 

A. Bilgin 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Alicanoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Şener 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 388 ) 





HÜKÜMBTÎN TEKLÎFt 

Nüfus plânlaması hakkında kanun tasarısı 

[ - Temel hükümler : 

MADDE 1. — Nüfus plânlaması, fertlerin 
istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk 
sahibi olmaları demektir. 

Bu husus, gebeliği önleyici (tedbirlerle sağ
lanır. Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona 
erdirilemez veya sterilizasyon veya kastrasyon 
ameliyesi yapılamaz. 

MADDE 2. — Hiç kimse rızası olmaksızın 
gebeliğe veya gebeliğin devamına mâni tedbir
lere hedef tutulamaz. 

MADDE 3. — Nüfus plânlaması zaruretinin 
halka duyurulması ve bu hususlarla ilgili eği
tim, öğretim ve uygulama, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının tesbit edeceği esaslara gö
re yürütülür. 

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı özel teşkilât kurmaya ve gebeliği önle
yici ilâç ve araçları muhtacolanlara parasız da
ğıtmaya yetkilidir. 

/ / - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona er
dirilmesi ve sterilizasyon yapılmasiyle ilgili hü
kümler : 

MADDE 4. — Gebeliğin ana hayatını teh-
didettiği veya edeceği, rüşeymin veya ceninin 
normal gelişmesini imkânsız kılan veya doğa
cak çocuk ile onu takibedecek nesiller için ağır 
maluliyet sebebi teşkil edecek hallerde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı 
kurulların objektif arazlara dayanan gerekçeli 
raporları üzerine rahim tahliye edilebilir. 

Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı 
veya hayati organlardan birisini tehdideden 
hallerde, durumu tesbit eden yetkili hekim ta
rafından da gerekli müdahale yapılarak rahim 
tahliye edilebilir. 

Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan ev
vel veya mümkün olmadığı ahvalde en geç yir-
midört saat içinde yapılan müdahale ile müda
haleyi icabettiren gerekçeleri illerde sağlık mü
dürlüklerine, ilçelerde Hükümet tabipliklerine 
bildirmeye mecburdur. 

M. Mecli«i 
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ADALET KOMİSYONUNUN 

DEĞtŞTÎRÎŞt 

Nüfus pl&ntiaması hakkında kamın tasarısı 

1 • Temel hükümler : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

II - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona 
erdirilmesi ve sterilizasyon yapılması ile ilgili 
hükümler : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 388 ) 
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SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM 
KOMİSYONUNUN DEĞtŞTlRÎŞt 

Nüfus plânlaması hakkında kanun tasarısı 

I - Temel hükümler : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

II - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona 
-erdirilmesi ve steriUzasyon yapılması ile ügili 
Jiükümler : 

MADDE 4. — Tasalının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEÖtŞTÎMŞl 

Nüfus plânlaması hakkında kanun tasarısı 

I - Temel hükümler : 

MADDE İ. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 3 ncü maddesi 2 noi 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

77 - Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona er
dirilmesi ve steHUzasyon yapılması ile ilgili hü
kümler : 

MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 388 ) 
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Hü. 

Müdahale yoliyle rahmin tahliyesiyle ilgili 
esaslar, hastalıklar, tahliyenin yapılabileceği 
yer ve kurumlar ile âcil hallerin nelerden ibaret 
bulunduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahi
yeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 5. — Bir kadının gebe kalmaması
nı gerektirecek bir hastalık veya arıza ile ma
lûl olduğu veya bir erkek veya kadının irsen 
intikali eden vahim bir hastalığa müptelâ olduğu 
tıbben sabit olursa, bunların çocuk yapma kabi
liyetinin cinsî ihtiyaçlarını tatmine mâni olma
dan izale için gerekli müdahaleler Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı ku
rulların objektif araza dayanan gerekçeli rapo
ru ile yapılabilir. Bu hususla ilgili esaslar, has
talıklar ve müdahalenin yapılabileceği yerler 
dördüncü maddede çıkarılacağı bildirilen tü
zükle belirtilir. 

Her hangi bir hastalığın tedavisi için yapı
lan ve mahiyetleri itibariyle sterilizasyon veya 
kastrasyonu intaç eden müdahaleler bu hükmün 
dışındadır. 

MADDE 6. — Dördüncü ve beşinci madde
lerde belirtilen müdahaleler, alâkalı şahsın ya
zılı rızasiyle, reşit olmıyan veya vesayet altın
da bulunan şahıslar üzerinde yapılacak müdaha
leler küçüklerde velinin, vesayet altındaki şa
hıslarda, Sulh Mahkemesinin izin vermesine 
bağlıdır. 

III - 'Ceza hükümleri : 

MADDE 7. — Sağllk ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından müsaade edilmiyen gebeliği 
önleyici ilâç ve araçları ithal eden veya memle
ket içinde imal edenler veya dağıtanlar veya 
satanlar yedi aydan iki seneye kadar hapis ve 
iki bin liradan az olmamak şartiyle sağladıkla
rı menfaatin beş misli para cezasına çarptırı
lırlar. 

Sağlık vç Sosyal Yardım Bakanlığının müsa
adesini almadan veya Bakanlığın tesbit ettiği 
esaslardan farklı olarak yukarıdaki ilâç ve araç
ların reklâmını yapanlar bir aydan altı aya ka
dar hapis ve beş yüz liradan iki bin liraya ka
dar ağır para cezasına çarptırılırlar. 

Adalet Ko. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Z/7 - Ceza hükümleri : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 388 ) 
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'Sağlık ve Sosyal Yardım. Ko. 

MADDE 5. - - Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

777 - Ceza hükümleri : 

MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından müsaade edilmiyen gebeliği 
önleyici ilâç ve araçları ithal eden veya mem
leket içinde imal edenler veya dağıtanlar veya 
satanlar yedi aydan iki seneye kadar hapis ve 
ikibin liradan az olmamak şartiyle sağladıkları 
menfatm beş misli ağır para cezasına çarptırı
lırlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mü
saadesini almadan veya Bakanlığın tesbit etti
ği esaslardan farklı olarak yukardaki ilâç ve 
araçların reklâmını yapanlar bir aydan altı aya 
kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. 

'Bütçe ve Plân E3o. 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Üçüncü ve dördüncü madde
lerde belirtilen müdahaleler, alâkalı şahsın 
yazılı rızasiyle, reşit olmıyan veya vesayet al
tında bulunan şahıslar üzerinde yapılacak mü
dahaleler küçüklerde velinin, vesayet altında
ki şahıslarda, sulh mahkemesinin izin verme
sine bağlıdır. 

III (Uza hükümleri : ' 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından müsaade edilmiyen gebeli
ği önleyici ilâç ve araçları yuı*da sokanlar ve
ya memleket içinde imal edenler veya dağıtan
lar veya satanlar yedi aydan iki seneye kadar 
hapis ve ikibin liradan az olmamak şartiyle 
sağladıkları menfaatin beş misli ağır para ceza
sına çarptırılırlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının mü
saadesini almadan veya Bakanlığın tesbit et
tiği esaslardan farklı olarak yukardaM ilâç ve 
araçların reklâmını yaptıranlar bir aydan altı 
aya kadar hapis ve ̂ beşyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. 

M. Meelfei ( S. Sayısı : 388 ) 
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Mü. 

MADDE 8. — Âcil haillerde yaptıkları mü
dahaleyi zamanında yetkili sağlık teşkilâtına 
bildirmiyen hekimler beşyüz liradan bin liraya 
kadar ağır para cezasına çarptırılırlar. 

IV - Kaldırılan hükümler : 

MADDE 9. — 1598 sayılı Umumi Hıfzıssıh-
ha Kanununun 3 neti maddesinin birinci fıkra
sının doğumu tezyit hakkındaki hükmü ile 152 
nci maddesinin başındaki «ilkaha mâni veya» 
kelimeleri ve 156 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — 576 sayılı Türk Ceza, Kanu
nunun 3078 sayıllı Kanunla değiştirilen 471 nci 
madesinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

7 . 6 . 1963 

Başbakan 
İ. tnönü 

Devlet IBakanı ve 
fBafb. Yardımcısı 

ffi IMnçer 
Devlet Bakanı 

A. §-. Âğanûğlu 
Devlet Bakanı 

IV. Ötem 
MiUiŞaTsmnma Bakanı 

/?. $tomw 
Dif işleri Bakam 

F. O. ErUn 

Devlet IBakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı Ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybm 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

Adalet Ko. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

IV - Kaldtrtları hükümler : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
$. R. Hjatipoğhi-
Ticaret Bakanı 

M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Balkanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı 
F. ÇeMfobaş G. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Oökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 388 ) 
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Sağdık ve Sosyal Yardım Ko. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

IV - Kaldırılan hükümler : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 7. — Tasarının 8 nci maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

1V - Kaldırılan hükümler : 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi 11 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

• « • » • 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 388 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 

(1 /371) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar * 7.1. 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1915 - 32 

MİLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

İnzibat komisyonlarının, Bakanlık Teşkilât kanunları ile teşkil olunacağı 788 sayılı Memurin 
Kanununun 52 nci maddesi ile hükme bağlanmış olmasına rağmen 27 . 5 . 1939 tarihli ve 3614 sa
yılı Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanunu ve eklerinde Bakanlık İnzibat Komisyonunun kurulması
na dair her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu sebeple Ticaret Bakanlığının kuruluşundan bu yana İnzibat Komisyonu Bakanlık mucibi ile 
teşkil edilmek suretiyle bu boşluk doldurulmakta ve inzibati muameleler bu komisyon marifetiyle 
tetkik ve hükme bağlanmakta idi. 

Bu cümleden olmak üzere Ticaret Bakanlığına mensup bir memurun bu komisyonca verilen bir 
karar aleyhine (Bakanlık İnzibat Komisyonunun kanun mucibince teşkil edilmiş olmaması ve ka-
zai bir salâhiyeti bulunmaması gerekçesiyle) Danıştay Başkanlığına vâki itirazı üzerine muamele 
ihtilâf konusu olmuştur. İleride de bu neviden ihtilâfların zuhuru her zaman muhtemeldir. 

Disiplin komisyonları kazai sıfat ve salâhiyeti haiz olduklarından bunların kanunla vücut bul
maları şart olduğu gibi 788 sayılı Memurin Kanununun 52 nci maddesinde de, Bakanlık İnzibat 
komisyonlarının Bakanlığın memurlarına ait kanunlarına göre - teşekkül edeceği hükme bağlan
mıştır. 

Hiçbir kanuni mesnedi olmadan Bakanlık onayı ile kurulmuş bulunan bir İnzibat Komisyonu
nun hukukan teşekkül etmiş bir disiplin komisyonu olarak kabulü caiz bulunmadığı gibi verdiği 
kararlara hukukî ve icrai bir vasıf izafesi de mümkün değildir. 

Bu duruma göre Bakanlık bünyesinde bir inzibat komisyonuna olan ihtiyaç izahtan vareste olup 
kazai sıfatı haiz bir Bakanlık İnzibat Komisyonunun süratle kurulması zarureti dolayısiyle bu ka
nun, tasarısı hazırlanmıştır. 
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Yüksek Başkanlığa 

'Ticaret i>akanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna. ibir madde eklenmesi kaiklkında 
tasarısı ilgili Ticaret Bakanlığı temsil çilerinin de işiüraMeri 'ile koımisyo'nıımuzda görüşüldü 

Gerekçede ar/ ve Jza'lı edilen hususlar Ikomisyonııımuzcıa da uygun görülmüş ve kanun t 
aynen kalbui edıiimiştir. 

Oeııeü. Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
İBaişikauvvekiH 

Balıkesir 
C Kanpulal 

Burdur 
N. Yavuzkan 

kanun 

aşarisi 

ıBaş'kau 
İzmir 

A. Ertunga 
Ankara 

M. Mıheıoğlu 

Yüksek Başkanlığa sunul!uı 
' Sözcü 

Ankara. 
/. Gence 
İstaınbul 

V. ('harar 

Kâtip 
Siirt 

//. Özgen 
Trabzon 

E. Dikmen 
İmzada liralıma n adı 

IIÜIKÜMMİN" TEKlJtF>J 

Ticaret Hakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve vasıf elerine îdair olan 27 . 5 . 1939 tarihli ve 3614 
sayılı İKaııuna aşağıdaki öoıadde eklenmiştir. 

EK IMADDE — Bakanlık İnzibat Komisyonu, Müsteşarın Başkanlığı altında Daire başkanları 
ve Genel müdürler ile Hukuk Müşavirinden kurulur. Zatisleri (Müdürü bu komisyonun tabiî üye
sidir. Başkan ve üyelerin mazeretleri halinde komisyona vekilleri veya yardımcıları katılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Ticaret Bakanı yürütür. 

Başbakan 
t. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Ya rdımcısi 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
içişleri Bakanı 
II. O. Beka la 

Millî Eğitim Bakanı 
S. II. Ilatipoğhı 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
Y. Asizoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
(1. T. Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakam 
$. Ağanoğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakam V. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakara 
/. Seçkin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

18 . 12 . 1962 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
//. D hiçe r 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Millî Savunma Bakanı V. 
II. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Tarım Bakanı 

M. îsmen 
Sanayi Bakanı V. 

F. Melen 
imar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 
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