
D O N E M : 2 C İ L T : 12 TOPLANTI : 2 

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

49 ncu Birleşim 

8 . 2 . 1967 Çarşamba 

îçincbkiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
389 

390 

390 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 390,428 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'ıım, bölge tiyatroları kurulması için ver
dikleri kanun teklifinin uzun zamandı? 
Maliye Komisyonunda bekletildiğine ve 
bir geçici komisyon kurularak görüşülme
si gerektiğine dair demeci ve Maliye Ko
misyonu Başkanı Çankırı Milletvekili Ta-
hir Akman ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in cevabı 390:391 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu Başkanlığının, Cumhuriyet Senato
su Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, «Sosyal 
Sigortalar Kurumu Sağlık personelinin 
ödenekleri hakkındaki kanun teklifinin» 
aynı konuda Hükümet tarafından hazır
lanmakta olan kanun tasarısının Meclis
lere şevkine kadar ertelenmesine karar 
verildiğine dair tezkeresi (3/57]) (2/385) 392 

Sayfa 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 

seçimi 392:393,428 
4. — T. t. P. Genel Başkanı Mehmet 

Ali Aybar ve 7 arkadaşının, Hükümetin 
Anayasa çizgisi gerisinde bir politika izle
miş olması sonucunda Anayasaya karşı iz
lemiş olması sonucunda Anayasaya karşı 
zihniyet, tutum ve davranışların son za
manlarda büsbütün yoğunlaşmış olduğu 
iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/50) 393:399 

5. — Sorular ve cevaplar 400 

A — Sözlü sorular ve cevaplan 400 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
m, Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonun
da Kıbrıs hakkındaki, aleyhimize tecelli 
eden karara müessir olan başlıca hususla
rın neler olduğuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/122) 400 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüee'nin, Çorum - Osmancık arasın
daki yol güzergâhında Kırkdilim denilen 
kısmın teknik standartlara uygun olup ol-
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Sayfa 
madığma dair Bayındırlık, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/154) 400 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca 
küçük çiftçiye verilen zirai kredi hadle
rinin, günün ihtiyaçlarına uygun bir sevi
yeye yükseltilmesi için ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan ve Tarım Bakanından 
sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun sözlü cevabı (6/164) 400:406 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, son yapılan basın toplantısının 
TRT ile yayınlanması hakkındaki talebin 
gerekçesinin ne olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/167) 406 

5. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrı-
dağ'm, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulma
sına karar verilen Bira Fabrikasının 1959 
yılında ihaleye çıkarıldığı halde, sonra
dan ihalesinin durdurulması sebebinin ne 
olduğuna dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 406 

6. — içel Milletvekili ismail Çataloğ-
lu'nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötü
rü, Maliye Bakanlığınca icra yoliyle satı
şa çıkarılan Rasim Dokur Fabrikasının 
halen ne durumda bulunduğuna dair Ma
liye, Sanayi ve Çalışma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/169) 406 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya ili Akşehir ilçesinde, bir 
verem sanatoryumu açılması için bir ha
zırlık olup olmadığına dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip So-
munoğlu'nun sözlü cevabı (6/170) 406:407 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çöl
leşmeye karşı daha hızlı savaşmak-için ne 
gibi tedbirler alındığına dair Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/171) 407:408 

9. — içel Milletvekili ismail Çataloğ-
lu'nun, içel'de ithalât tacirlerine gübre 
ithali için verilen müsaade için hangi kıs
tasın esas alındığına dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/172) 408 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
nm, sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan 
küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Sayfa 
kredi kooperatiflerine olan borçlarının er
telenmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sorusu ve Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/173) 408:412 

11. — Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık il
çesi Beylikahır bucağı Belediye Muhasibi
nin işten el çektirilmesini icabettiren hâ
disemi ne olduğuna dair sorusu ve içişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm sözlü cevabı (6/174) 413: 

414 
12. — Eskişehir Milletvekili Şevket 

Asbuzoğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı 
Günyüzü Bucak Müdürünün başka bir il 
emrine tâyin edilmesi sebebine dair sorusu 
ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'm sözlü 
cevabı (6/175) 414:417 

13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, ders ve resmî görevleri dışındaki 
yazı ve sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin 
bakanlık emrine alındığına ve bu konuda 
kaç soruşturmanın bakanlığa intikal etti
ğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/176) 417 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, şeker pancarı alım fiyatının, 
hangi ölçüler ve faktörler dikkate alına
rak tesbit edildiğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/177) 417 

15. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
m, Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inki
şafı için bir etüt çalışması olun olmadıkı
na dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Baka
nı İbrahim Tckin'in sözlü cevabı (6/178) 417: 

419 
16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-

in, sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu 
memur olmalarının düşünülün düşünülme
diğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Edip Somunoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/180) 419:421 

17. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Bedri Baykam'm Amerika'da tanı
tılması için bir karar almıp alınmadığına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/181) 421 

18. — Erzurum Mileltvekili Necati 
Gaven'in, Erzurum ilinde halen kaç dok-

— 386 — 
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Sayfa 
tor olduğuna ve Numune Hastanesinden 
ayrılan doktorların yerlerine ne zaman 
tâyin yapılacağına dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/182) 421:422 

19. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun, işçi Sigortaları Kurumu tara
fından Soma'da yaptırılan işçi blok evle
rinin, 5 seneden beri gayesine tahsis edil-
'nemesi sebebine dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 422 

20. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal et
tiği sütü işlemek ve değerlendirmek için, 
memleketin hangi stratejik bölgelerinde 
örnek tesisler kurmuş olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/184) 423 

21. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulü
ne giren kasaba ve köylerin adedinin ne 
kadar olduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/185) 423 

22. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tu
tulacak arazi miktarının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/186) 423 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, yeni bir Toprak kanunu tasarısının ha
zırlanmakta olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/187) 423 

24. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşma
nın mahiyetinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/188) 423 

25. — Hatay Milletvekili Yahya Kan-
bolat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit 
edilmiş olup olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/189) 423 

26. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
mn, Adana'da bütün fakülteleriyle bir 
üniversite açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/190) 423 

27. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun, Bergama ile Akhisar arasında 

Sayfa 
yapılması takarrür ©den asfalt yolun 1966 
yılı içinde yapılıp yapılmıyacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/191) 423 

28. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun servet transferi yoliyle memle
ketimize ne gibi malların girdiğine ve bu 
müsaade belgelerinin kimlere verildiğine 
dair Ticaret ve Maliye Bakanlarından söz
lü sorusu (6/192) 423 

29. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin güven 
oyu aldığı tarihten itibaren kaç vali, kay
makam, il hukuk işleri müdür, emniyet 
müdürü ve emniyet kadrosunda vazifeli 
memurun nakil suretiyle yer değiştirdiği
ne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/193) 423 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurtı-
cu'nun, 1950 yılından bugüne kadar Tür
kiye'de sosyal konularda ne kadar yaban
cı araştırmacı çalıştığına dair, Millî Eği
tim ve Dışişleri Bakanlarından sözlü soru
su (6/194) 423424 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te 
meydana gelen âfet ve sel baskınları so
nucunda no kadar maddi zararın tesbit 
odilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve 
köylere ne çeşit yardım yapıldığına dair 
Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve îskân 
ve Köy işleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/195) 424 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir 
adliye binası yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/196) 424 

33. -— Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
kurulması derpiş edilen radyo istasyonla
rından Erzurum ve Diyarbakır verici te
sislerine bugüne kadar ne miktar yatırım. 
yapıldığına dair.Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/197) 424 

34. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1966 Ocak sonu itibariyle, iş ve işçi Bul-
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SajrC» 

üzerinde daha evvel yapılmakta olduğunu 
bildiğimiz baraj ve sulama etütlerinin ne 
safhada olduğuna -dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/207) 426 

44. — Nevşehir Milletvekili Sıelâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten 10 Ekim 1965 
tarihine kadar yabancı şirketlerin memle
ketimizde almış olduğu imadan arama ruh
satının sayısının ne okluğuna ve hangi ma
dan alanları için verilmiş bulunduğuna 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/208) 427 

45. — Nevşehir Milletvekili Selâ'hattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul 
ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde, Ame
rikan pazarı adiyle açılmış olan mağaza
larda teşhir -edilip satışı yapılan yabancı 
menşeli malların, memleketimize hangi 
yoldan ithal edilmekte olduğuna dair Ada
let ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
('6/209) , . 427 

46. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, eski İstanbul Savcı 
yardımcısının, 20 gün çalıştığı İnegöl Sav
cılığından, Nuseybin'e nakle dilim esi sebe
bine dair Adalet Bakanından sözlü soru
su ('6/210) 427 

Sayfa 
ma Kurumu aracılığı ile yurt dışına gön
derilen kadın ve erkek işçi adedinin ne 
kadar olduğuna dair, Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/198) 424 

35. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, Sinop'ta bir doğumevi kurulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Edip Somunoğlu'nun sözlü cevabı (6/199) 424: 

426 
36. — Van Milletvekili Salih Yıldız'in, 

Van Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday 
alımı yapması konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/200) 426 

37. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'da bir et kombinası kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/201) 426 

38. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şen yurt'un, , Erzurum'da bir askerî di
kimevi kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/202) 426 

39. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'-
ın, turistik önemi haiz bulunan Erzurum -
Erzincan - Sivas karayolunun yapımının, 
1966 uygulama yılında, ele alınıp alınma
dığına dair Bayındırlık, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/203) 426 

40. — Van Milletvekili Salih Yi İdiz'-
in, Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne 
kadar bir kaymakam tâyin edilmemesi se
bebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu ('6/204) 426 

41. — Van Milletvekili Salih Yıldız'-
ın, Oaldıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak 
olan yolun ne zaman açılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sıorusu (6/205) 426 

42. •—• Sinop Milletvekili Niya'zi Özgüç'-
ün, Denizli'nin Pamukkal esine akan su
yun, tarihî ve turistik kıymetini muha
faza için, eski halinde -bırakılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/206) 426 

43. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anako-
lu ile Savrun, Sunbas adını taşıyan kol
ları ve Kozan'm Kilgeıı ve Dcliçay suları 

47. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Of ilçesine kurulması tesbit 
edilen çay fabrikasının kuruluş yerinin se
çilmesindeki .ekonomik ve sosyal zaruret
le t yanında teknik faktörlerin de müessir 
olup -olmadığına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanımdan sözlü sorusu (-6/21.1) 427 

48. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaoku
lunda vazifeli bir öğretmenin, derste ta
lebelerine Allah yoktur mealinde konuş
malar yaptığı hakkındaki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından «özlü sorusu (6/212) 427 

49. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Kıbrıs'ta tahliye edilen 504 müca
hidin geri alınmasında, son defa Birleş
miş Milletler Assamblesi tarafından veri
len kararın her hangi bir rolünün olup 

— 388 — 
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Sftrfa 
olmadığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/213) 

50. — Uşak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nıın, Uşak'm bâzı 'köylerinden, ha
va alanı olarak inşa edilmek üzere, istim
lâk edilen 5 000 dönüm tutarındaki ta
rım arazisinin eski sahiplerine iadesi hu
susunda ne- düşünüldüğüne dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

427 

427 

428 B — Yazılı sorular ve cevapları 
1. — İstanbul Milletvekili Orhan Er-

kanlı'mn, Bakırköy'ün, İkitelli ve Güneş
li köy bölgesinden istimlâk edilen arazi
nin yüzölçümüne ve mal sahiplerinin kim
ler olduğuna dair sorusu ve Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/163) 428:429 

2. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'mun, deprem dolayısiyle kimsesiz 
ve malî imkânsızlık içinde kalan öğrenci
lerin parasız yatılı olarak okutulmalarının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
yazılı cevabı (7/223) 430 

Sayfa 
3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-

bioğlu'nun, Almanya'da çalışmakta olan 
işçilerimizin, Alman iktisadi hayatında 
meydana gelen kriz dolayısiyle fazla me
sailerinin kaldırıldığının ve işlerinden çı
karılmakta olduklarının doğru olup olma
dığına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/253) 430:433 

4. — Ağrı Milletvekili Kasım Küf re-
vi'nin, Ağrı uçak seferlerinin hangi tarih
te kaldırıldığına dair sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/294) 433:434 

5. — Corum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nm, Çorum'da bir şeker fabrika
sı kurulmasının- düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/295) 434:435 

6. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Deniz ürünlerinden elde edilen döviz 
gelirlerimizi artırımak maksadiyle, bâzı 
tedbirlerin alınmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Ticaret Baka
nı Sadık Telkin Müftüoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/298) 435 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'c İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının temenni kısmı görüşüldü ve 
bu suretle raporlar üzerindeki görüşmeler ta
mamlandı. 

8 . 2 . 19*67 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,20 de son 
verildi. 

Başkanı 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Kararerkek 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

— 389 -
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Bundur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 
5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sa
yılı Kanunla eklenen ek maddenin birinci fık
rasının değiştiriLmesi ve 'ek maddelerin 2 nci fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/441) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşdt Ülker'in, 
6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Sandığı Ka

nununun 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/442) (Adalet \-e Plân 
komisyonlarına) 

Rapor 

3. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporları (5/25) (Gündeme) (S. Sayısı : 190) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Bir- leşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kabul düğ
melerine basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen sayın üyelerin de lütfen yoklamaya katıl

malarını ve beyaz kabul düğmelerine basmalarını 
rica ederim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
bölge tiyatroları kurulması için verdikleri kanun 
teklifinin uzun zamandır Maliye Komisyonunda 
bekletildiğine ve bir geçici komisyon kurularak 
görüşülmesi gerektiğine dair demeci ve Maliye 
Komisyonu Başkanı Çankırı Milletvekili Tahir 
Akman ile Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
cevabı. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Sad
rettin Çanga bölge tiyatroları ve bâzı spor te
masları ile ilgili gündem dışı söz istemiştir. Yal
nız bölge tiyatroları ile ilgili olarak kendisine 

gündem dışı söz veriyorum. Buyurun Sayın Sad
rettin Çanga. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, memleketimizde bölge tiyatroları 
kurulması için 1962 yılında 106 arkadaşımızla 
birlikte bir kanun teklifi vermiştik. Bu kanun 
teklifimiz geçen dönemde geçici bir komisyon
da görüşülmüş ve Meclis gündemine de girmiş
ti. Ancak iki yıldır Meclis gündeminde bekliyen 
bu konu, geçen dönemde bir türlü ele alınama
mıştır. 1965 seçimlerinden sonra bu dönemde 
de bu kanun teklifimizi yeniledik ve tekrar 
Meclis Başkanlığına verdik. Ancak üzülerek 
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gördüğümüz şudur ki, 1,5 senedir bu teklifimiz 
Maliye Komisyonunda durmaktadır. Şiındi 
bölge tiyatrolarının önemini burada arkadaş
larıma tekrar uzun uzun anlatacak değilim. 
Aşağı - yukarı Türkiye'de duyulan bu ihtiyaç 
kendisini birçok illerde de hissettirmeye baş
lamış ve bizim bu kanun teklifimiz ortaya çık
tığı zaman meselâ Eskişehir'de, Kayseri'de ve 
şimdi memnuniyetle öğreniyoruz ki Sakarya'da 
da bölge tiyatroları kurulmaya gidilmektedir. 
Ancak elde bu kuruluşları yürütecek bir kanun 
olmadığı için, bugün Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü düzeni içinde yürütülen bu iş büvük 
aksaklık doğurmaktadır. Bugün bu teklifin 
sahibi olan 106 arkadaşımızı^ içinde Hükü
mette bulunan 5 - 6 arkadaşımız da vardır. Ma
liye Komisyonunda bu konu ele alındığı zaman 
geçen sene bir karara varmıştı Komisvon. Bu 
konuvu bir geçici komisvona havale edecekti ve 
hattâ Hükümet temsilcisi olarak Millî Eğitim 
Bakanlığından gelen bir görevli Hükümetin bir 
iki av sonra bir Bölge tiyatroları kanun tasarısı 
getireceğini de sövlemesine rağmen bugüne ka-
dnr bu konuda ciddî bir adım atılmamıştır. 
Simdi Yüksek Heyet'nizden istirhamım, bunun 
hepimizin arzusu olduğunu kabul ediyorum, bir 
önerce vereceğim, rica bu teklifimizin bir geçici 
komisvonda görüsülmes'dir. Maliye, Millî Eği
tim, İçişleri ve Bütçe Plân komisyonlarından se-
çiVcnk beser kişiden müteşekkil bir geçici ko-
rrs^o^dn bu isin p-örüsüierek biran önce hepimi-
zm içinde yatan bu arzunun gerçekleştirilme
sidir. Bu himmetin esirgenmemesini rica ede
rim, saygılarımı sunarım. 

TAH1R AKMAN (Çankırı) — Savın Baş
kan. sÖ7 istiyorum, Malive Komisyonu adına. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
TAHİR AKMAN (Çankırı) — Bu mevzu 

üzerinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, gündem dışı 

söz istiyorsunuz. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR 
AKMAN (Çankırı) — Muhterem arkadaşlarım, 
Bölsre tiyatroları hakkındaki kanun teklifi Ko
misyonumuzda müzakere edildi. Hakikaten geçen 
sene Geçici Komisvona havalesi de kararlaştı
rılmıştı. Bu defa tekrar Komisyona iade edi-

8 . 2 . 1967 0 : 1 

len bu kanun teklifi Komisyonumuzda tekrar 
görüşüldü. Hükümet temsilcisi 1,5 ay içerisinde 
Hükümetin de buna mütenazır olarak bir ka
nun tasarısı hazırladığını beyan etti. Bunun 
üzerine Komisyon 1,5 ay mühlet vermiştir. 15 
gün geçmiştir. Bu itibarla bir ay sonra tekrar 
gündeme alınacak, gereği yapılacaktır. Keyfiyeti 
arz ederim. 

Bu itibarla geçici komisyona havalesine lü
zum görmemekteyiz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı da 
aynı konuda gündem dışı söz istemiştir buyu
run Sayın Bakan. 

HASAN TEZ (Ankara) — Gündem dışı söz 
istiyenlere söz vermezsiniz, bunda ise müzakere 
açarsınız. Usule göre muamele yapması lâzımdır 
Riyasetin. 

BAŞKAN — Efendim, Bakan gündem dışı 
söz isterse vermiyecek miyim? Sayın Tez çok is
tirham ederim sükûneti bozmayınız. 

HASAN TEZ (Ankara) — Usulü zatıâliniz 
bozuyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bun
dan sonra usule riayet ederim, ikazınıza teşekkür 
ederim. 

Buvıırım Savın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Sayın Başkan, savın arkadaşla
rım; Savm Sadrettin Ganga arkadaşımın hassa
siyetle üzerinde durduğu bölge tiyatroları ko
nusu, tiyatrolarımızın opera ve bale olarak iki
ye ayrılması gibi bir durumla karşılaştığımız 
içindir ki, bugüne kadar gecikmiş bulunmakta
dır. Opera, balenin ve ayrrea tiyatronun 
kanunu hazırlanmış, çok yakında, belki gelecek 
hafta içinde Büvük Meclise sunulacaktır. Bu 
arada bölge tiyatroları konusu da bu kanunu
muzun içinde mündemiçtir, Yüksek Meclise 
sunduğumuz zaman müzakeresi yapılacaktır. 

Buyurdukları gibi bu kannn evrnîzde olma
makla beraber, imkânlarımızdan faydalanarak 
ve mahallî imkânların da desteği ile muhtelif 
şehirlerimizde bölge tiyatroları çalışması yapıl
mıştır, geçen sene. Bu yıl da bu çalışmalara 
devam edilecektir, yenilerinin de eklenmesine 
çalışılacaktır. Mâruzâtım bu kadardır, bir gün
dem dışı konuşmaya cevap olarak arz ediyorum, 
teşekkür ederim. 
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2. — Sağlık ve Sos/yal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye
si Celâl Ertuğ'un, «Sosyal Sigortalar Kurumu 
sağlık personelinin ödenekleri hakkındaki ka
mun teklifinin-» aynı konuda Hükümet tarafın
dan hazırlanmakta olan kanun tasarısının Mec
lislere şevkine kadar ertelenmesine karar veril
diğine dair tezkeresi (3/571) (2/385) 

BAŞKAN — Efendim, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu Başkanı, Komisyonun günde
minde bulunan bir teklifin süresi içinde görüşü
lememesi dolayısiyle, İçtüzüğün 36 ncı madde
sine göre Yüce Heyetinize bilgi veriyor, bu öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale olunan «Cumhuri

yet senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, 
Sosyal Sigortalar Kurumu isağlık personelinin 
ödenekleri hakkındaki kanun teklifiyle» ilgili 
olarak Hükümet temsilcileri ve teklif sahibi 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde Hükümet temsilci-
ler'inin ve gerek teklif sahibinin vermiş olduk
ları çeşitli izahat muvacehesinde, kanun tekli
finde derpiş edilen hususların Devlet personel 
rejimi çalışmaları kapsamına 'alınmış olduğu 
ve bu yıl içinde Meclislere sevk edileceği ve 
'Sağlık müesseselerinde çalışan sağlık personeli 
ve yardımcıları 'hakkında kabul edilen kanun 
teklifleri çok kabarık bir yekûn tutmakta ve 
aynı görevi yapanlar arasındaki denge bozul
makta ve dolayısiyle de Beş Yıllık Plânın ön
gördüğü sağlık hizmetlerinin bir elden idare
sini imkânsız bir hale getirmekte, personel ba
remi ve çalışma düzeni kurulamamaktadır. 

Sosyal ve coğrafi çalışıma yerleri ve şekil
leri, tam zaman (Ful - Tinle) ve yarım zaman 
(Half - Time) ile ve bütün sağlık personeli 
arasındaki eşitliği sağlamak maksadiyle Hü
kümet tarafından hazırlanmakta olan kanun 
tasarısı Meclislere sevk edilinceye kadar görü 
şülmekte olan mezkûr teklifin erte'lenmesine 
Komisyonumuzun 25 . 1 . 1967 tarihli toplantı
sında İçtüzüğün 36 ncı maddesine istinaden ek- | 

seriyetle karar vermiş olduğunu saygıLarımla 
arz ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı 
İstanbul Millet vekili 

Prof. Dr. Ali Esat Birol 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkan gündem dışı yarım dakika müddetle 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çok istirham edeceğim Sayın 
Erdemir, bugün için mazur görünüz, istirham 
edeceğim diğer arkadaşlardan da. 

Efendim, gündemin birinci maddesinde Yük
sek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye seçimi 
yeralmışıtır. Bu konuda son yapılan seçim so
nuçlarını gösterir tezkereyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda 'açık bulunan 

iki asıl üyelik için yapılan 14 ncü tur seçime 
(155) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
isimleri yazalı zatlar hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Ankara Denizli 

Kâzım Coşkun Salih Baydil 

Üye 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Necati Benderlioğlu 116 
Rahmi Ergin 113 
Ali Solak 18 
Celâl Öncel 17 
Mithat Güven 15 
Sabiha Taşcıoğlu • 7 
Şerafettin Özdimçer 2 
Ali Gençer 1 
Hasan Gedizli 1 
Boş 3 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda 'açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 14 ncü tur seçime 
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(156) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Aydın Kütahya 

Reşat Özarda Ahmet Can Bilgin 

Üye 
İstanbul 

Mehmet Yardımcı 

Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
Bahri Paşaoğlu 
Fuat Eribol 
Sabiha Taşcıoğlu 
Mehmet Akıncı 
Necati Benderlioğlu 
İptal 
Boş 

BAŞKAN — Efendim, seçimler 

117 • 
21 
7 
o o 
2 
1 
1 
1 
3 

için iki mü 
hürlü kâğıtlar dağıtılmaktadır. Şimdi iki se
çimin tasnif komisyonunu ıayrı ayrı seçeceğiz. 
Seçilecek asıl üyelerin seçim sonuçlamnın tas
nifini yapacak komisyon için ad çekiyorum. 

Sayın Mustafa Rona? Yok. 
Sayın Süreyya Sofuoğluf Yok. 
Say m Halil İbrahim Cop? Burada. 
Sayın Barias Kunt ay? Burada. 
Sayın Ali Rıza Akbıyıkoğlu? Burada. 
Efendim, Sayın Halil İbrahim Cop, Sayın 

Barlas Küntay ve Sayın Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
arkadaşlarımız Birinci Tasnif Komisyonunu teş
kil ettiler. 

Kemal Doğan Sungun... Yok. 
Selim Sarper... Burada. 
Kasım Önadım... Burada. 
Fethi Alacalı... Burada. 
İki numaralı Komisyon Sayın Selim Sarper, 

Sayın Kasım önadım ve Sayın Fethi Alacalı'dan 
kuruludur. 

Oylamaya hangi ilden bağlıyacağımız hakkın
da kur'a çekiyorum : Kocaeli. 

(Kocaeli milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulunda 
açık bulunan asıl ve bir yedek üyelikler için ya
pılmakta olan seçim işlemi devam etmektedir. 
Sonradan gelen sayın üyelerin de lütfen çift mü

hürlü kâğıtlardan alarak oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız kaldı mı 
efendim? («Var var» sesleri) 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı efen
dim?... Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif komis
yonlarının vazifeye başlamalarını rica ederim. 

Gündemin, Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları bölümünde yer alan diğer hususlara 
geçiyoruz. 

4. — T.l.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar 
ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa çizgisi ge
risinde bir politika izlemiş olması sonucunda 
Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve davranışların 
son zamanlarda büsbütün yoğunlaşmış olduğu 
iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/50) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara, 2 Şubat 1967 

Türkiye'miz ciddî bir rejim buhranı içinde
dir. Yıllardır yoğunlaşarak süren buhran, son 
'zamanlarda had bir safihaya 'gelmiştir. Bunu 
göraıemezLikten gelmek ya da bunun neden
lerini doğru teşıhis etmemek, sorumlularını or
taya çıkarıp buhranın çözümüne çare arama
mak, Türkiyemizin çok vahîm olaylara sahne 
olmasına yol açabilir. 

Durumun beklemeye tahammülü kalmamış
tır. Gerçekleri bütün ç.ıplaklığiyle ortaya ser
mek ve buhrana Anayasa içinde çözüm bulmak, 
Yüce Meclisimize düşmektedir. 

Burada ödeve başladığımız gün ettiğimiz 
yemine sadık'kalarak ve tarih önündeki sorum
luluklarımızın tam bilinci içinde, meseleyi vaıkit 
kaybetmeden Yüce Meclisin huzuruna getiriyo
ruz. Gensoru önergemizin bu şekilde anlaşılıp 
değerlendirilmeisini rica ederiz. 

Bugünkü Anayasamız, tarihimizde yeni bir 
dönemin hukuk plânında başlangıcını teşkil 
eder. Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davra-
nışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktida
rın, milletin direnme hakkını kullanması so
nucunda devrildiğini tescil eden Anayasamız, 
aynı zehirli tohumların bir daha filizlenemiye-
ceği yeni bir düzenin kurulmasını öngörmüş, 
ve bu yeni düzenin menızil taşlarını bir bir tâ
yin etmiştir. 
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1961 Anayasası «insan hak ve hürriyetleri
ni, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve 
toplumun huzur ve refaJımı gerçekleştirmeyi 
ve teminat altına almayı mümkün kılacak de
mokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sos
yal tetmelleriyle kurmayı» amaçlıyan ve asıl 
teminatını «hürriyete, adalete ve fazilete aşık 
evlâtlarının uyanık bekçiliğinde bulan» bir 
yasadır. «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına 
ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.» 

Anayasamız, yeni düzenin dayanakları olan 
temel ilkeleri ve genel kavramları tesbit et
mekle yetinmemiş, çok partili sosyal devlet dü
zeninin kuruluş yollarını, yapılması zorunlu 
olan dönüşüm ve reformları da bir bir göster
miş, bu konuda Devlete düşen ödevleri saymış
tır. Gerçekten sosyal devletin emekçi halk küt
lelerinden yana olan, onu savunan bir devlet 
olduğunu açıklayan Anayasamız, mülkiyet hak
kının kullanılışının toplum yararına aykırı ola-
mıyacâğım; topraksız ya da toprağı yetersiz 
olan köylüye toprak sağlamak üzere tedbirler 
alınacağını; kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüslerin kamu yararı gerektirdiğinde Dev-
letleştirebileceğini; Devletin, »çalışanların in
sanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içdnde gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî 
tedbirlerle çalışanları koruyup destekliyeceği-
ni, işsizliği önleyici tedbirler alacağını; Devle
tin, çalışanların yaptıkları işe uygun ve insan
ilik haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
lamalarına elverişli, adaletli bir ücret elde et
meleri için gerekli tedbirleri alacağını; her
kesin sosyal güvenlik hakkına sahibolduğunu, 
bu hakkı sağlamak için Devletin Sosyal Sigor
talar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kur
durmakla ödevli bulunacağını; Devletin her
kesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi 
için, tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevli 
olacağını; halkın öğretim ve eğitim ihtiyacını 
Devletin sağlıyacağım, kesin şekilde hükme 
bağlamıştır. 

Bunlardan başka Anayasamız tabiî servetler 
ve kaynakların Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunduğunu, bunların aranma ve işlet
me hakkının Devlete aidolduğunu ilân etmiştir. 
Ormanların korunması ve ormanlık sahaların 

genişletilmesi için gerekli tedbirleri alacağı; 
jütün ormanların gözetilmesi işinin Dedete ait 
bulunacağı esasını koymuştur. 

Ve iktisadi, kültürel ve sosyal kalkınmayı 
plâna bağlıyarak, kalkınmanın bu plâna göre 
gerçekleşeceğini açıklıyan Anayasamız, klâsik 
•insan hak ve hürriyetlerinin kamu yararı, ge
nci ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî 
güvenlik gibi sebeplerle de olsa, özlerine do-
kunulamıyacağmı belirterek bunların kâğıt 
üzerinde kalmamaları için, işçi v.e müstahdem-
Jen yana dar gelirli yoksul halk kütlelerinden 
yana olan sosyal devlet düzeni içinde gerekli 
bütün somut tedbirlerin alınmasını zorunlu gör
müştür. 

Beri yandan Anayasamız sosyal sınıflar ara
sında eşitliği öngördüğünden bütün bu devrim
lerin gerçekleştirilmesini emekten ve emekçi 
halktan yana olan siyasi partilerin de katıldığı 
şak partili bir demokratik düzen içinde müta
lâa etmiştir. Bu demektir ki, sermayeyi, serma
yenin haklarını temsil eden ve tek başına bı
rakıldığı takdirde Anayasanın öngördüğü bu 
köklü dönüşümleri asla hayata geçirmiyeceği 
şüphesiz olan siyasi partiler karşısında, emeği 
temsil eden, bundan dolayı da bütün bu kök
lü dönüşümleri gerçekleştirmek, hayata geçir
mek amacında olan siyasi parti veya partile
rin varlığını, demokratik düzenin vazgeçilmez 
bir şartı olarak kabul etmiştir. Esasen Batı 
demokrasisi denilen rejim, sermaye kuvvetleri 
karşısında emeği temsil eden sosyal kuvvetle
rin vücuda getirdiği ve tarihin akışiyle boyu
na emekten yana, emekçi halktan yana dönü
şen bir denge rejiminden ibarettir. 

Oysa Anayasamızın getirdiği bütün bu yeni 
müesseseler, tarihî sürecin yarattığı sosyal biri
kimin bir sonucu olduğu halde, Devlet maki-
nası henüz çıkarcı sınıf ve zümrelerin tekelin
den kurtulmur? olmadığı için, genellikle kâğıt 
üzerinde kaldılar. Ve 1961 den bu yana Türki
ye İşçi Partisi kurulup, bütün baltalama teşeb
büslerine rağmen hızla gelişmesi; sendika ha
reketini'! yavaş yavaş sarı sendikacıların elin
den kurtulması; halkımızın uyanmaya başlıya-
rak haklarına, hürriyetlerine, gittikçe daha 
geniş ölçülerde sahip çıkması sonucunda, çı
karcı ve sömürücü sınıf ve tabakalardan yana 
işliyen fiilî düzenle Anayasanın öngördüğü 
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hukukî düzen arasındaki çelişi ve intibaksızlık 
her gün daha kalın çizgilerle ortaya çıktı. 

Bugün bu çelişi ve intibaksızlık had bir saf
haya gelmiştir. Halkın oylariyle iktidara gel
diği halde, emekçi halk kütleleri yararına de
ğil de", sermayeci sınıflarla toprak ağalarını ko
ruyucu bir politika izliyen A. P. iktidarı, ge
niş halk kütlelerini kapitalist sisteme «entegre 
etmek», Kapitalist sistem içinde eritmek mak-
sadiyle olayları, Anayasamızın kurulmasını ön
gördüğü demokratik, lâik ve sosyal hukuk Dev
letine ters düşen bir doğrultuya itelemiştir. 

Üstelik A. P. nin D. P. nin mirasçısı olarak 
ortaya çıkması, A. P. yi 27 Mayısa karşı dcla-
yısiylc silâhlı kuvvetlerimize karşı bir zihni 
yet, tutum ve davranış içine sokmuştur. S .m 
milletvekili seçimlerine tekaddüm eden günler
de A. P. mensuplarının Türk Ceza Kanununun 
159 ncu maddesi ve 38 sayılı Kanun kapsamına 
giren fiilleri kabarık bir yekûn tutmaktadır. 
Bu dosyalardan bir kısmı, hatırlanacağı gibi 
Büyük Millet Meclisine intikal etmiş ve son 
Af Kanuniyle muameleden kaldırılmıştır. 

Beri yandan, A, P. iktidarının çok samimî 
dostluk ve ittifak bağiariyle bağlı bulundu
ğu Amerika'nın yurdumuzdaki halka malohı-
rak hızla gelişen Amerika aleyhtarı akımdan 
ve sosyalizm akımından hoşlanmadığı da bir 
gerçektir: 

Bütün bu neden ve etkenlerin bir araya gel
mesi ve Hükümetin iktisadi durgunluğu önli-
yememiş, hattâ bunun daha da artmasına se-
bebolması; hayat pahalılığının işsizliğin yük
selmesi üzerine A. P. ne oy vermiş vatandaş
ların her gün daha büyük ölçülerde A. P. nden 
kopmaları, Sayın Başbakanı ve Adalet Partisi 
Meclis Grupunu şeklen Anayasaya sahip çık
mış görünerek, Anayasanın gerçekten uygu
lanmasını istiyen yukarda sıraladığımız köklü 
dönüşümlerin biran önce hayata geçirilmesi 
için ısrar eden ve bugünkü kapkaç düzenini-
karşısına çıkarak yapılan yolsuzlukları açık-
lıyan, halkı uyaran, Amerikan emperyalizmi
ne karşı ikinci Millî Kurtuluş mücadelesinin 
bayrağını taşıyan kuruluş ve kişileri, komünist 
ihtilâli hazırlamak, anarşi yaratmak ve Anaya
sa hürriyetlerini kötüye kullanmakla suçlama
ya sevk etmiştir. 

İktidar çevrelerince sahneye konmak iste
nen ve hiçbir inceliği bulunmayan bu politik 

manevranın başarı sağlaması mümkün değil
dir. jshıcak bu politikanın bizi çok tehlikeli bir 
yere getirdiği de muhakaktır. 

Basında Sayın Genelkurmay Başkanının 21 
Kasım 1966 tarihli emirnamesi olarak takdim 
edilen beyanların, Sayın Başbakan ve A. P. Mec
lis Grupu tarafından benimsenmesi, Yüce Mec
lisi ciddi bir Anayasa meselesi karcısında bı. 
rakımsın'. 

Gerçekten Sayın Genelkurmay Başkanının 
Anayasa ile asla bağdaşamıyacak mahiyetteki 
bu beyanının Başbakan tarafından benimsen
miş olması, Başbakan ve Hükümetini ağır bir 
sorumluluk içine sokmuştur. 

Bu kadar vahîm ve ciddî bir durumda Sa
yın Başbakanın Anayasa savunucusu, demok
rasi savunucusu kesilerek, anarşistlerin, komü
nistlerin mevcut huzuru bozmak kasdiyle ha
rekete geçtiklerini Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
itibarını zedelemeye yeltendiklerini söylemesi 
ve tehditler savurması, şüphesiz ne ciddiye alı
nabilir, ne de Anayasaya, halka ve yurduna bağ
lı olanları yıldırabilir. 

Sayın Başbakanın, sanki meselemiz demok
rasi üzerinde bir tartışma açmakmış gibi dav
ranarak, demokrasinin tartışılamıyacağmı be
yan etmesini de elbet kimse ciddiye alamaz. Fa
kat tekrar edelim bizim meselemiz bu değildir. 
Bizim meselemiz Anayasaya, Anayasanın ge
tirdiği demokratik müesseselere Başbakanın 
bağlı bulunmadığı noktasıdır ki, bu bir siya
si ve hukukî sorumluluk meselesidir. 

Keza Başbakanın bu meseleyi ele alanların 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine karşı geldiklerini 
söylemesi de son derece kaba bir manevradır. 
Çünkü Sayın Genelkurmay Başkanınca yayın
lanan bir emirnamenin Anayasaya uygunluk 
derecesini eleştirmenin, hele bu emirnameye be
nimsemiş olan Sayın Başbakanın sorumluluğu 
üzerinde durmanın, Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
beslenen sevgi ve saygiyle hiçbir ilişkisi yok
tur ve ilişki kurulamıyacağı aşikârdır. Sayın 
Başbakan politikayı böyle ters yorumlar ve 
tehditlerle yürütülen bir sanat haline getir
miş olmalıdır ki, gerçeğe ve mantığa bu dere
ce aykırı bir iddiadan medet umulabileceğini 
düşünmüş olsun. Şimdi biz Başbakanın üzeri
ne aldığı 21 Kasım 1966 tarihli emirname ile 
bu emirnameye ilişkin beyanlarının hangi yön-
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lerclen Anayasaya aykırı olduğunu açıklıya- I 
rak Hükümetin sorumluluğunu ispata çalışaca
ğız. 

1. Gerçekten 30 . 1 . 1967 tarihli yazılı de
mecinde Başbakan; «hiç kimsenin ihlâline rıza I 
göstermiyeceği hakların ve hürriyetlerin sipe- I 
ri altına girerek huzur bozucu anarşi düzeni I 
yaratıcı bir ortam meydana getirilmeye çalışı- | 
lıyor. Bunun neticesi olarak kanun ve hukuk I 
Devletinin sağlamış olduğu hürriyet havasını I 
kötüye kullanıp Devleti ve onun mücssesele- j 
rini itibardan düşürücü, zümre ve sınıf müca- [ 
delesini körükleyici tutum ve davranışlara şa- ı 
hidolmaktayız.» demek suretiyle Anayasa hak | 
ve hürriyetlerinin özellikle sosyal devlet ilke- I 
sinin kullanılması ve hayata geçirilmesiyle iliş
kin davranışları Anayasa hürriyetlerinin kötü- I 
ye kullanılması şek inde nitelemeye kalkışı- j 
yor. I 

Başbakanın ve Adalet Partisi iktidarının t 
Anayasamız hükümlerine karşı duyduğu aller- | 
ji ve hazımsızlık komünizm ihtilâli tehlikesin- I 
den söz açılmak suretiyle bir kere daha orta- t 
ya çıkmış bulunuyor. Gerçekten Sayın Başba- [ 
kanın ima ettiği husus bugünkü Anayasamızın f 
komünizme müsait bir zemin hazırladığı mer- I 
kezindedir. Zira Anayasa teminatı altında bu- I 
liman hakların kötüye kullanıldığı ve mevzua- [ 
tın bu kötüye kullanma fiillerini bugüne ka- j 
dar önliyememiş olması iddiası Başbakanın zih- İ 
nindc mevcut Anayasanın boşlukları ifade et- t 
tiği, hiç değilse toplumculuğu, demokratik hür- I 
riyetleri öldürücü şekilde engelleyici hükümler t 
ihtiva etmemesinden bir şikâyeti dile getiri- | 
yor. Daha açık söylemek lâzımgelirse Başba- I 
kanın asıl şikâyeti demokratik hürriyetlerin, | 
basın hüriyetinin, ilim hürriyetinin, sanat hür- I 
riyetinin, emekçi kütlelerin örgütlenmesi hür- I 
riyetinin ve sosyal devlet ilkesinin Anayasa ta- | 
rafından sımsıkı teminata bağlanmış olma- I 
sidir. I 

2. Başbakan Anayasayı Marksizmin veya ı 
Komünizmin koruyucusu şeklinde tefsir etmek [ 
küstahlıktır derken, asıl maksadı Anayasanın l 
sözü ve ruhu ile eksiksiz tastamam uygulanma- | 
sına karşı olduğunu ifade ediyor. Zira Anaya- I 
samızm neleri yasakladığı ve neleri yasaklama
dığı gayet açık ve kesin bir şekilde bilinmek- : 
tedir. Anayasamız her türlü dikta rejimini, 'yani [ 

ister kişi diktatörlüğü, ister zümre veya sınıf 
diktatörlüğü şeklinde olsun çok partili demok
ratik düzeni yok edici iktidarları ve siyasi ku
ruluşları yasaklamış bulunmaktadır. Kaldı ki, 
Anayasaımızm Marksizm esaslarına göre hazır
lanmış ve komünizmi öngören bir Anayasa ol
duğunu kimse iddia etmemiştir. Başbakan ken
di düşüncesini ve hayalinin yarattığı netice
leri karşısındakilere atıf ve izafe ederek bu 
mevhum iddiaları kolayca çürütmek gibi pek 
basit ve herkesçe malûm fakat hâdisemizde asla 
başarıya ulaşamıyacak olan bir politik münaza
ra şekli içinde görünüyor. 

3. Sayın Başbakanın son demeçlerinde Ana
yasayla çelişli ve intibaksızlık halinde bulunan 
noktalardan biri ve belki de başlıcası Anayasa
mızın sosyal Devlet ilkesine aykırı düşen söz 
ve beyanlarıdır. 

Bilindiği gibi Anayasamız 2 nci maddesin
de sosyal Devlet ilkesini benimsemiş, 5(5 ııcı 
maddesinde de çok parti rejiminin demokratik 
düzenin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ka
bul etmiştir. İkinci maddenin gerekçesinde: 
«Zamanımızın refah devleti iktisaden zayıf olan 
kimileri, bilhassa işleri bakımından başkaları
na tabi olan işçi ve müstahdemleri, her türlü 
dar gelirli ve yoksul kimseleri himaye edecek
tir. Bu suretle hem insan şahsiyetine hürmet 
etmek vazifesini yerine getirecek, klâsik hür
riyetlerin gerçeklerle alay eden mahiyet alma
sına engel olacak, hem de çalışan geniş halk 
tabakalarının refaha kavuşması sayesinde top
lum hayatı için daha verimli olmaları hedefi
ne ulaşacaktır.» demektedir. Bundan da açık
ça anlaşıldığı üzere sosyal Devlet, emekçi küt
leleri koruyan bir Devlettir. Sosyal Devlet il
kesinin kâğıt üzerinde kalmaması ve hayata 
geçirilmesi ise, ancak işçilerin, müstahdemlerin 
ve her türlü dar gelirli ve yoksul kimselerin 
politik bir güç halinde örgütlenerek Devlet 
yönetiminde ağırlıklarını duyurmaları, kendi 
öz partileri aracıliğiylc söz ve karar sahibi ol-
malariyle mümkündür. Anayasamızın Üçün
cü bölümünde yer alan ekonomik ve sosyal hak
ların günlük hayatımızda yerleşip kök salma
sı çok partili demokrasi düzeni içinde her han
gi bir başka yoldan gerçekleştirilmesi esasen 
mutasavver değildir. Batı demokrasisi dedi
ğimiz düzen sermaye ve emek kuvvetlerinin kar-
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§ı karşıya gelmelerinden sağlanmış ve tarihin I 
akışiyle boyuna emekten yana dönüşen poli
tik sosyal bir denge rejiminden ibarettir Ana
yasamız : «Siyasi partileri ister iktidarda, is
ter muhalefette olsunlar demokratik siyasi ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» derken hiç 
şüphesiz bahsettiğimiz bu denge sistemini kas-
detmektedir. 

Demek oluyor ki, emekçi halk sınıf ve ta
bakalarının hak ve hürriyetleri için mücade
le etmek, onları örgütlemek, toplumda emekçi 
halk kütlelerinin ağırlıklarını koyabilmeleri 
için çaba göstermek Anayasamızın öngördüğü 
sosyal Devlet düzeninin ve çok partili denıok- I 
ratik hayatın kurulması ve kök salıp yerleşme- 1 
si teminata bağlanması yolunda bir uğraşıdır 
ki Anayasamızın temel bir emrini yerine ge
tirmektir. 

Bundan dolayı Başbakanın, bu yolda harca
nan çabaları, yurtta anarşi yaratan ve komü
nizmin gelişmesi istikametinde uğraşılar olarak 
göstermesi Anayasanın en temelli ilkelerinden 
birine, sosyal devlet ve çok partili rejim ilkesi
ne karşı hazımsızlığının ifadesidir. 

4. Adalet Partisi iktidara geldiği günden 
beri Sayın Başbakanın ve belli başlı yöneticile
rinin 27 Mayıs Anayasasına karşı bu hazımsız
lıklarıdır ki, yurdumuzda Anayasa ile asla bağ-
daşmıyan zihniyet, tutum ve davranışların git
tikçe yayılmasına ve Anayasaya karşı olan kişi 
ve çevrelerin her gün biraz daha cesaretlenerek 
Anayasa rejimini tehdidetmelerine yol açmakta
dır. I 

Gerçekten kurulduğu günden beri Anayasa
ya karşı bir zihniyet, tutum ve davranış içinde 
görünen Adalet Partisinin ters politikasının kö- \ 
rüklediği tutucu ve gerici akımlar son günler
de ciddî bir buhrana sebebolacak yoğunluk ka
zanmıştır. 

D. P. iktidarının mirasçısı olduğunu ilân 
eden ve öteden beri 27 Mayıs ve Türk Silâhlı 
Kuvşvetlerinin karşısında intikamcı akımların 
besleyicisi ve temsilcisi olarak faaliyet gösteren 
A. P. son aylarda Türk Silâhlı Kuvvetlerini ken- I 
di paralelinde göstermeye âzami bir dikkat sar-
fetmektedir. Bunun son tezahürü Sayın Genel- I 
kurmay Başkanı tarafından yayınlanan emirna- . 
me vesilesiyle pek açık şekilde ortaya çıkmıştır. 
Bu emirnameyi tamamen tasvib ettiğini ve be- I 

I nimsediğini ifade eden Sayın Başbakan ve A. P. 
nin Sayın Meclis Grupu böylece Türk SilâMı 
Kuvvetlerinin tümünün bu zihniyet ve anlayış
ta olduğunu imaya kalkışarak Türk Silâhlı Kuv
vetlerini yurdumuzdaki Atatürkçü toplumcu 
akımlarla bütün ilerici kuvvetlerin karşısına 
koymayı ve böylece Anayasa dışı zihniyet tu
tum ve davranışlarına güçlü bir destek bulmuş 
görünmeyi politikalarının mesnedi yaptıkları 
anlaşılmaktadır. 

23 Ocak 1967 tarihli Milliyet gazetesi, Saym 
Genelkurmay Başkanı tarafından Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine gönderilen bir emirnameden par-

I çalar ve cümleler yayınlamıştır. Bunun ertesi 
I günü basma verdiği demeçte Sayın Başbakan 

sözü geçen emirnameden haberli olduğunu ve 
muhteviyatını tamamen tasvip ve tervioetti-
ğini açıklamıştır. Ve hemen akabinde Adalet 
Partisi Meclis Grupu yayınladığı bildiride, söz 
konusu olan emirnameyi desteklediğini ifade 
etmiştir. 

Oysa söz konusu emirnamenin Milliyet Gaze
tesinde yayınlanan özeti ve tırnak içinde veri
len kısımları, gerek ifade ettiği zihniyet, gerek
se muhteviyatı bakımından Anayasamızla açık
ça çelişmektedir. Gerçekten «komünistlerin Tür
kiye'yi bir ihtilâl yaparak ele geçirmeye çalış
tıklarını» ileri süren bu emirnamede : 

«Türklerin, Türk, Arap, Kürt, Laz, Çerkez 
diye bölünme gayretleri, Nurcu, Plâvcı, Ticani, 
Bektaşî, Alevi, Sünni diye gösterilme hevesleri 

I sağcı, solcu, nurcu, gerici, ilerici diye parçala
yıp birbiri karşısına sürdürülme gayretleri hep 
bu komünist merkezin boyaları, değişen oyun
ları» olduğu ifade edilmektedir. 

Emirnamede keza : 
«NATO'daki bâzı boşluklar karşısında yeni

den fakat bu kere yıkıcı faaliyetlerle Türkiye'yi 
dize getirmek şeklinde meydana çıktığı; çok par
tili sistem ve geniş hürriyet havasını memleke
timiz aleyhine fırsat bulan ve ajanlarını memle
ketimizde sağ - sol cereyanlarını istismara sevk 
eden bu âlemin, bu aldatıcı havanın içinde mu
zaffer çıkacağı hayali içinde bulunduğu» 

belirtilerek, Anayasa teminatı altında bulu
nan düşünce, ilim, sanat, basın ve gösteri hak ve 
hürriyetleri komünist kışkırtmaları şeklinde ni
telendirilerek ve Anayasamızın 12 nci maddesi
nin teminatı altında bulunan ırk, din, dil, mez-
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hep ve sınıf eşitliği esasları hiçe sayılmak sure
tiyle ; 

«Memleketimizin çok parti rejimine geçişiy
le gizli komünist faaliyetleri artmıştır. Ayrıca 
1961 Anayasamızın hürriyet ve insan hakların
dan istifade eden komünistlerin millî bekamızı 
tehlikeye düşüren davranırlarının dozajı art
maktadır.» 

Denilmekte ve bu mantık silsilesi Anayasa 
hürriyetlerinin ve çok partili demokratik reji
min tatilini ve disiplinli bir şahıs yönetiminin 
kurulmasını telkin eden şu cümlenin mihveri et
rafında dönüp bağlanmakta ve bu emirnameye 
hüviyetini veren temel görüş şu şekilde açıklan
maktadır : 

«Bütün fenalıkları bir anda temizlemeye 
muktedir ve disipliniyle meşhur bir lider, bir 
büyük komutan zuhur edince plânlarının bozu
lacağını gören komünistler derhal menfi propa
gandalarını bu lidere musallat ediyorlar.» 

Emirnamenin temel fikri olan bu cümlede 
çok partili demokratik düzenin ve Anayasamı
zın 4 ncü maddesinde ifadesini bulan egemenli
ğin bir şahıs, bir zümre ve bir sınıf tarafından 
kullanılamıyacağı hususundaki kesin hükmün 
bertaraf edilmesi görüşünün, şüphe ve tereddü
de mahal bırakmıyacak bir açıklıkla dile getiril
diği görülmektedir. Gerçekten «bütün fenalıkla
rın bir anda temizlenmesi» Anayasa rejiminin 
tatil edilme isteğinden başka bir anlam taşımaz, 
başka türlü yorumlanamaz. 

Sayın Başbakanın ve Adalet Partisi Sayın 
Meclis Grupunun benimseyip savunmasını yaptık
ları emirname işte yukarda belirttiğimiz gib' 
Anayasa düzeninin bertaraf edilmesini öngören 
bir mahiyet taşımaktadır. 

Beri yandan emirnamenin komünist faaliyei 
ve tahriki olarak gösterdiği davranışlar, Anayasa 
teminatı altında bulunan hak ve hürriyetlerimiz-
dir. Faşizmin her yerde, her zaman bu taktiğ 
kullandığı ve komünistlerin demokratik hürriyet 
lerden istifade ederek ihtilâl hazırladıkları gerek 
çesiyle iktidarı tekellerine aldıkları ve bütün de 
mokratik hürriyetleri kaldırdıkları bilinen biı 
gerçektir. İtalya'da Mussolini diktasını bu şekilde 
kurmuştur. Almanya'da Hitler aynı taktikle Dev
leti tekeline geçirmiştir. İspanya'da Franko aynı 
sloganları kullanarak ve bir iç harbe sebebolaral: 
faşist diktatoryasını kurmuştur. Gerçi şartlar Bi

rinci Dünya Savaşından sonraki şartlara benze
memektedir. Fakat yine de Faşizmin kıpırdanış-
ları karşısında milletçe uyanık ve tedbirli olmak 
zorunda olduğumuza inanıyoruz. Yüee Meclisin 
Türkiye'de Faşist bir darbe teşebbüsüne asla mey
dan vermiyeceğino ve etiketi ne olursa olsun bu 
memlekette bir dikta rejiminin kurulmasına im
kân bırakmıyacağma kaaniiz. 

5. Komünist ihtilâli hareketi, işçilerin, köy
lülerin silahlandırılması ve bir yeraltı ordusu ola
rak teşkilâtlandırılması demek olduğuna göre, 
Hükümetin bu iddiaları bir ihbar sayarak, ya 
komünist ihtilâli hazırlığı içinde bulunanları, si
lâhları ve yeraltı teşkilât]ariylc birlikte ortaya 
çıkarması; ya da bu gibi mesnetsiz iddiaları ileri 
•iürerek yurtta huzursuzluk yaratanlar hakkında 
kovuşturma açması gerektiği halde, bu iki şıktan 
hiç birini ihtiyar etmiyerek emirnamede ileri sü
rülen komünist ihtilâli hazırlıklarının mevcudiye
tini tasvip ve terviç ederek Anayasa teminatı al
tındaki temel hak ve hürriyetleri kısıtlamaya ha
sırlanması Hükümeti Anayasa çizgisinin daha da 
gerilerine itelemekte ve Yüce Meclise karşı so
rumluluğunu bir kat daha ağırlaştırmaktadır. 

6. Söz konusu olan emirnamede bâzı yazarlar, 
kişi ve kuruluşların eleştiri yazıları ve davranış
ları, keza bâzı filmlerle toplumcu nitelikteki ti-
vatro oyunları ve öğrenci derneklerinin gösteri-
'cri komünist faaliyet ve komünist kışkırtması 
olarak nitelendirilmektedir. 

Oysa, Anayasamızın 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü 
maddelerinde herkes için düşünce hürriyeti, ga-
:cte, dergi ve kitap çıkarma hakkı tanındığına 
v-e 11 nci maddesinde: «Kanun, kamu yararı, ge-
ıcl ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî gü
venlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürri-
/etin özüne dokunamaz.» denildiğine göre, de
mokratik temel hürriyetlerin normal kullanılışı 
.nahiyetinde olan bu gibi faaliyetleri komünist 
kışkırtması olarak niteleyip bunların yasak! an-
nası gereğinin ilham ve telkin edilmiş olması 
Anayasa hürriyetlerinin tatil edilmesi arzusunun 
açık bir belirtisidir. 

Anayasaya bu derece aykırı telkinlerin Hü
kümetçe benimsenmiş olması da keza Hükümetin 
Yüce Meclise karşı sorumluluğunu gerektirmekte
dir. 

7. «Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle 
belli bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılamaz, 
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Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan 
almıyan bir Devlet yetkisi kullanamaz.» diyen 
Anayasamızın dördüncü maddesinin bu açık hük
mü karşısında bir kişinin veya bir zümrenin, ger
çekten bütün kötülükleri kaldırmaya muktedir 
olacağı farzı muhal biran için kabul edilse dahi, 
bir şahsın bu yolda bir niyet izhar etmesi bile 
Anayasayı ihlâl suçu teşkil eder. Oysa söz konu
su olan emirnamede disiplinli bir şahıs yönetimi
nin kurulması açıkça telkin edilmiş ve «Bütün 
fenalıkları bir anda temizlemeye muktedir bir li
der ve disipliniyle meşhur bir komutan zuhur 
edince plânlarının bozulacağını gören komünist
ler derhal menfi propagandalarını bu lidere mu
sallat ediyorlar.» denilmek suretiyle Anayasanın 
hem kötülükleri önliyemcdiği, komünistlerin faa
liyetlerine meydan verdiği ifade edilmekte hem 
de bu fenalıkların ancak disiplinli bir şahıs yöne
timiyle yani Anayasamız tadil edilmek suretiyle 
ortadan kaldırılabileceği görüşü savunulmakta
d ı r 

Böyle bir beyanı benimseyip tasvibetmek su
retiyle Başbakan ve Hükümetinin sorumlu duru
ma düştükleri açıktır. 

8. Anayasamızın başlangıç bölümünde «Millî 
Mücadele ruhuna, millet egemenliğine, Atatürk 
devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolma-
yı» da emretmiştir. Ayrıca üçüncü maddede : 
«Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür.» denilmektedir. Millî bağımsızlı
ğımızı, egemenlik haklarımızı ve ülke bütünlü
ğümüzü ihlâl edici hükümler taşıyan mahut ve 
malûm ikili anlaşmalara ve bu anlaşmalarla yur
dumuzda birtakım imtiyazlar elde etmiş olan 
Amerikan emperyalizmine karşı millî varlığımızı, 
haklarımızı, hürriyetlerimizi ve millî şeref ve 
haysiyetimizi korumak için mücadele etmek, tari
himizden gelen en tabiî hakkımız olduğundan baş
ka, Anayasamızın da hepimize yüklediği kaçınıl
maz ve şerefli bir ödevdir. Bundan dolayı dost 
maskesi ve yardım bahanesiyle yurdumuza giren 
Amerikan emperyalizmini yurdumuzdan söküp 
atmak için, üç yıldır, gittikçe hızlanarak halkı

mıza mal olan, İkinci Millî Kurtuluş hareketimizi 
Batı düşmanlığı ve Doğu hayranlığı olarak gös
termeye çalışmak ve bu namus ve şeref mcüadele-
slni komünist kışkırtması şeklinde nitelendirmek, 
millî tarihimizle, Birinci Millî Kurtuluş Savaşı
mızla ve Anayasamızla açıkça çelişen bir zihniyet 
ve tutum olarak belirmektedir. 

Sözü geqen emirnamede, Amerikan aleyhtarı 
davranışlar, Batı medeniyeti aleyhtarlığı şeklin
de, gösterilmektedir; böylece Amerika'nın yurdu
muzdaki imtiyazlı durumunun devamında bir sa
kınca görülmediği anlaşılmaktadır. Bundan dola

b ı bu emirnameyi benimsemekle Başbakan ve Hü
kümetinin, «Millî Mücadele ruhunu» temel ilııe 
olarak kabul eden Anayasamızla, bu konuda da 
çelişik ve intibaksızlık halinde bulundukları orta
ya çıkmakta ve Yüce Meclise karşı sorumlu ol
duklarını ifade zarureti hâsıl olmaktadır. 

Sonuç: Yukardan beri tafsilen arz edildiği üze
re, Demirel Hükümetinin Anayasa çizgisi gerisin
de bir politika izlemiş olmasının sonucunda Ana
yasaya karşı zihniyet, tutum ve davranışların son 
zamanlarda büsbütün yoğunlaşması ve söz konu
su emirnamenin Hükümetçe benimsenmesi baş
ta Sayın Başbakan ve Hükümetini sorumlu du
ruma düşürmektedir. Bundan dolayı Anayasa
mızın 88 ve 89 ncu maddeleri uyarınca Hükümet 
hakkında Gensoru açılmasına aracılığınızı dileriz. 

Saygılarımızla. 

T. İ. P. Grup Başkanı 
Mehmet Ali Aybar 

Grup Sekreter Üyesi 
Tarık Ziya Ekinci 
Konya Milletvekili 

Yunus Koçak 

Grup Başkanvekili 
Cemal Hakkı Selek 
Urfa Milletvekili 

Behice Boran 
Malatya Milletvekili 

Şaban Erik 
Hatay Milletvekili 
Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Gensorunun gündeme alınıp 
alınmaması hususundaki görüşmeler Anayasanın 
89 ncu maddesine göre yarınki birleşimde yapı
lacaktır. 

Gündemin diğer maddelerine geçiyoruz. 

— 399 — 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SOKU LAK VE CEVAPLARİ 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıbrıs 
hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara mües
sir olan başlıca hususların neler olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar... Burada
sınız. Sayın Başbakan veya adına cevap verecek 
Bakan?.. Sayın Devlet Bakanı zatıâliniz mi ce
vap vereceksiniz efendim? 

DEVLET BAKANI EEPET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Dışişleri Bakanı cevaplandıra
cak efendim. 

BAŞKAN — Soruya Başbakan adına Dışiş
leri Bakanı cevap verecektir. Kendileri vazife 
ile yurt dışında bulunduğundan cevaplandırılma
sı gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Diğer soruya geçiyorum. 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik stan
dartlara uygun olup olmadığına dair Bayındırlık,, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu (6/154) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyücc 
buradalar mı?.. Yoklar.. İki birleşim bulunma
dıklarından dolayı soruları düşmüştür. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin-
ci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çiftçiye 
verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihtiyaçları
na uygun bir seviyeye yükseltilmesi için ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım Baka
nından sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğl'u'nun sözlü cevabı (6/164) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci? Bu
rada. 

Başbakan adımı cevap verecek Sayın Ticaret 
Bakanı buradalar. Ayrıca Tarım Bakanından da 
sorulmaktadır. Sayın Ekinci yalnız Başbakan adı
na verilecek cevapla iktifa ediyor musunuz? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 

6 . 1 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ve Tarım 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı dilerim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

1. Halen küçük çiftçiye Ziraat Bankasınca 
verilen kredinin asgari miktarı ne kadardır? 

2. 500 liraya kadar kredi alan küçük çiftçi 
adedi kaçtır? 

3. Bugünkü rayiçle paranın iştira gücü göz 
önünde tutularak küçük çiftçiye verilen, 500 lira 
ve daha aşağı hadlerdeki kredilerin ihtiyaca ce
vap verip veremiyeceği hakkında Hükümetin gö
rüşü nedir? 

4. Bu kredilerin ihtiyaca cevap vermediği ve 
çiftçiyi fuzuli bir borç altına soktuğu açık bir 
gerçektir. Buna göre asgari zirai kredi hadleri
nin günün ihtiyaçlarına uygun bir seviyeye yük
seltilmesi için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Başbakan adına Ticaret Baka
nı Sayın Müftüoğlu, buyurun. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlarım, Sayın Tarık Ziya Ekinci 
arkadaşımızın vâki sualine cevaplarımı arz edi
yorum. 

3202 .sayılı Ziraat Bankası Kanununun kü
çük çiftçi kredi ihtiyaçlarının öncelikle karşı
lanmasını âmir bulunmaktadır. Bu hususu göz 
önünde tutan banka, 1966 yılı içinde küçük 
çiftçiler lehine aldığı kararlarla çeşitli mahsul
lere uygulanmakta olan dekar başına ikraz bi
rimlerini ve şahıs hadlerini değiştirmiş ve kü
çük çiftçi tesis kredisi ile birimlerini artır
mış bulunmaktadır. 

Şöyle ki; 
Çevirme kredileri şahıs hadleri, dekar ba

şına olarak tek çeşit mahsul için eski birim 
4 000 lira iken, yeni birim 7 500 liraya çıka
rılmıştır. 

Çeşitli mahsul için; eski birim 5 000 lira 
iken, 10 000 liraya çıkarılmıştır. 
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Pamuk için; eski birim 15 000 lira iken, 
20 0O0 liraya çıkarılmıştır. 

Çeltik için; 10 000 lira iken, 15 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

Akar yakıt için; 5 000 lira iken, 7 500- li
raya çıkarılmıştır. 

Gübre, tek mahsul için; 4 000 lira iken, 
7 500 liraya çıkarılmıştır. Yine gübre çeşitli 
mahsul için; 5 000 liradan 10 000 liraya çıka
rılmıştır. Gübre narenciye ve pamuk için; 
5 000 liradan 15 000 liraya çıkarılmıştır. 

İkraz birimleri dekar başına; sulu pamuk 
ziraati için eski birim 60 lira iken, yeni birim 
75 liraya çıkarılmıştır. Çeltik için eski birim 
50 lira iken, 65 liraya; bakliyat için eski bi
rim 50 liradan 60 liraya; ay çiçeği için 25 li
radan 40 liraya; susam için 25 liradan 50 lira
ya; yer fıstığı için 60 liradan 75 liraya; zey
tin için 80 liradan 100 liraya, ' Ege bölgesinde 
üzüm için 100 liradan 150 liraya; diğer bölge
lerde üzüm için 60 liradan 80 liraya; Antep 
fıstığı için 30 liradan 50 liraya; fındık için 25 
liradan 55 liraya; incir için 30 liradan 70 lira
ya ; şeftali, elma, armut, kayısı için 40 liradan 
80 liraya. 

Tesis kredileri dekar başına olarak; zeytin
lik tesisi için eski birim 300 lira, yeni birim 
550 lira. Antep fıstığı eski birim 240 lira, ye
ni birim 450 lira. Eıge bölgesi için üzüm. eski 
birim 335 lira iken, 540 lira; diğer bölgeler 
için üzüm 335 lira iken yeni birim 450 lira. 
Üzüm çardak tesisi için - ki bu ilk defa bu 
sene uyıgulaınmıya başlanmıştır - 800 lira, üzüm 
tente kredisi beş - yine ilk uygulanmaktadır -
600 lira, üzüm tente ve naylon olarak 225 lira, 
üzüm beton sergi kredisi olarak yine ilk defa 
310 lira. Muz bahçesi tesisi eski birim 800 li
ra iken 1 000 liraya, şeftali bahçesi tesisi 300 
lira iken 400 liraya, diğer meyveler 40 liradan 
80 liraya çıkarılmış vaziyettedir. 

Diğer taraftan bankaca çiftçiye doğrudan 
doğruya açılmış bulunan kredilerin her borç
luya isabet eden ortalama tutarı 1964 yılı so
nunda 893 lira iken, 1965 yılı sonunda 1 048 
liraya yükselmiştir. 1966 yılında t>u rakam da
ha artmış olmakla beraJber kati bilanço neti
celeri henüz elde edilemediğinden kesin bir ra
kam vermek şu anda mümkün bulunamamak
tadır. Aşağıdaki taibloda görüldüğü üzere, 

küçük meblâğlara inhisar eden kredi meblâğ
larında ve borçlu adedinde 1964 yılma naza
ran 1965 yılında mühim azalmalar müşahede 
edilmiştir. Böylece küçük çiftçiye açılan kre
dilerin genişletilmesi ve çiftçi ihtiyaçlarının kar
şılanması yolunda gayret sarf edilmektedir. 

1964 yılında Ziraat Bankasının kredi had
leri, kredi tutarları ve borçlu çiftçi adedleri 
şu şekildedir : Kredi hadleri Tl. olarak 500 li
raya kadar kredi, kredi tutarı 274 198 000, 
borçlu adedi 1 062 116. 

501 liradan 1 000 liraya kadar olan kredi 
hadleri, kredi tutarı 207 143 000 lira, borçlu 
adedi 245 907. 

1 001 liradan 2 000 liraya kadar kredi tu
tarı 230 336 000 lira, borçlu adedi 155 867. 

2 001 liradan 5 000 liraya kadar kredi had
di tutarı 267 614 000 Tl. olup, 'borçlu adedi 
87 824 kişidir. 

Ayrıca, 5 001 liradan 10 000 liraya kadar 
olan kredi haddi tutarı 98 127 000 lira olup, 
borçlu adedi 14 341 kişi. 

10 001 liradan 20 000 liraya, kadar olan kre
di haddi tutarı 123 649 000 lira olup, borçlu 
adedi 8 843 dür. 

20 001 liradan 50 000 liraya kadar olan 'kre
di haddi tutarı 175 711 000 lira olup, ıborçlu 
adedi 6 767 kişidir. 

50 001 liradan 100 000 liraya kadar olan 
Kredi haddi tutarı 35 477 000 lira olup, borç
lu adedi 642 kişidir. 

100 000 den daha fazlası için kredi haddi 
tutarı 27 648 000 lira olup, borçlu adedi 238 
kişidir. 

1965 yılında ise; 500 liraya kadar olan kre
dilerin tutarı 249 645 000 lira olup, borçlu ade
di 873 680 dir.. 

501 liradan 1 000 liraya kadar olan kredi 
haddi tutarı 245 662 000 lira olup, borçlu adedi 
350 941 kişidir. 

1 O01 liradan 2 000 liraya kadar cilan kredi 
haddi tutarı 253 576 000 lira olup, borçlu ade
di 182 284 dür. 

2 001 liradan 5 000 liraya kadar olan kıredi 
haddi tutarı 299 170 000 lira olup, borçlu ade
di 99 002 kişidir. 

5 001 liradan 10 000 liraya kadar olan kredi 
(haddi tutarı 123 215 000 lira olup, borçlu ade
di 19 501 (kişidir. 

- 4 0 1 -
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10 001 liradan 20 000 liraya kadar olan kre
di haddi tutarı 176 441 000 lira olup, borçlu 
adedi 12 913 dür. 

20 001 liradan 50 000' liraya kadar olan kre
di haddi tutarı 187 946 000 lira olup, borçlu 
adedi 7 017 dir. 

50 001 liradan 100 000 liraya kaıdar olan 
kredi haddi tutarı 27 505 000 lira olup, borçlu 
adedi 444 tür. 

100 000 liradan dalha fazla alan kredi haddi 
tutarı 57 804 OOO lira olup, borçlu adedi 417 dir. 

Yukarıda ifade olunduğu üzere Ziraat Ban
kası kredileri küçük veya büyük çiftçi tefriki 
yapılmaksızın dekar başına verilmektedir. To
humluk kredileri ve 'kontrollü zirai krediler ha
riç olmak üzere Ziraat -Bankası tarafından 
verilen 'zirai kredi ve Tarım Satış Kooperatif
leri ve Tarım Kredi Kooperatifleri eli ile üre
ticilere intikal ettirilen kredilerin son' yıllar
daki plasman ıhaei'mları şöyledir.' : 

Direk zirai kredi plasmanı 1964 yılında 
1 278 771 000 lira. Aynı devrede kooperatif
ler eliyle verilen kredi miktarı 1 075 000 000 
lira. 

1965 yılında direk zirai kredi plasmanı 
1 700 000 OOO lira. Kooperatifler eliyle verilen 
1 335 000 000 lira. 

1906 yılında direk zirai kredi plasman 
2 170 000 000 lira. Kooperatifler eliyle veri
len 1 600 000 000 lira. 

lî)S7 programında ise, direk-zirai kredi plas
manı 2 79ı;] 452 333 lira, 'kooperatifler eliyle 
verilen plasman ise 2 042 C00 000 liradır. 

Aynıca kontrollü zirai krediler olarak 1965 
yılında 102 000 000 lira 1966 122 000 000 lira, 
1967 pragrammda öngörülen rakam 175 000 000 
liradır. 

Tclhumluk kredilerin plasman hacmi 5254 
«ayılı Kanunla 150 000 000 lira olarak tc&bit 
edil iniş vaziyettedir. 

Sayın arkadaşıma bu teiknik malûmatı ver
dikten sonra bir hususu ifade etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim. Bu seneki, yani 1967 
programı Ziraat Bankasının 5 milyar 160 mil
yon lirayı bulmaktadır. Bu, geçen seneki zıirai 
plasmandan yanılmıyorsam 1 milyar 140 mil
yon lira faizi a bulunmaktadır. Burada müıhi'in 
olan ciilıet, •zürram zirai kredi ihtiyacının ye
teri kadar karşılanması olduğu gibi, ıbunıın ya

nında düşünülmesi lâznmıgclen cihetler de bu
lunmaktadır. Şöyle ki, zürraa kredi verirken 
gerek onun menfaati, gerekse bütün zürraa hi-
tabeden Ziraat Bankasının istikbâle muza i' 
menfaatlerinin ve bu menfaatler içerisinde ;zür-
raa vâki faydalı yardımlarının ve kredi 
imkânlarının devam edebilmesi için verilecek 
kredilerde her halükârda karşı tarafın ödeme 
gücünü nazarı itibara almak icabetmektedir. 
Bu ödeme gücünün tesb itinde umumiyetle kar
şımıza çıkan protblem arazi barem fiyatları ol
maktadır. Son defa, iktidarımız zamanında Zi
raat Bankasına verilen bir talimatla, barem 
müddetlerinin yeniden teslbiti lâizıimıgelmiyen 
yerler dâhil, birçok 'bölgelerde arazi barem fi
yatlarının yeniden tesbitine gidilmiştir. doç en 
defa Yüce Senatoda ifade ettiğim gilbi, rakam
lar halinde bu tahakkuk 'safhasını bularak ha
len % 70 civarında arazi barem fiyatları yeni
den tesbit edilmiştir." Biraz evvel ifade ettiğim 
rakamlarda da müşaihade edileceği veıç/hile, yev 
yer bu yeniden teslbit edilen arazi barem fiyat
ları yüzde yüz hattâ yüzde yüzün üzerinde bir 
yükseliş kaydetmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, zürraın ödeme gücünün dışında ken
disine kredi verdiğimiz takdirde şöyle bir du
rumla karşılaşmak her zaman için mellhuz ve 
mümkündür. Krediyi alacaktır, sarf edecektir 
ve fakat ödeme gücü kâfi olmadığından Ziraat 
Bankasına borçlu pozisyonuna girecektir. Zira
at Bankasına ne kadar çok borçlu zürra kalır
sa, takdir edensiniz 'ki, Ziraat Bankasının bü
tün zürraın vâki kredi taleplerini is'af etme 
keyfiyeti ve hacmi da o nisıbette azalacaktır. 
BinaenaleyHı, gerek bankanın istikbale nraızaf 
çalışmalarında köylüye müteveccih kredi im
kânlarını daraltımamak ve gerekse buıgün köy
lünün ihtiyacı olan krediyi lâyıkı ile zamanın
da ve en iyi bir şekilde verebilmek için, taraf
ların karşılıklı menfaatlerini telif eden bir sis
temin iç-erisinde meseleyi beraber mütalâa et
meye meöburaz. 

Buıgün Ziraat Bankasının üzerinde durduğu 
husus budur. Saniyen kanaatimiz odur ki, zür
raa sadece kredi vermek meseleyi halle kâfi 
gelen bir nokta değildir. Zürraa ne kadar kre
di verirseniz veriniz, eğer bu kredileri kullan
dıktan sonra idrak ettiği mahsulü değer fiyatı
na satamıyonsa, o takdirde bizatihi mahsulünün 
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lâyık oiliduğu fiyatı ve değeri bulamaması sonu
cu, haliyle almış olduğu kredileri iyi sarf ede
memek gibi bir durumla karşı karşıya kalması 
her an için mümkün ve melhuz bulunmaktadır. 
Şu hale göre, meseleyi sadece kredi yönünden 
mütalâa etmek, kanaatimizce meseleyi dar bir 
çerçeve içinde mütalâa etmek olur. Binaenaleyh, 
buna ilâveten ek tedbirlerin alınması faydalı ve 
haltta zaruridir. Bu ek tedbirler nelerdir? Bu 
ek tedbirler müstahsilin mahsulünün değer fi
yatı bulabilmesi için yapılması lâzımıgelen mua
meleler olacaktır. İşte bu meseleler iktidarımız 
zamanında destekleme alımılariyle tahakkuk 
safhasında bulunmaktadır. Eskiden yalnız iki 
mahsul üzerinde destekleme alımları yapılır
ken, bugün incir, üzüm, pamuk, fmdılk, pirinç 
ve Trakya bölgesinde kurulan Yağlı Tohumlar 
Kooperatifleri Birliği vasıtasiyle de Ziraat 
Bankasında açılan bir kredi imkânı ile fiyatın 
1150 kuruşun altına düşmemesini temin etmek 
suretiyle bu birlik vasıtası ile bir nevi destekle
me alımları da ay çiçeği olarak bu bölgede 
yapılmış vaziyettedir. Kanaatimiz odur ki, bu 
tedbirin dahi arzu edilen neticeyi tam ve kâmil 
mânada vermesi mümkün değildir. Şöyle ki : 
Zürraa 'kredi verdiniz, mahsulünü büyük relkol-
tede idrak etti, mahsulünün değerlenmesi için 
ibirliklenine veya kooperatiflerine gerekli kredi
yi açmak suretiyle Devlet alımları veya destek
leme alımları yaptırdınız, binnet'ice bu destekle-
ıme alımlarından doğan zararları bütçe kaynak
larından karşılamayı taahhüdettiniz. Fakat bu
rada düşünülmesi lâzımgelen üçüncü bir nokta 
oluyor, o da şu: Mademki gaye ve hedef zür
raa matuftur, şu halde zürraın idrak ettiği 
mahsulü en iyi şartlarla ve eni'yi imkânlarla sa
tış durumunu da yaratmafk icaibetmektedir. 
Takdir edersiniz ki, malların bir anda ve bü
yük partiler halinde piyasaya arzı, umumiyet
le arz ve talep kaidesi içerisinde hakiki rayiç 
fa ederinin altında düşük bir fiyatla alıcı bulma
sı durumunn yaratır. Binaenaleyh, bu noktada 
idrak edilen mahsulün piyasanın ihtiyacı nisıbe-
tinde piyasaya arzı için yeter derecede stokla-
manm ve stokların yapılmasının da zarureti 
aşikârdır. İşte, Ziraat Bankası bünyesinde 1967 
programında mütalâa ettiğimiz hususlardan bi
risi de budur muhterem arkadaşlarım. Demek 
ki, üç yıllık bir çalışmanın içerisinde müstahsı-
la vâki gayretlerimiz hedefine ulaşmakta ve 
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müstahsili, bütün arkadaşlarımın arzu ettiği bir 
seviyeye çılkarmak mümkün duruma girmekte
dir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tarik Ziya Ekinci, bu
yurun efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın milletvekilleri; Sayın Tica
ret Bakanına yürekten teşekkür ederim. Ger
çekten büyük bir »zahmet ihtiyar ederek çdk 
dokümante bir şekilde bir yıl evvel tevcih etti
ğimiz suallere tatminkâr cevaplar verdiler. Söz
lü. soru önergemin üzerinden 13 ay gilbi uzun 
bir müddet geçmiş olmasına rağmen, önerge 
henüz aktüalitesini kaybetmiş değildir, Sayın 
Balkanın verdikleri bilgilere rağmen. 

Sayın Bakan ikraz kredilerini sayarken, bil
hassa kredi miktarının artmış olduğu zirai 
ürünler arasında, hububat ekilen araziler için 
tesibit edilen baremden bahis yok. Meselâ pa
muk, çeltik, bakliyat, ay çiçeği, susam, yer fıs
tığı, zeytin, üzüm, antep fıstığı ve saire için ba
remin yeniden düzenlendiği ve eskiye nazaran 
% 50, bazan yüzde yüz oranında bir artma ol
duğu halde, hububat ekilen arazi için verilen 
nakit kredi bareminin değişip değişmediği hak
kında bir beyanda bulunmadılar. Benim bura
ya inmeden evvel Ziraat Bankası yetkilileriyle 
yaptığım temasta öğrendiğime göre hububat 
ekilen arazi için verilen nakit kredi baremi dö
nüm başına 1950 de tesbit edildiği şekilde 12 
lira olarak devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
veçhile, Türkiye'de sayılmış olan çeşitli zirai 
mahsuller yanında 'büyük bir çiftçi kütlesi de 
'buğday, arpa ve benzeri hububat ekimiyle işti
gal etmekte ve hayatını buna bağlamaktadır. 
Esasen bu sözlü soru önergesini Meclis Başkan
lığına tevdi edişimizin sebebi de hu'buıbat ©ki
miyle iştigal eden bölgelerdeki vatandaşlarımı
zın kendilerine verilmiş olan Ziraat Bankası 
kredisinin yetersiz olduğu hususundaki şikâ
yetlerden tevellüt etmektedir. Geçen yıl Diyar-
ıbakır bölgesindeki çiftçilerden aldığım mektup
lardan öğreniyorum ki, bâzı vatandaşlar kasa
baya inerek birkaç günlerini feda etmek sure
tiyle ancak 100 ilâ 200 lira civarında bir kredi 
almaktadırlar. Ve bu kredinin son derece ye
tersiz olması sebebiyle bunu de hemen kasalha-
da otel, lokanta parası olarak yahut da ufak 
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bâzı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareadıikla-
rını, mütaakıp yıl bu borçlarımı ödenmek içim 
'tefeciyle muhtaç olduklarımı ve tefeciden aldık
ları parayı bankaya yatırmak suretiyle bir fa
sit daire içıin'e girmiş olduklarını öğrendik. 

Şimdi Sayın Bakanın verrmiş oldukları mu
fassal beyanatta, çeşitli kredilerim artırılması 
hususundaki beyanlarında bilhassa hububat 
eıkimiyle iştigal etmiş olan çiftçilerle ilgili bil
eğiyi gıörımediğimizi arz ötmek isterim. 

Malûmııâliniz 1950 yılında tatbik mevMıme 
konulan bu baıreım paranın iştira gücü nazarı iti
bara alınırmaıdam o tarihten ijtibıaren bilhassa hu
bubat elken çiftçilerin 'arazisi için uygulamımakta-
dır. Ama, simidi Sayım Balkanım vermiş olduğu bill-
ıgiye göre diğer tarım çeşitleri için, paımulk, çel
tik, baklıiyalt, ayçiçeği, susam, yerfıstığı, zeytlim, 
üzüm, antepfıstığı ve saire içim yenıi bir baremi 
tetibit edilmiş olduğunu öğreniyoruz. Bunu sa-
deoo hububat ziraata yapılan. bölgelerim çiftçileri 
(için arz ediyorruim. Oysa !ki, 1950 fiyatları esas 
alındığı lıaikdirde bugün fiyatlarım büyük bir ar
tış .gösterdiği göz önlüne alımdığımda hububat elkem 
ıküçıük çiftçiye veıriılen kredi miktarının ne kadar 
az ollduğu, bu sebeple .gayesi dışına çılktığı açıkça 
görülür. Diğer tanımışla!, faaliyetlerle iştigal 'eden 
küçük çiftçiler için dahi, şimdi Sayım Bıalkanın 
bttyaın buyuriduıklaır.ı osraırulardaki artıma da yeterli 
değildir. Meselâ pıamıulkta 60 liradan 75 liraya 
çıkmıştır. İI950 yılında tesbit edilmiş olan 60 lira
lıda barıcımiın 1967 yılımda 75 liraya çılkmıış olması 
hor hailde yeterli bir artış olarak mütalâa edile
mez. Ama bu artışım da yapıllımış dlmıası, aradan 
17 sene geçirmiş olmasına rağmen, yine bu çiftçiler 
için sayamı şükran bir şey olarak miütalâa ediifâ-
bilıir; aıma paranın gerçek iştira kabiliyeti göz 
önüne alınaıralk 1950 deki bareme uygum ıbir tarz
da, artınlması lâzımldır. 

Bunun, yamımda Sayın Bakan diyecekler ki, 
çiftliye verilmiş, olan kreldi, sadece, ekilen zirai 
.mahsulün cinsime göre, arazimin baremi esas ola
rak teslbilt •edilen ikraz kredisi değildir. Bumun dı
şımda diğer krediler de vardır, diyeceklerdir. Bu 
gerçek. Ama akar yalkıt (kredisi, gübre kredisi, 
tmaıklnıa ve saire kredisinden en çok yararlamam 
hor hailde küçük çiftçi olmasa 'gerek. 

.Denilebilir ki, - kendileri de böyle buyurdu
lar - bu kredi baremi hem büyük çiftçiye hem 
de »küçük çiftçiye aynen, uygulandığıma göre kre

di dağılışında bir laldaletslizlik söz konusu olamaz. 
Böyle bir iddia uygulamadaki gerçeklerle bağda-
şamamalktadır. Çünlkü büyük çiftçi tapulu arazi
sine karşılık aldığı naıkdi kredi yanımda, tohum
luk kredisi, giülbre kredisi ve alkar yalkıt kredisi 
ile makina ve teçhiızat kredileri gibi isimler altın
da munzam ve çeşitli krediler almaktadır. Ayrı
ca çoğu kez büyük çiftçi tarım dışındaki faali
yetleri sebebiyle, ticari kredilerden de geniş çap
ta yararlandığıındam tarımsal kredi konuşumda 
bir şikâyeti yoktur. Bu konuda en büyük sıkıntı
yı çeken küçük çiftçidir. Küçük çiftçiyi kalkın
dırmada ve tarımda daha 'ileri bir teknik uygula
masını öngören bu kredilerin bugün küçük çiftçi 
için gerekli işletme araçları göz önlüne alındığı 
takdirde bu nakdi kredilerin hiçbir şey ifade et
mediği anlaşılır. Küçük çiftçi, ihtiyacı olan kre
dinin ancak üçte birine yakın bir miktarımı Dev
letten 'sağlamakta, üçte ikisini de genellikle tefe
ciden almaktadır. 

Bu sebeple, küçük çiftçi çoğu kez Ziraat Ban
kasından aldığı krediyi yetersizliği .sebebiyle zi
rai işletımeısiaude yararlı olmak için değil, zaruri 
ihtiyaçlarımın bir kısmımı karşılamak için kullan
maktadır. Yani istihsal içlin değil geçim zorluğu 
karşısında istihlâk içim kullanmaktadır. Esasen 
kredi :ailmıak İçin kaısabaya gelem küçük çiftçi ka
sabada geçirdiği ilki üç güm zarfında otel, lokan
ta v. s. içim ödediği paralarla çok defa aldığı bir 
kaç yüz liralık kredinin büyük bir kısmımı şu şe
kilde harcamaktadır: Bumdan dolayı bir defa Zi
raat B arnikasına borçlamıan fukara küçük çiftçi ar
tık bu borçtan kurtulmak imkânımdan yoksun 
duruma düşmektedir. Her yıl tefeeİdem aldığı 
parayı bankaya yatırır ve bankadan aldığı para
yı da tefeciye iade eder. Bütün yıil yeni ihtiyaç
ları için tefeciden borç para sağlamanın imkânla
rını araştırır. Tefeciye muhltacolmadan Ziraat 
B arnikasına borçlanan küçük çiftçimin de durumu 
paırlak değildir. Kredi almak için kasabada ya
pılan masraflarla ailevi ihtiyaçları için yapılan. 
masraflar çıktıktan sonra tarımsal faaliyelerini 
düzenlemek için elimde hemen hiç para karmamak-

v tadır. 

Resmî istatistiklere göre zirai kredi dağılışını 
gözden geçıirimce küçük çiftçinin kredi sıkımtısı 
daha açık bir şekilde anlaşılır. Gerçi Sayım Ba
han 1964, 1965, 1966, 1967 yıllanında çeşitli sınıf -
knımalar yapmak suretiyle zirai kredi alünış olam 
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çiftçilerin İMesimli verdiler. Ama, bu arada ver
diğimi rakamların, kendilerinim 1964 yılı için ver-
diklıeri rakamlıara yaklaşık oimıası hasebiyle, ve Sa
yın Başbakanım Hükümet programı üzerinde yap-
tıklıaırı konuşmalar vesilesiyle arz etmiş oldukları 
rakamlılardan yaptığı tahlillerle beyan etmeye ça
lışacağım. Sayın Raişbalkan Demirel Ziraat Ban
kasınca çiftçiye kredi olarak verilen 3 milyar 
716 milyon Miramın şu şekilde dağıldığını beyan 
etmiştir : 

1 - 100 lira anasında kredi alan çiftçi ailesi 
214 biın olup bunların aldığı toplam kredi mikta
rı 15 milyon lira olduğunu beyan etmişti. 

101 - 200 lira arasında 416 biın çiftçi ailesi 
kredi .almış ve bunların aldığı kredi toplamı ise 
102 mfılyon liraya baliğ ollmuıştur. 

300 - 500 lira arasında kredi alan çiftçi aile
si iss 386 bin olup bunların aldığı kredi toplamı 
ise 156 ımiilyon liradır. 

Buna göre 1 - 500 lira arasında kredi alan 
çiftçi laiilesi toplamı 1 milyon 16 bin olup bun
ların aldıkları kredimin tutarı 273 milyon lirayı 
bulmaktadır. Buna karşılık 20 000 ilâ 150 000 
lira araısımlda kredi alan 6 880 büyük çiftçi aile
sinin aldığı tarımsal kredi toplamı ise 273 (milyon 
liradır. 

Büyük çiftçilerin ticari kredi sağlama im
kânları da göz önüne alındığında toprak da-
ğılışmdaki adaletsiz duruma paralel olarak 
tarımsal kredi dağılışının da son derece ada
letsiz olduğu görülür. 

Toprağı olmıyan yarıcı veya icarcı duru
mundaki küçük çiftçinin durumu kredi mev
zuunda çok daha fecidir. Topraksız çiftçi 
Ziraat Bankasına ipotek edecek arazisi olma
dığından Bankadan nakdi yardım almak im
kânından çok defa yoksun bulunmaktadır. Mü
teselsil kefaletle alınan kredilerin sağlanma
sındaki zorluklar ortada olduğuna göre bu 
vatandaşlar genellikle tefecilerin ve büyük 
toprak sahiplerinin elinde kalmıya mahkûm 
bırakılmışlardır. Yüzbimleri bulan1 topraksız 
küçük çiftçi ailelerinin de tefecilerin elinden 
kurtulması için nakdi banka kredisinden ya
rarlanmaları hususunda Hükümetçe gereken 
tedbirlerin alınmasında hayati bir zorun'luk 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarını; Sayın Bakanın 
Ziraat Bankası ile çiftçi münasebetlerini tah
lil ederken vaz'etikleri üç esas prensip ger

çekten bugünkü şartlar içinde son derece 
elverişli ve gerçekçi prensiplerdir. Bunlar
dan bilhassa çiftçinin mahsulünün değerlen
dirilmesi ve mahsulün değeri pahasına sa
tılması, birdenbire piyasaya arz edilmiş olan 
mahsulün arz ve talep kanunu gereğince dü
şük fiyatla satılmasını önlemek için alınacak 
tedbirlerin önemli olduğu hususunda kendi
leri ile hemfikirim. Sadece kredi vermenin 
ve bu krediyi çiftçinin. dileği gibi kullanma
larına müstağni kalmanın hiçbir şey ifade 
etmediği bir gerçektir. Çiftçinin meydana ge
tirdiği mahsûlünü de zamanında paraya kal-
betmesi ve mahsûlünün gerçek değerine, ra
yicine uygun bir şekilde paraya kaybedil
mesi için lâzımryelen tedbirin alınması da bu 
kredi verilmesi tedbirinim yanımda hattâ on
dan daha öncelik kazanan bir tedbirdiir. Bu 
husustaki yayretlerine daha fazla gayret ka
tarak küçük çiftçiye, fakir çiftriye yardımcı 
olma hususunda mesai sarf etmelerini te
menni eder, hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — İlâve edecek bir husus var 
mı Sayın Bakan ? Buyurun. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın arkadaşım 
tenvir için bir noktayı arz etmekte fayda 
mütalâa etmekteyim : Çevirme kredileri pa
sajı altımda tek çeşitli mahsûl için eski ba
rem 4 bin, yeni barem 7 50O lira diye ifade 
etmiştim. Dikkat edilirse, burada tek çeşit 
mahsûlün ismimi saymadım, bu hububattır, 
muhtelif nevileri de olabilir. Bunun al
tında saydığımız isimler ayrıca hususi mua
mele gören rakamlardır. Bu demek değildir 
ki, bilfarz üzüme, pamuğa, akar yakıta bir 
ilâve yapılmıştır da diğerlerime yapılmamıştır. 
Hayır, bir çiftçi toprağına tek cins mahsûl, 
meselâ buğday eker veya mısır eker, bun
ların bareminde de 4 bin ilâ 7-500 liraya ka
dar bir artış vardır, çevirme kredilerin
de. Yalnız burada bir gerçek vardır; zan
nediyorum 1937 yılımda Arazi vergilerinin 
tahriri için komisyonlar kurulmuş ve köy
lere çıkılmıştı. Yerli tâbiri ile bunlara ipçi 
derler. Oradan kalma bir alışkanlık vardır 
bizim köylümüzde. Arazinin yüzölçümünü ve
ya değerini sorduğumuz zaman zannederler 
ki, vergilemeye tâbi tutulacaktır. Bunun için 
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fiyatı dü§ük göstermeyi bir bakıma kendi 
yönünden avantajlı zannetmektedir. Haddi
zatında Ziraat Bankası tarafından verilecek 
kredilerde, daiha evvel de ifade ettiğim gibi, 
toprak barem fiyatları, yani arazi kıymetle
rinin ehemmiyeti büyüktür. Eğer çiftçi va
tandaşlarımız bu noktada eski b'ir alışkan
lığın veya tedirginliğin hissiyatımdan ken
dilerini kurtarırlar Ziraat Bankasına gerekli 
ve sağlam malûmatı verirlerse, bu yüzde yüz 
kendi lehlerine, faydalarına olacaktır ve bu 
suretle arazinin hakiki değeri üzerinden kredi 
alma imkânına kavuşacaklardır. 

İkinci bir noktayı da ifade edeyim : Bu 
sene yine 1966 yılı sonumda Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin Anasözleşmesinde Bakanlar 
Kurulunca çıkarılan bir kararla yaptığımız ta
dilât neticesi eskiden 7 500 liraya kadar olan 
limit 15 bin liraya çıkarılmak, 15 bin liraya ka
dar olan limit 25 bin liraya çıkarılmak suretiyle 
kendilerine yeni imkânlar ve yeni kredi kaynak
ları temini sağlanmış bulunmaktadır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TUT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. Yok mu 
efendim?., iki birleşim, bulunmadığına göre soru 
düşmüştür. 

5. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
m, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

BAŞKAN — Sayın Neşet Tanrıdağ?.. Yok. 
İki birleşim bulunmadığı h /n soru düşmüştür. 

6. —• İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra yoiiyle satışa çıkarılan 
Rasim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
bulunduğuna dair Maliye, Sanayi ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Çataloğlu?.. Yok. 
İki birleşim bulunmadığı için soru düşmüştür. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığı
na dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Edip Somunoğlu'nun sözlü sorusu (6/170) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu. Burada. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı bura
da, soruya okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki) sorumun Sağlık Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygiyle rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

Akşehir ilçesinde bir verem sanatoryumu 
açılması için hazırlıklar var mıdır? Akşe
hir'de Suitandağı üzerinde yapılmış olan bü
yük otel beledllyece Sağlık Bakanlığına satıl
ması kabul edildiği takdirde yeri ve durumu 
bakımımdan sanatoryum ve verem hastanesi 
olmaya müsaid'Oİam bu binada Sağlık Bakan
lığınca, sana/toryum açılması mümkün müdür? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı. 

SAdLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANT 
EDİP SOMIJNCHİLU (0. S Erzurum Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Konya Mil
letvekili Sayın Nazif Kurucu arkadaşımız ta
rafından Konya vilâyetinin Akşehir ilçesinde 
•Suitandağında 'bir verem 'sanatoryumu açılma
sı ve 'belediyeye ait bir otelin sanatoryuma çev
rilmesi ha'k'kmda ne düşünüldüğü sorulmuş bu
lunmaktadır. 

Konya ilinde birisi 400 yataklı göğüs hasta
lıkları hastanesi, diğeri de Meram'da 60 yatajk-
lı iki hastane vardır. Buradaki hastanelere 
ikişer defa gittim. Bilhassa 400 yataklı has
tane gayet modern bir şekilde yapılmıştır. Ve
rem hastanesi olarak, göğüs hastalıkları hasta
nesi olarak yapılmıştır. Diğeri Meram'da sa
natoryum halindedir. Binası, mefruşatı ve sai-
resi muntazam ve mükemmeldir. Bununla be
raber her ikisinde de yatakların dolmamış ol
duğunu ve müracaatın sıraya dahi tâbi tutul
madan hastanenin vazifesine devam e/ttiğini 
gördüm. Aynı zamanda son günlerde 40'0 yatak
lı olan bu göğüs hastalıkları hastanesinde bir 
de cerrahi merkezi kurmak için tcşeb'büse geç-
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miş bulunuyoruz. Akciğer hastalıklarına ıııu-
sa'bolanlarm akciğeri, üzerinde ameliyat ya
pılması için 'bir de göğüs cerrahisi merkezi ku
rulması kararlaştırılmış bulunuyor. 

Sultandağmda bir verem sanatoryumu açıl
ması, mevzuuna gelince: Bilhassa son seneler
de verem hastalığının tedavisi tamamen değiş
miş bulunmaktadır. Bugün elimizde bütün di
ğer teşekküllerle birlikte 14 bin yatak m'evcut-
tur. 9 bini bizimdir. Fakat çalışmalarımızda 
dispanserlerimizde haftaları daha erken teş'his 
etmek suretiyle aj^aıkta vo işini görürken teda
vi ımaJksadım gütmekteyiz. Bu da tah'min edi
yorum iki, sizlerin takdirierinize mazhar ola
caktır. Birçok defalar tatbik edildi ve arka
daşlarımız da bunda muvaffak olmuşlardır. 
Tamamen modern tıbbın son şekline göre hare
ket edilmektedir, tarama yapılmaktadır. Onun 
için fazla yatak ve bilhassa sanatoryum, hava 
ve saireden istifade zaımanı geçmiş bulunuyor. 
Kaldı ki, bu Sultandağı'ndaki 'belediye otelini 
bir hastane veya sanatoryum haline getirip o 
şekle sokulması da hem masrafı mueibolacak-
tır, he'm de bilhassa Konya ilinin ihtiyacı yok
tur. İhtiyaçtan fazla yatağımız mevcuttur. 
Şimdilik Bakanlıkça 'bu Sultandağı'ndaki bele
diye otelinde ıböyle bir 'Sanatoryumun yapılma
sını düşünmemekteyiz. Bir program ve plâna 
da almam aktayız. Keyfiyeti arz ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Kurucu. 
1 »uyurunuz e fendim. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakana 
izahatından dolayı çok teşekkür ederim. Bil
hassa Konya'nın, hastane durumu hakkındaki 
malûmat, daha önce tarafımızdan da bilinmek
tedir. Ne var ki, Konya'nın genişliği itibariyle 
her işte uğradığı bir 'haksızlık vardır. Kon
ya ili mütalâa edilirken, her hangi bir ilimi
zin 4 - 5 defa daha büyüklüğünde olduğu mü
talâa edilmemektedir. Akşehir, Konya'nın çok 
uzak ibir bölgesidir. Konya merkezinde bulu
nan bir dispanserden, bir verem hastanesinden 
Akşehir'deki ve Akşehir'in, geniş hinterlandı 
içindeki hastaların istifade şansı yoktur. Kon
ya, bütün bir il olarak mütalâa edildiği takdir
de, nazari olarak masa başında bu tesislerden 
istifade edilir şeklinde görmek mümkün ola

bilir. Ama Akşekir'in bir kısmı, Afyon'dan ve 
İsparta'dan bir kısım, Konya'nın 7 - 8 kazalık 
hinterlandı Konya'daki bu sağlık tesislerinden 
pratik olarak istifade etmek şansından mahrum
durlar. Bilhassa, hem verem 'dispanserinin, 
hem verem hastanesinin aynı merkezde bulun
masının, diğer merkezî yerler bakımından 
aleyhte bir 'haksızlık olduğunu da ayrıca dik
kat nazarlarınıza arz etmek isterim. 

Akşehir civarında orman köyleri sıkışmış 
durumdadırlar. Orman köylerinin bütün Tür
kiye'deki verem oranı yüksektir. Orman köy
lerinde, zirai sakaların dar olması dol ayısı ile 
halkın yaşaması, gıda alması ve ihtiyaçlarının 
karşılanması yetersizdir. Bu seibdplc halk da
ha çok vereme yakalanmaktadır. Akşehir'in 
civarındaki orman köylerinde verem oranı yük
sektir. Bunların da bilhassa Sayın Bakanın 
işaret ettiği gibi, işlerini yapanken erken teş
his edilerek ayakta tedavi şansları bulunma
maktadır. Biz Konya milletvekilleri olarak An
kara'ya Konya'nın muhtelif bölgelerinden gel
miş ileri derecede veremli hastalarla karşılaş
mak, ımuktelif şekillerde tavassutta 'bulunmak 
durumunda kalıyoruz. Konya'daki hastanenin 
her hangi bir anda boş yatağının tesbit edilmiş 
olması, Konya'nın verem bakımından taran
dığını ve hizmetle karşı karşıya bulunduğunu 
göstermez. Birçok hemşehrilerim veremin son 
safhasında, ölecek vaziyette buraya gelmekte
dirler. Bu balkımdan Konyan'm 9 kazalı bir 
hinterlandı vardır. Veremli oranı yüksek olan 
Akşehir gibi bir kazada biç olmazsa bir vereni 
dispanseri, Sayın Balkanın işaret buyurduğu gibi 
ayakta tedavi eden, vatandaşları tarıyan, bü
yük külfetler yükleyip diğer merkezlere nak
letmeden onları tedavi eden 'bir dispanserin 
açılması görüşüme göre, şarttır. Anlaşıldığına 
göre 'bunun büyük bir külfeti bulunmıyacaktır. 
Bu otelin dışında da Akşehir Belediyesi ve Ak
şehir böyle bir dispanser açmak işinde Bakan
lığa elinden gelen yardımı yapacaktır. Bu za
rurete huzurunuzda, işaret eder, hepinize say
gı! anmı sunarım. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurııcu'nun, 
Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye karşı 
daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler alın-
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dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/171) 

BAŞKAN — Sayın Soru sahübi buradadır. 
Sayın Köy İşleri Bakanı? Yok. Bakan bulun
madığı için siorunun cevaplandırılması gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

9. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 
İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali için verilen 
müsaade için hangi kıstasın esas alındığına dair 
Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/172) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Çataloğlu? Yok. 
Suali sahibi iki birleşim bulunmadığından soru 
düşmüştür, 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, sel 
felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük çiftçile
rin T. C. Ziraat Bankası ve kredi kooperatifleri
ne olan borçlarının ertelenmesi hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sorusu ve Tica
ret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/173) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı? Buradalar. 
Başbakan adına Sayın Ticaret Bakanı cevap ve
recekler. Soruyu okutuyorum efendim. 

10 . 1 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruinran, Başkan tarafından 

sözlü olarak 'cevaplandırılması için aracılığınızı 
dilerim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

Soru: 
Uğradığı sel felâketi dolayısiyle evleri, ev 

'eşyaları, ekili - dikili 'mahsûlleri zarara uğrayan 
ıküçük çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası ve Kre
di Kooperatiflerine olan 'borçlarının ertelenme
si 'hakkında Hükümet ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — ıSaym Bakan buyurunuz efen
dim. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — 'Muhterem Başkan, 
sayın 'arkadaşlarım, Sayın Ali Karcı arkadaşı
ma, Sayını Ekinci'ye 'verdiğim cevap kadar, 
ımufassal cevap venemiyeceğim için, önce mü
teessir olduğumu ifade etmek isterim. Zina vâki 
sual takrirlerinde, sayın Başkanlık Divanında 
«okunduğu veçhile, uğradığı sel felâketi dola

yısiyle 'evleri, ev eşyaları, ekili - dikili mahsûl
leri zarara uğrayan küçük çiftçilerin Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası kredi kooperatif
lerine «olan borçlarının crtelemmesi hakkında 
Hükümet ne düşünmektedir, -diye 'sormaktadır
lar. 

Nerede ve hangi bölgeye aidolduğu sual 
takririnden tesbit etmek mümkün değildir. 
Eğer Adana bölgesine lait 'bir durumsa o ki, ar
kadaşım bu hususu tavzih eder, hattâ bu işin 
bir sual müessesesi şeklinde değil, arkadaşım 
teşrif etsinler görüşelim, böyle felâketli bir yer 
varsa derhal hizmet imkânlarımızı oraya gö
türmek için bize fırsat 'versinler., Bunu bilhas
sa kendilerinden rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu beyanınız, İç
tüzüğün 153 ncü maddesine göre ımuktezi mâ-
lûmati toplamak için, bir mehil tabbimi? 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Hayır Sayın Başka
nım., Sual takriri bir sel felâketinden bahsedi
yor. 

Ancak hangi ^bölgelerdir, neresidir anlamak 
mümkün değil. 

BAŞKAN — Yani sarahat yok diyorsu
nuz. Buyurunuz Sayın Karcı. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU ('Devamla) — 'Evet efendim., 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
rim. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri Sayın Ticaret Bakanının ko
nuşmalarını dinlediniz. Kendileri bir sarahat 
olmaması kaydını ileri sürerek, bir nevi özel 
konuşmia teklif ettiler. Oysa, benim sözlü soru
mun tarihi 10 . 1 . 1966 yani bundan 13 ay im
geye aittir. Kendileri haklılar, henüz birkaç 

'aylık Ticaret Bakanıdırlar. Fakat o tarihte 
Adana'da ve ondan daha öce de Batı'da bir 
sel felâketi vukubulmuştur. Bu haklımdan bir 
genelleme yaparak «uğradığı sel felâketi dola
yısiyle» kaydını ikoyduım ve yer tasrih etme
dim. Hiç şüphesiz bölgemin Adana olması' ha
sebiyle Adana'da sel felâketine uğrayan kü
çük çiftçilerin duru'mlanını ve borçlarının erte
lenme meselesini Büyük Mecliste dile getirmek 
için, daha çok bu sözlü soruyu vermiş olduğum 
da hiç şüphesiz açık bir durumdur. 
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1966 yılı Ocak ayında taşan Ceyhan Nehri, 
merkez ilçeye bağlı birçok köylerle birlikte, 
Ceyhan, Kadirli ve Osmaniye köylerini de su 
altında ibıraktı. Bu anınitakalarda bulunan 'bütün 
'ekili ve dikili tarımı ürünlerini, yeni sürülüp 
elidime hazır .topraklardaki insan emeğini, bir 
anda alıp götürdü. 

Meselâ 19 Ocak tarihinde Ziraat Odaları 
Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Ajansıma 
verdiği demeçte bu zararın,- Ceyhan Nehrinin 
baskınına uğrayan yerlerden kesin bilgiler alın
mamakla 'beraber, oran olarak '% 70 i buldu
ğunu söylüyordu. iSonradan yapılan hesaplar, 
maalesef bu haberi doğrulamış, zarar, Çukur
ova çiftçisinin, yüzünün asılmasına vesile ve-
recıek bir sonuca yükselmiştir. 

Burada hemencecik şunu belirtmek gerek
mektedir di, Ceyhan Nehri üzerinde 'öngörülen 
baraj ve setlerin yapımı geciktikçe ve yeteri 
kadar baraj yapılmadıkça, bu gibi sel felâket
leri, Çukurova için olağan sayılacaktır. 

Bu suretle Çukurovalı çiftçiler bir taraftan 
banlka ve kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
ertelenmesini düşünürken, öbür taraftan banka
larda aldıkları kredileri faiz olarak bu muh
taç çiftçilere ;% 100 gibi büyük bir karşılıkla 
veren tüccarların insaflarına sığınmak mecbu
riyetinde kalacaklardır. 

Buraya şunu da eklemek 'gerekir: Türkiye'
nin her tarafından bir âfet halinde çiftçilerin 
belini 'büken faizcilerin en fazla at oynattık
ları bölge, maalesef Çukurova'dır. Yıllık :% 100 
faiz, umuru âdiyeden sayılmaktadır. 

Bu klâsik faiz siste'mımıden daha da korkun
cu, faizin bir başka şekli olan, alivre alışlar
dır. 

Sayın ımilletvekilLeri, 
Pamuk, tarladan kalkalı daha birkaç ay ol

duğu halde, paraya muhtaç çiftçiler, henüz 
ekmedikleri ve 7 - 8 ay sonra toplıyacakları 
pamuklarını, ihtiyaçlarının karşılamak aîmaciy-
le büyük para sahibi tüccarlara daha şimdiden 
satmaya başlamışlardır. 

Hepinizin bildiği gibi, Çukurova dünyanın 
en bereketli ' topraklarından sayıldığı halde, 
maalesef üzerinde korkunç 'bir sefalet hüküm 
sürmektedir. 'Ben şimdilik 16 - 17 saat çalıştırı
lıp -eline 7 - '8 lira yevmiye sıkıştırılan tarım iş
çilerinin insanlık dışı siölmürlülerinden bahset-
miyeceğim. 

Şimdilik, Anayasanın 43 ncü maddesindeki 
(kimse yaşma, gücüne, cinsiyetine, uygun öl-
ımıyan bir işte 'çalıştırılamaz. Çocuklar, gençler 
ve kadınlar, çalışma şartları bakımından özel 
olarak korunur) dediği halde, çocuklu kadın
ların ve 10 yaşındaki yavruların da ezilen ba
balar ve çocuklar ıgibi, ıgece saat (3,5 ta işbaşı 

yaptırıldıklarından da bahsetmiyeceğim. 
Ben ısadece, sözlü sorumdaki sel felâketi do-

layısiyle evleri, ev eşyaları, 'ekili - diliki mahsul
leri zarara uğrayan küçük çiftçilerden bahse-
demiyeceğkn. 

Bu küçük çiftçiler, sulu ziraat yaptıkları 
arazide, dönüm başına 400 kilo pamuk 'elde et
tikleri, pamuğum kilosunu yuvarlak hesap iki 
liraya satabildikleri halde, neden maddi sıkın
tı içinde olduklarını ve böyle bir felâket kar
şısında 600 lira 1 000 lira gibi küçük sayıla
bilecek 'bir borcu ertelemenin yollarını aramak 
mecburiyetinde kaldıklarını gözlerinizin önüne 
senmeye çalışacağım. 

Biraz önce söylediğim gibi, 'bunun nedeni, 
ya % 100 e faiz almaları, ya 'da 8 - 10 ay sonra
ki pamuklarını, buğdaylarını, susamlarını, da
ha bu 'günden alivre olarak satmak mecburiye
tinde kalmalarıdır. Meselâ bugün çiftçiler aliv
re olarak 110 - 115 kuruşa pamuk satmaktadır
lar. 

Tabiî aslında sebep gibi görülen bu durum, 
sebep değil, sonuçtur. Bunun asıl sebebi, toplu
mun bugünkü yapısının bir gereği olarak düzen
lenen, kredi politikasındadır. 

Bu Ibereketli topraklar üzerinde yaşıyan in
sanlar, bir sel felâketi do'layısiyle nasıl olur da 
küçük bir borç için büyük bir telâşla erteleme 
yollan ararlar? 

Borçlarının ertelenmesini isterler. Çünkü; 
sulu ziraatle 100 kuruşa mal ettikleri pamukları 
110 - 115 kuruşa satıp, bir yıl boyunca 40 - 45 
derece sıcakta didindikten sonra kilo başına 
10 - 20 kuruş kazanmak durumuyla karşı karşı
ya bırakılmaktadırlar. 

Hele elini sıcaktan soğuğa vurmayan aracı 
tüccar, bu pamukları 90 - 1O0 kuruş kârla piya
saya sattıktan ve bankaların kredi musluklarını 
da kendilerinden yana çevirdikten sonra.... 

Birkaç gün önceki Yeni Adana gazetesi pa
muk fiyatlarının çok yükseldiğinden bahsedi
yordu. Hiç şüphesiz bu durumda para kazanan-
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lar, mallarını ellerinden çıkaran küçük çiftçiler 
değil, bu malları ucuz fiyata kapatan aracı tüc
carlardır. 

Hele bu kredi muslukları, adının başında 
T. C. bulunan Ziraat Bankası tarafından küçük 
çiftçi tarafına değil, büyük çiftçi ve büyük tüc
car tarafına akıtıldıktan sonra... 

T. C. Ziraat Bankasının kredi politikasını 
yansıtan şu rakamları gözleriniz önüne serdik
ten sonra, bu beyanımda ne kadar haklı olduğum 
kendiliğinden meydana çıkmış olur zannederim. 

10 yılda yani 1954 ten 1963 yılına kadar Zi
raat Bankası, iskonto, avans ve ticari he-s ab ola
rak tüccara 9 milyar 172 milyon kredi açmış bu
lunmaktadır. Bu karşılık halkın % 70 i ziraatla 
uğraşan bu memlekette, çiftçilere açılan 10 yıllık 
kredi tutarı ise 21 milyar 63 milyon liradır. 

Demekki Ziraat Bankası 10 yıl içinde, kredi
lerin üçte ikisini tüccara vermiş oluyor. 

Sayın milletvekilleri; 
Ziraat Bankası, genel politikasında âdil ol

madığı gibi çiftçilere dağıttığı kredi politika
sında da âdil değildir. Şu rakamları ibret ve 
dehşetle önünüze sererken duyduğumuz büyük 
üzüntüyü de bilhassa belirtmek isteriz. 

Ziraat Bankası 1964 yılında doğrudan doğru
ya müstahsıla şu şekilde bir kredi dağıtım poli
tikası izlemiştir. 

100 Tl. na kadar 220 000 kişiye ortalama 
74,12 Tl. 

100 - 300 Tl. na kadar 485 000 çiftçiye orta
lama 220,02 Tl. 

301 - 500 Tl. na kadar 390 011 çiftçiye orta
lama 453,52 Tl. 

501 - 1 000 Tl. na kadar 279 954 çiftçiye orta
lama 750,82 Tl. 

1 001 - 2 000 Tl. na kadar 160 623 çiftçiye or
talama 1 477,48 Tl. kredi açmıştır ki, cem'an 
1 542 152 çiftçiye ortalama 585 Tl. kredi açmış 
(bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, lütfen bir de §u rakam
lara dikkat buyurmanızı rica edeceğim. Biraz 
önce okuduğum rakamlar, küçük çiftçilere açı
lan krediler idi. Halbuki bir de büyük çiftçilere 
açılan kredilere göz atalım. 10 bin liradan yu
karı krediler tutarı 411 517 468 lira olup 18 775 
çiftçi arasında bölüşülmektedir. 

Ya şu rakamlara bakınız 7 793 çiftçi 
202 927 714 lira. 

Sadece 710 çiftçi, evet sadece 710 çiftçi ise 
39 073 892 lira. 

Ve yine sadece 246 çiftçi 28 643 578 lirayı 
kredi olarak bölüşmektedirler. 

Kredi mekanizması ve piyasa şartları böyle 
işlerken, ister istemez gözlerimizi Hükümet 
programına çevireceğiz. Ve 17 nci sayfa birinci 
paragraftaki şu va'din ne olduğunu soracağız : 

«Tabiî şartlar ve âfetler karşısında, emekle
rinin heba olması ile karşı karşıya bulunan çift
çiler, sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalana
rak, yarınlarından endişesiz bir hayat sürebil
melidir.» 

Yine Hükümet programının 29 ncu sayfa 
3 ncü paragrafında : 

«Tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşların 
zor durumdan kurtarılmaları gayretlerine, hız 
verilecek, âfetin vukuunda derhal Devletin yar
dım ve iskân edici kudretinin seferber edilmesi
ne çalışılacaktır.» denmektedir. 

Fakat programdaki «çalışılacaktır» sözcüğü 
sadece, programın sayfaları arasında kalmıştır. 
Çünkü sel felâketi başladığı zaman orada idim. 

Biraz önce belirttiğim gi'bi, sayın milletvekil
leri sorumu bir genelleme olarak sordum. Belirli 
hor hangi bir yer tasrih etmedim. Çünkü Çu
kurova sel felâketinden önce de Batıda bir sel 
felâketi vukulbulmuş idi. Bendenize Çukurova 
meselelerini, Batı meselesinden daha iyi bildi
ğim için, örnek olarak Çukurova meselelerini 
alarak işliyorum. 

Örnek : 
Bir vatandaş 24 saatten fazla telgraf direğin

de kurtuluşunu bekliyor. Vali askeriyeden bir 
'helikopter bile istemiyor. Birkaç gün sonra Vali 
ve diğer ilgililer, her halde A/merikalıliarıa şirin 
göstermek için olacak, İncirlik Üssünden Ame
rikalıların verdikleri bir helikopterle sel baskı
nı alanına gidiyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Vatan hainlerini de helikopterler ile uçu
racağız. 

ABİ KARCI (Devamla) — Bvet İçişleri Ba
kanı, gülersiniz.. Bizim de helikopterimiz var, 
ama Amerikalılardan alıyoruz. Biraız sonra, gü
lersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, bir hususu hatır
latmama müsaadenizi riya ediyorum. Ziraat 
Bankası kredileri üzerinde bir soru stırmuşsu-
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nuz. Bu söylediklerinizle ne alâkası var efen
dim?. 

ALI KARCI (Devamla) — Efendim, Ziraat 
Bankası kredileriyle «orunun alâkası şu: Ev
velâ 500 liraya kadar borcu olan çiftçiler mek
tup yazarak durumlarını anlatıyorlar. Bunun 
nedeni hiç şüphesiz Ziraat Bankasının kredi 
politikasıdır. Bir sel felâketi anında çiftçinin 
borcunu ertelemesinin isteminin nedeni ne ola
bilir? Hiç şüphesiz borcu... Binaenaleyh burada 
(bizim yaptığımız şeyde Ziraat Bankasının kre
di politikasını aynı zamanda eleştirmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, bu sorunuzun mev
zuu filhakika o ama siz buna temas etmiyor
sunuz. Ben o hususa dikkatinizi çekiyorum ve 
size birinci defa olarak resmıen sadede gelme
niz için ihtarda bulunuyorum. Şimdi lütfen 
devam buyurun, efendim. 

ALI KARCI (Devamla) — Sayın Başkanım, 
deminden beri kredi politikasını eleştiriyo

rum, zaten. Ben aynı zamanda Adana'da sel fe
lâketi vuku'bulduğu zaman orada geçen olay
lara da değinmekte büyük yarar gördüğüm 
için, o olaylara da burada değinmiş oluyorum. 
Büyük Meclisin ıttılaına önemli bir konuyu 
arz etmiş oluyorum ve üstelik, içişleri Baka
nının gülmesine de bu suretle vesile olmuş olu
yorum. Bundan daha iyi bir şey var mı? Bir 
içişleri Bakanının gülmesine vesile olmuş olu
yorum, diyorum. Çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Karcı, istirham ediyo
rum, siızin sorunuz, İçişleri Bakanı ile ilgili de
ğil, onun gülmesi veya yüzünü asması sizi alâ
kadar etmez. Siz soru ile ilgili sadet dairesinde 
lütfen beyanda bulunun. Zamanınız da mah
duttur, 15 dakikadır, biliyorsunuz. Zaten iki 
dakikanız kaldı, istirham ediyorum, bu müd
det içinde ve sadet dairesinde sözlerinizi ta
mamlayınız, efendim. 

ALI KARCI (Devamla) — Sayın Başkan, 
kürsüden konuşan bir millet vekili Türk halkı 
adına konuşur ve ben şu anda kürsüden konuş
tuğum vakit, içişleri Bakanı bana vatan haini 
diyor. Bu zalbitlara geçmiştir ve ben buradan 
söylüyorum, asıl vatan haini içişleri Balkanının 
kendisidir. 
> BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum, 
müzakereyi bu şekle sokmayınız. 

ALI KARCI (Devamla) — Müzakereyi bu 
şekle soikan ben değilim, içişleri Bakanıdır ve 
söyledikleri zalbıtlardadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden de istir-
'ham ediyorum, bu kadar ağır >bir ithamı, elde 
bir malhikeme kararı olmadan, bir milletvekiline 
reva 'görmeyin, çok istirham ediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — O şekilde konuşulmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle ise, Saym Karcı siz de 
taıhrif etmeyin efendim, istirham ediyorum. 

ALI KARCI (Devamla) — Evet bir içişleri 
Bakanı.. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Vatan düşmanlarını dahi, helikopterle, 
ve o mecazi mânada boyan ettim. 

ALİ KARCI (Devamla) — Beyanlarınız 
orada zalbıttadır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, sizin zannmız 
yanlıştır, Bakan söylediği sözü tavzih etmiştir. 
Istiıtham ediyorum, .'karşılıklı görüşülmesin. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Vatan düşmanlarını... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,- efendim tav
zih ettiniz. 

ALI KARCI (Devamla) — Orada zabıtta
dır, anladığını şekilde söyledim, o kadar. 

BAŞKAN — Lütfen sadet dairesinde bitirin 
efendim. 

ALI KARCI (Devamla) — Hükümet sel fe
lâketine uğrıyan köylülerin borçlarını ertelese 
bile ne çıkar. Kaldı ki, bakınız uygulama nasıl 
oluyor. 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce 
9 . 2 . 1966 tarihinde zirai kredi ikrazat ve 
tahsilat işleri hakkında gönderilen 3294 sayılı 
Genelgede: «Bir kısım Şube ve ajanslarda borç
larını ödiyen çiftçilere bütün köyün 'borcu ka
panmadan tekrar kredi verilmemekte İsrar edil
diği» gerçeğini öğrenmekteyiz. 

Oysa A. P. programında «Biz sosyal ada
leti, doktrin açısından nazari birtakım sözler 
çerçevesinde değil, falkat mütevazi, fakir hal
kın günlük âcil, dert ve dâvaları ile, samimî, 
gerçekçi bir tutumla meşgul olma meselesi ola
rak görüyoruz.» denmektedir. 

Evet, devam eden şu adaletsiz kredi poli
tikası, fakir halkın, günlük âcil dert ve dâva
ları ile, Adalet Partisi Hükümetinin nasıl alay 
ettiğinin en canlı örneğidir. 
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Sayın mil et vekilleri, tekrar ediyorum, ben 
bir genelleme olarak sözlü sorumu verdim. Yer 
tasrih etmedim. İsterdim ki, Sayın Ticaret Ba
lkanı, huraya hazır gelsin ve desinler ki, bu 
borçlar tecil edilmiştir, Çünkü aradan 1'3 ay 
ızaman geçmiştir. Bu süre içerisinde sadece Ba
tıda ve Çukurova'da değil, yurdun •muhtelif 
yerlerinde de bir çok sel felâketleri olmuştur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Bakan, buyurun. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bir noktayı tavzih etsin. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş-

ıkan, Sayın Bakan ne şekilde konuştular, «va
tan haini» kelimesini ne şekilde kullandılar1? 
Tasrih etsinler. 

BAŞKAN — Etti efendim, Sayın Bakan etti. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — «Bana va

tan haini dediler, kendileri vatan hainidir.» di
ye bir cümle sarf etmişlerdir. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Bir Dahi

liye Vekiline bu kürsüden bu şekilde bir cüm
le sarf etmişlerdir. Lütfen tasrih etsinler. 

BAŞKAN .— Saym Karcı, lütfen efendim 
Ihuyurunuz. Sizin de ıbir hususu tavzih etmeniz 
ıgereikiyor. 

•Sayın Karcı, karşılıklı görüşmeler sırasında 
ağızdan her çıkan sözü dakikasında buradan 
duymamıza imkân ölmüyor. Sayın Bakanın şah
sınıza karşı yaptığı bir itham üzerine, ben der-
ıhal müdahale ettim ve bunu kendisine tavzih 
ettirdim. Anca'k şimdi arkadaşlarımın ikatzı üze
rine öğreniyorum ki, zatı âliniz de Saym Baka
na karşı, size söylediği zaman, hiçte hoş kar
şılamadığımız aynı ağır ithamı yapmışsınız. İs
tirham ediyorum, siz de bu hususu davzih edi
niz, efendim. Bu her halde bir sürcü lisandır. 

ALİ KARCI (Adana) — Saym Başkan, 
İçişleri Balkanı, ben bu şekilde söylemedim, de
dikten sonra hiç şüphesiz mesele kendiliğinden 
halledilmiş oluyor. Kendileri o şekilde söyleme
diklerine göre 'benim de kendilerine o şekilde 
söylememiş olmam kendiliğinden zaten meyda
na geliyor. Binaenaleyh, kendileri madem ki, 
söylememişler ben de söylemedim sayılır. Eğer, 
ıkendileri, bana o sözü söylemişlerıse, ben de 
hiçlbir zaman sözümü almam ki, .kendileri tavzih 
ettiler. 

BAŞKAN — Söylenmemiştir, efendim. 
ALİ KARCI (Devamla) — Tavzih ettiler, 

böyle söylemedim dediler, öyle söylemedikleri
ne göre, ben de sözümü alıyorum demektir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sözünü geri almıştır, efendim. 
Saym Bakan, bir dakikanızı rica ederim. 
Siz, bir açıfklama yapmasını, ona göre cevap 

vereceğinizi söylemiştiniz. Şimdi bunu Adana 
bölgesine tasrih ediyorlar. Zatıâliniz cevap ver
meye hazırmısmz, yoksa mehil mi rica edecek
siniz ? 

TİCARET1 BAKANI SADIK TEKİN MÜP-
TÜOÖLU (Zonguldak) — Cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Başkan. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOÖLIT (Zonguldak) — Sayın arlkaidıaşlariim, 
A. P. Hükümeti, programıma ve taahhütlerine sa
dık bir iktidardır. Binaenaleyh, prograımındıan, 
arkadaşımın sayfa ve 'kelime zikrederek okuduğu 
hususlara,, aynen ittaıba etıımdktıe ve aynen yerine 
getirmektedir. 

Bıidayette teessürümü ifade ederek söylemiş
tim, yer ve mevki bildirillmediği için, müşkül po
zisyonda kalıdığımuzı ifade ettim. Arlkadaşım bu 
kere, bunun Adana bölgesi olduğunu ifade etti
ler ve sözleriinlin içerisinde bütün Türkiye'ye şâ
mil olduğunu söylediler. Eğer suıaıl takriri blfıarz, 
şu kadar senede Türküjyelde zarara uğrıyan, sel 
felâketinle uğrıyan bölgelerimize ne gilbi yardım
lar yapılmıştır, nerelerde teciller olmuştur, şeklin
de olsaydı, emıin olısunıliar M, bunu da gayet ra
hatlıkla, bütün dökümante şeMlde ifade etmek 
bizim için müımikün olurdu. Yalnuz burada şunu 
ifade edebileceğim; meHi kanun ahkâmına göre, 
tabiî âfete uğramış olan bir bölgedeki müstahsil 
hıasaır tesbit raporları yapılmak ve vilâyet kaına-
liyie Balkanlığımııza sevk: edilmek suretiyle, eğer 
bu haısar mevkii ıkalımış ise, yani bir köy veya bir, 
:iki köye inhisar etmişse, o takdirde sadece Ziraat 
Bankası kanalı ile biz bunların borçlarını tecil 
ediyoruz. Yok, mevziî değil de bölgevî ise, o tak
dirde Balkanlar Kurulu karariyle meseleyi halle-
diyoraz M, bulgüne kadar Balkanllığımıza bu yol
da intikal etmiş olan meselelerden hiçbirisi, şu 
veya bu şekilde geeiktiriilmeksiain derhal is'af 
edilmiştir. Bunu ifade etmek isterim. Teşekkür, 
ederim. 
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BAŞKAN — Soru eevıaplandiTilmııştır. 
11. —• Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-

oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylika-
hır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çekti
rilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın sözlü 
cevabı (6/174) 

BAŞKAN —• Sayın Asbuzoğlut. Bumda. Sa
yın İçişlerli Baıkanı buradalar. Sözlü soruyu olku-
tuyıortuim. 

6 . 1 . 1966 

. Millet Mecllisli Başkanlığına 
Aşağıdaki .sorumun Iç'işıleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri-
mıizti saygı .îlıe rica ederim. 

Eskişehir M'illeltvıetküli 
Şevket Asbuızoğlnı 

(Soru : 
1. Eskişehir ilinin Mihaliççık ilçesine bağlı 

Beyiifcalhır Bucağı Bıeleidiyie Mutoasübi Ali Osmıam 
Ün'ün işten el çdktlhıilımıeokıi icalbettiren hâdise 
nedir? 

2. Mumaileyh hakkında tahkikat yapılmış ve 
bu talıikilkait netlicdenmiş midir? 

3. İşiten el çietotimme olayımdan önce aynı ımu-
haısip hsıklkı>nlda Bakanlığınızca her haınıgi bir tah-
kikalt yapılıp yapılmadığının, yapılmış ise netice
sinin açıklanması, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Saıym Esfklişehıir Milletivekilli Şevket As-
buzoğlu'ınun slözlü ısomusuna eevaplarıimı arz edi
yorum. 

Beylilkahır Belediye Mmlbasilbi Ali Osman Ün 
hakkında, laynı kasaba luaılJkından Ali Gıüler ta
rafından, Bıaikanlığımıza yapıJlan zim/mıelt ve ihti
las ihbarı üzerine; iihibaır konularının tahkiki için 
Mülkiye Müfettişi ıgönevlendirilmiş ve müfettiş
lerce olaıyda ziimmet suçu tesbit edilmesi sonueun-
da Mülkiye Müfettiş Heyeti Tüzüğünün 25 nci 
mıaıddesi gereğince işten el çektİTİlmişltir. 

Mülkiye Müfettişleriince düzenlenen fezleke 
ve rapor, ıgereği yapıilmak üzere, Mihalıççık Kay-
miakaımılığıma ve Cumhuriyet Savcılığına verilmiş
tir. 

Fezleke üzenine; Mütoalıççılk İlçe İdarekum-
1/unca lüzumn muhakeme kanarı verilmiş ve ügi-
lıkıin itlimizi üzerine il idare kurulunca tasdik edi

lerek dosya Mihalıççık Asliye Ceza MıabJkemeısine 
tevdii edilmiştir. Muhasip hakkında açılan âmmıe 
dâvası 780 sayılı Af Kamunu şümulüne girdiğin
den, tahlkiıkajt evrakının oritadıan kaMırıilmıaısıına 
ımuhalkemeoe kaırar venilımiişıtlir. 

Rapor üızerinıe teslbit edilen zimmetlerle ilgili 
soruşturmaya halen Mihalıççık Sorgu HâkknıHğin-
ce devam edilmektedir. Bu itibarla adı geçen gö-
revlmıe iade edilmemiştlir. 

Bakanlıkça bundan önce yaptırılmış bir tah
kikat mevcut değildir. Saygılarımla anz ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Asbuzoğlu, 
'buyurun efendim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, (sayın milletvekilleri; Mihalıççık 
ilçesinin Beylikahır bucağındaki belediye mu
hasibi hakkında Sayın İçişleri Bakanından sor
duğum soruya verdikleri cevaptan dolayı te
şekkür ederim. 

Bugün hakikaten dosyada mevcudolan bilgi 
ve tfereyan eden muamele Sayın İçişleri Baka-« 
nınm burada ifade ettiğinden başka bir şey 
değildir. Ama bunun bir arka cephesi vardır, 
bunu Yüksek Meclisim huzurunda ifade ede
ceğim. 

Sayın İçişleri Bakanı, sözlerimde 'bir haki
kat payi görür, elemanlariyle tetkik eder, ha
kikaten bir mağduriyet olduğuna kanaat geti
rirse, huzurunuzda kendisinden ricam olacaktır. 
Bu çocuk veremlidir, beş senedenlberi tedavi 
altındadır, zimmet suçu ile zerre kadar alşkası 
yoktur, -bir iftiraya kurban gitmiştir, mahke
mesi neticelenmemiştir. Buyurdukları gibi, Af 
Kanununun şümulüne girmiştir, 'bugün sürün
mektedir. 

Şimdi meselenin, yani Sayın Bakanın ver
diği bilginJn, bugün resmiyette cereyan eden 
hali olduğunu ve Bakanın bundan ıbaşka, bugün 
için bir şey bilmesine imkân olmadığını kabul 
ediyorum ama, şimdi kendisini uyaracağım, ken
disine yeni bilgiler Vereceğim. Lütfederler vali
den, kaymakamdan sormak suretiyle benim 
kendilerinle huzurunuzda rica ettiğim, ;arz et
tiğim hususlarda bir hakikat payı olduğunu' 
görülürse, lütfetsinler bu meımurun mağduriyet 
tine son versinler. 

Hâdise şudur arkadaşlarım: Dördüncü Ko
alisyon zamanında Sayın Isımail Hakkı Akdo
ğan1'in Dahiliye Vekili bulunduğu zamanda, 
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şimdiki ihbar (mektubunda adı geçen adam de
ğil, o zaman Belediye Başkanı İbrahim Akıncı 
adında birisi tarafından. M'r heyet huzurunda 
Sayın Başbakan Yardımcısı Süleyman Demir-
el'e bir ihbarda bulunulmuştur. Sayın Süley
man Demirci bunu, aidiyeti hasebiyle, İsmail 
Hakkı Akdoğan'a göndermiştir. İsmail Hak
kı Akdoğan da bunu, pelk tabiî olarak teftiş 
heyetine veriyor, teftiş heyetinden İ. İskendeı< 
isimli Mülkiye Müfettişi arkadaş um iz Bcylİk-
ahır 'a kadar gidiyorlar. Gittikleri zaman, hak
kında ihbar yapılan Ali Osman Ünlü'yü Eski-
şühir Verem Hastanesinde yatar buluyor. Tah
kik ediyor, kendisine isnadcdilen suçu tahkik 
•ediyor. Dikkat 'buyurun sayın arkadaşlarım, 
Beş adet hoş un çuvalını zimmetine geçinmekle 
40 liranın hesabını verememekten mütevellit 
hakkında bir ihbar olduğunu öğreniyor, mu
amele yapmak lüzumunu Ihissetmiyor ve geri 
geliyor. Bu arz ettiğim hâdisede, müfettiş 
27 Mart 1965 tarihinde Mihalıççık - Beylikahır'a 
gitmektedir. Seçim oluyor, Adalet Partisi ikti
darı işbaşına geliyor. Arz ettiğim gibi, Sayın 
İçişleri Bakanı işe başlıyorlar, ibu ihbar mek
tubunu posta veya her hangi bir vasıta ile de
ğil, yine bir heyet halinde gelerek kendilerinle 
veriyorlar. İster posta ile gelsin, ister heyet 
''halinde gelsin verilsin, bunun .bir farkı yok. 
Nihayet İçişleri Bakanının yapacağı iş yine 
kendinden evvelki arkadaşının yaptığı gibi, tah
kik ettirmektir. Ancak, bu sefer üç. kişiliş 'bir 
heyet halinde gidiyorlar, üç. tane Mülkîye Mü
fettişi gidiyor arkadaşlar. İsimleri (bende tııev-» 
cuttur. Bu Eyüp İskender de birinci giden 
müfettiş de bu heyete dâhildir. İsmini zikret
mek istemiyorum. Meclis kürsüsünden, bu heye
te dâ'hil mülkiye müfettişlerinden bir tanesi bu 
memurun 'bulunduğu odanın kapsmı açıyor; 
«Seni işten 'el çektirdim, hakkında zimmet suçu 
vardır, kendini mahkemede müdafaa edersin» 
diyor. Diğer Mülkiye Müfettişi Eyüp iskender 
arkadaşım, daha önce de bu iş için geldiğini 
4 - 5 seneden heri bu memurun Eskişehir Ve
rem Hastanesinde tedavi edilmekte olduğunu, 
bu 40 liralık makbuzda kasdî kaybolma gibi bir 
hareket 'bulunmadığını, bulunamıyacağı zannet
tiğini, 'müdafaasının alınmasında, zaruret oldu
ğunu ifa.de etmiş olmasına rağmen, işten .el çek 
tiriiiyor. O günden itibaren, yani seneyi .müte
caviz zamandan beri üç çocuk ile bir hanım ve 

bir müteverrin zavallı insan aç, susuz konuş 
komşunun yardımıyla geçinmektedir. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, ben bu 
adamı suç işlememiştir iddiasiyle huzurunuzla 
çıkmadım. Cemiyetin bir yarasını bir ıstırabını 
ifade etmeye çalışıyorum. Tahkikat başka yön
den de devam etmektedir, kendileri de ifade 
'buyurdular. Bu memurun çektiği! çile yeter, çok 
çile çekti. Lütfetsinler bu memuru vaızifesine 
iade ettirsinler. Hakikaten sonunda suçlu çıkar
sa cezası ne ise çeksin. 

Beş hoş un çuvalı ile 40 lira yüzünden ki, 
ne olduğu belli değildir, mütema.diyen üç ay 
verem -hastanesinde, üç ay vazife başında çalı
şan bir insanı bu derece ta'zip etmeyi doğru 
görmüyorum. Sayın İçişleri Bakanının bu bil
giye sahibolmadığma inanıyorum. Bilselerdi bu
nu şimdiye kadar çoktan yerine getirirlerdi. 
Huzurunuzda yine rica ediyorum, 'benim sözle
rimi tetkik eetmeden de hemen bir hareketi, 
kendilerinden beklemiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Sa
yın Asbuzoğlu'nun, hiç şüphesiz samimiyetin 
bir ifadesi olan beyanlarını 'gayet ciddiyetle 
dinledim. Şurasını arz ve ifade etmek istiyo
rum ki, hiçbir memurun haksız yere, kanun
suz yere mağdur olmasına imkân vermiyeeeği-
mize inanmalarını hassaten rica ederim. Ancak 
kanunların bize tanıdığı yetkiler içinde mua
mele yapacağımızı da, eski bir idareci olarak, 
uzun müddet memlekette vazife gören Sayın 
Asbuzoğlu takdir buyururlar. 

Beyanlarını gayet ciddiyetle nazarı itibara 
alacağım ve bizzat konuyu talhkik ettireceğim. 
Hasta bir vatandaşa insani duygularla dahi 
yardım elimizi uzatmayı vazife sayarım. Ka
nunların müsaadesi nisbetinde ve suçsuzluğu, 
yeniden yaptıracağım tahkikatla, taayyün et
tiği takdirde, kendisini gayet tabiî memuriye
tine iade etmeye gayret sarf edeceğim. Bina-
enaleyih, yarından itibaren durumu tahkik eder 
ve kendilerine neticeyi arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağh Günyüzü bu-
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cak müdürünÜ7i başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm sözlü cevabı (6/175), 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, İçişleri Ba
kanı burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu 

8oru : 

Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesine bağlı 
Günyüzü Bucak Müdürü Zaim Şengül'ün baş
ka bir il emrime tâyinini icabettiren sebeple
rin açıklanması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Eskişehir Milletvekili Sayın Şevket Asbuzoğ-
lu'nun sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Önergede söz konusu olan Eskişehir ili 
Günyüzü Bucağı Müdürü Naim Şengül, 
19 . 12 . 1958 tarihinde Erzincan ili Oğuz Bu
cak Müdürlüğüne aday olarak tâyin edilmiş; 
burada asaleti tasdik olunduktan sonra sıra-
siyle 26 ..7 . 1960 tarihinde Erzincan ili Esesi 
Bucağı Müdürlüğüne, 8 . 12 . 1960 tarihinde 
Eskişehir ili Hekimdağ Bucağı Müdürlüğüne, 
10 . 11 . 1961 tarihinde Eskişehir ili Alpa Bu
cağı Müdürlüğüne, 26 . 10 . 1963 tarihinde 
Eskişehir ili Günyüzü Bucağı Müdürlüğüne ve 
son olarak da 14 . 12 .. 1965 tarihinde Afyon 
ili Ümraniye Bucağı Müdürlüğüne naklen tâyin 
edilmiştir. 

Adı geçenin 400 lira maaşta terfi süresini 
doldurduğundan, 450 liraya terfii için gerekli 
işleme tevessül olunmuş ise de; Memurların 
Yeterliklerinin Takdiri Hakkındaki Tüzük 
gereğince düzenlenen yeterlik fişinde birinci 
ve ikinci tezkiye amirlerince, eslbabı mucibe 
belirtilmek suretiyle, maaş terfiine yeterli bu
lunmadığı te'barüz ettirildiğinden, terfihi bir 
tezkiye müddeti tehir edilmiştir. 

Kendisi hakkında, 1961 - 1962 yıllarındaki 
çeşitli fiil ve hareketlerinden dolayı 8 madde 
halinde şikâyette bulunulmuş ise de; Eskişe

hir İl İdare Kurulunca, isnadedilen suçların 
Ibir kısmının vazifesi ile ilgili bulunmadığı, bir 
kısmının şalhsi şikâyete bağlı (bulunduğu, bir 
kısmının yeter delil olmadığı veya subuta er
mediği sebebiyle men'i muhakemesi hakkında 
23 . 10 . 1963 tarihinde karar verilmiştir. 

Bu duruma göre Naim Şenıgül; aday bucak 
müdürü olarak tâyin olunduğu 19 . 12 . 1958 
tarihinden bugüne kadar (5) yer değiştirmiş ve 
en son, altıncı olarak, Afyon ili Ümraniye bu
cağına tâyin edilmiş bulunmaktadır, ki 7 sene 
gibi kısa bir zamanda ortalama, birbuçuk yıl
da bir nakle taibi tutulmuştur. Halbuki Eski
şehir Günyüzü bucağında işe başladığı tarih 
olan 30 . 11 . 1963 tarihinden Ümraniye Buca
ğı Müdürlüğüne tâyin tarihi olan 14 . 12 . 1965 
tarihine kadar geçen müddet nazarı itibara 
alınırsa, son görev mahalli bulunan Günyüzü 
bucağında, yukarda belirtilen ortalama müd
detten fazla, yani 2 yıl 14 gün, memuriyet 
yapmış bulunmaktadır. Evvelki nakilleri ve 
müddetleri göz önünde tutulduğunda, bu son 
naklinde bir fevkalâdelik olmadığı, nizam dışı 
bir idari tasarrufun bahis konusu olmadığı 
anlaşılacaktır. 

Kaldı ki, Eskişehir İl İdare Kurulunca Na
im Şengül hakkında cezai takibatı icabettire-
cek bir karar verilmemiş olmasına rağmen, şi
kâyet sebepleri ve idare kurulundan çıkan kara
rın gerekçesi ve ayrıca yukarda da arz etti
ğim üzere, adı geçenin her iki tezkiye âmiri 
tarafından da yeterli görülmemesi sebebiyle 
terfih edememesi, Bakanlığımızca yapılan işle
min doğru ve yerinde olduğunu göstermeye 
kâfi gelir kanaatindeyim. 

Bundan baışka, şunu da arz etmek isterim; 
zaman zaman muhtelif ilmî ve meslekî heyet
lerce yapılan inceleme ve araştırmalar neticesi 
büyük şehirlerimizdeki merkez bucak müdür
lüklerinin, bugün için, fonksiyonlarını kaybet
tikleri, vatandaş yönünden faydalı olmadıkla
rı. Devlet - vatandaş münasebetlerinde mâni 
teşkil ettikleri ve kırtasiyeciliği artırdıkları 
gibi, Devlet bütçesine de yük tahmil ettikleri 
ortaya çıkmış bulunduğu cihetle, biliyorsunuz; 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya merkez bu
cak müdürlükleri kaldırılmış ve başka yerlere 
nakilleri yapılmıştır. Aynı görüşü benimsiyen 
Bakanlığımız, bu gibi merkez bucak müdürle-
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rinin, durum ve kıdemlerini esas almak sure
tiyle uygun bucaklara nakletmek prensip kara
rma varmıştır. Bunu da sayın arkadaşıma ma-
lûmaten arz ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBpZOĞLU (Eskişehir) — Sa

yın mi'lleltvekilleri ı 

Hele içişleri Bakanlığı gibi bâr Bakanlığın 
memurlar üzerinde yaptığı tasarrufların, bu 
Ikürsüden derinliklerine doğru eleştirirtımesinin, 
yerinde olimıyacağına inananlardanım. Onun 
için, Sayın Bakan, bir nahiye müdürünün bir 
yerden diğer bir yere nakli dolayıs'iyle soruya 
muhatap mı olacağım, bunun da mı hesabını 
vereceğim gibi, bir zehaba kapılmasınlar, o ni-
yeitle kendilerinden bu soruyu sormuş değilim. 
I,i5 senede de nakledilebilir bir nahiye müdürü 
bulunduğu yerden, hattâ vaz'ifeye başladığın
dan onlbeş, gün sonra da kaldırılması icabede-
bilir ve Sayın Bakan re'sıen emir verir veya 
yetki verdiği arkadaşları, idare âmini arkadaş
ları bu işi yapabilirler. Bumdan dolayı da he
sap vermeye mecbur değillerdir. Ancak sorum
lusu, muhatabı olan kimse bundan hakikaten 
zıarar gördüğünü iddia ediyorsa ilgili mercilere 
ımüracaat eder ve hakkını arar. Belki Bakan 
eleştirme yapar diye meselenin iç kısmını öner
gemde ifade etmıedim, yani naklini icabettiren, 
Sivrihisar'ın, Günyüzü Bucak Müdürlüğünden 
naklini icabettiren hâdiseyi, açiklama yapma
dan, belki kendileri ilgili arkadaşlarından öğ
renmek suretiyle yaparlar diye bekledim. Maa
lesef, o cihet ya kendilerine intikal etlMlmedi 
veya kendileni burada ifade etmeyi uygun bul
madılar. Peşinen arz ettim, bir nahiye müdürü
nü, Sayın Bakanın burada verdiği izahat çerçe
vesi içerisinde na.kiederler. Bundan dolayı da 
hakikaten bizlerin müdahale etmesi, niye bu 
nakli yaptın gibi, soru'şlturma yapması, bir sıo
ruya çekmesi doğru bir şey değildir. İçişleri 
Bakanlığı, diğer bakanlıklardan ayrı bir husu
siyet taşıyan bir bakanlılktır. Bunun içinde ça
lıştım, çok bulundum, vazifenin mahiyetti icabı 
iburada acele emirlerin verilebileceğini, Baka
nın daima bu sahada tasarruflarda bulunabile
ceğini kabul, edenlerdenim. Yalnız, bu nalhiye 
müdürünün gidişi pek dağdağalı oldu. Sayın 
Balkan bilmiyorlarsa arz edeyim. Ben de o böl-
ıgenin milletvekili olarak duruma muttali bu

lunuyorum. Kaymalkamın muttali olduğu, son
radan gelen valimizin de muttali olduğu bir 
durumu Sayın Bakana, Yüksek Meclis Huzu
runda, arz edip kendilerinin tekdirlerine bıra
kıyorum. 

Sivrihisar'ın Günyüzü adında bir nahiyesi 
vardır. Buranın bir muhtarı var. Muhtar bir 
suç işlemiştir, Sivrihisar'dan kendisi eeılble is
tenmiş, gitmemiş, ihzarla istenmiş, ihzara mu
kavemet göstermiştir. İhzarı tatbik etmelk için 
jandarma komutam ve nahiye müdürü zor kul
lanma mecburiyetinde kal'muşlardır. Bu muhta
rın Sivrihisar'da ve Günyüzü'nde herkesin 
önünde bağırarak, «ıSizin ikinizin de 16 gün 
sonra, bir hafita sonra hesabını vereceğim, bu
rada oturamazsınız» dediğini billmiyen yoktur. 
Hakikatten, 15 gün sonra Nalhiye Müdürü git
miştir. Sayın İçişleri Bakanlığı müsteşarı, .şim
diki müsteşar, arkadaşımla geçen yıl bütçe mü
zakereleri sırasında bu mevzuu görüştüm. Ken
dileri esbabı mucibe ileri sürmediler. 

Bakanın tutumunu da, o sıralarda açık stöy-
liyeyim, bilmiyorum. Bu soru önengesind o za
man vermek mecburiyetini hissettim. Nahiye 
Müdürü gifcmeikle kalmadı, oradaki Jandarma 
Kumandanı da gönderilmek istendi. Fakat tah
kikata gelen Jandarma Kumandanı, nihayet 
Müddeiumuminin ihzar müzekkeresini infazdan 
başka bir vazifesi olmıyan, hizimetli olmıyan bu 
ıgedi'kli astsubaya nakil muamelesi yapılmasını 
reva görmediğini, adlî bir vaızifıeden dolayı 
böyle bir cezai nakil yapılmasını doğru görme
diği için jandarma orada kaldı Fakat o gürül
tülü hava içerisinde nahiye müdürü ayrıldı git
ti. Bidayette de arz ettiğim gibi, bir nahiye 
'müdürünün, kaymakamın, valinin nakilleri, o 
günkü mesuliyeti deruhde etimiş olan İçişleri 
Bakanının omuzlarındadır, yapar. Nihayet bu
rada açık, belirli olanlar görüşülebilir. Fatkait, 
hele bir nahiye müdürüne kadar böyle işleri 
eleştirip, Dahiliye Vekilini meşıgul etmenin ye
rinde olımıyacağına inananlardanım. Ama Gün-* 
yüzü Nalhiye Müdürünün nalklıi bu hava içeri
sinde yapılmıştır. Haberleri yoksa huzurunuz
da arz ediyorum. 

Hürmetle rimle. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Asbuzoğlu arkadaşıma şu hususu 
bir kere daha ifade etmek istiyorum; Eskişehir'e 
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ait bütün meseleler hakkında zaman zaman Ba
kanlığa teşrif etmişler ve gayet ciddiyetle dik
katle temennileri, şikâyetleri objektif surette 
(hem de icabı halinde Eskişehir Valisinin huzu
runda vicahen meseleler münakaşa edilmiş ve 
hak hukuk, nizam, prensip neyse o yolda tara
fınıza hiçbir kimsenin tesiri altında kalmadan, 
hele hiçbir politik mülâhazaya ehemmiyet ver
meden meseleler zannediyorum ki, normal ka
nalında ve bir hakkaniyet ölçüsü içerisinde ken
dilerinin de kabul ettikleri ve tatmin oldukları 
tarzda halledilmiştir. Emin olabilirler ki, mese
lenin bahis buyurdukları dedikodulu kısmı ile 
sureti katiyede ilgim yoktur. Zaten olamaz. Ol
masına da imkân yoktur. Bir nahiye müdürü
nün, kendilerinin de işaret ettikleri tarza Bakan
lığın tasarrufu olarak idarenin elastikiyeti ve 
lüzumu halinde icabında bir hafta evvel tâyin 
edilen bir idarecinin bir hafta sonra görülen 
lüzum üzerine, zaruret varsa, alınması mümkün
dür ve şimdiye kadar ki, tatbikatta da bunun 
pek çok örnekleri vardır. Ama Günyüzü Nahiye 
Müdürünün bütün sicilini, verilebilecek kadar 
olanlarını, gayet açık kalble arz ettim. Görülü
yor ki, çok sağlam bir sicili de mevcut değildir. 
Hâdiseyi çok taraflı değerlendirmek ve nazarı 
itibara almak lâzımdır. Eğer bu zat da bir hu
zursuzluk âmili olmuşsa ve bucağın, ilçenin, kö
yün umumi selâmeti ve huzuru bakımından bir 
idarecinin oradan gitmesinde zaruret varsa, kuv
vetli esbabı mucibe olmadan da nâkli idari bir 
zarurettir, ve şimdiye kadarki pek çok tatbikat 
bu şekilde olagelmiştir. Zamanımızda da, gayet 
tabiî şahsan Bakan olarak benim ve yetkili 
umum müdür arkadaşlarım bu ölçüler içerisinde 
pek çak tasarruflarda buluna gelmişlerdir. 

Bununla beraber yine meseleyi kendilerinin 
söyledikleri ölçüler içerisinde tetkik ederiz, 
ama kendilerinden de şu hususu bilhassa rica 
ederim; meselenin diğer cephelerini de iyi de
ğerlendirsinler. Nakil edilenlerin de hissi ve süb
jektif olabileceğini'lütfen kabul buyursunlar. 
Mesele ciddiyetle ele alınacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 

13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve sözle
rinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 

alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın ba
kanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/176) 

BAŞKAN — Soru sa'hibi arkadaşımız Sayın 
Şükrü Koç izinlidir. O itibarla sorunun görüş
mesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saVın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi Ölçü
ler ve'faktörler dikkate alınarak tesbit edildiğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/177) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal? Bura
da. Sayın Sanayi Bakanı; yok. 

Bakanın bulunduğu birleşimde cevaplandırı
lacaktır. 

15. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Do
ğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için bir 
etüt çalışması olup olmadığına dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in sözlü 
cevabı (6/178) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç? Burada. 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı? Burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Kemal Aytaç 

1. Doğu - Anadolu'da tütüncülüğün inkişafı 
için Bakanlığınızın bir etüt çalışması var mıdır? 

2. Bu bölgede yetiştirilen tütünün Tekel ta
rafından vaktinde mubayaa edilmemesi sebebi 
nedir? 

3. İhracata müsaidolmadığı iddiasiyle tüc
carın bu bölgede mubayaaya iştirak etmediği 
anlaşılmaktadır. 

a) Tütün kalitesinin ihracata müsait hale 
getirilmesi hususunda Bakanlığınızın çalışmaları 
var mıdır? 

b) Tüccarın tütün alım maksadı ile piyasaya 
iştirak etmediğine göre Tekel olarak üreticiye 
kredi ve saire imkânları verilmesi düşünülmekte 
midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 

TEKİN (Adana).— Sayın Başkan, muhterem 
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arkadaşlarım; Doğu tütüncülüğünün inkişafı için 
yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında 
Muş Milletvekili Sayın Kemal Aytaç tarafından 
verilen 11.1.1966 tarihli sözlü soru önergesindeki 
sorulara sırasiyle cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Sayın milletvekili arkadaşım; Doğu - Ana
dolu'da tütüncülüğün inkişafı için Bakanlığımı
zın bir etüt çalışması olup olmadığını sormak
tadır. 

Doğuda yetiştirilen tütünlerin ayrı bir özelli
ği vardır. Bakanlığımız öteden beri Doğu tütün
cülüğünün inkişafı imkânları üzerinde hassasi
yetle durmaktadır. 

Bu cümleden olarak, Bitlis, Muş ve Hakkâri 
vilâyetlerinde, tütün ekiminin inkişafı ve iyi 
vasıfta mahsul elde edilmesi imkânlarının araş
tırılması üzerinde, Tekel Genel Müdürlüğü il
gili elemanlarından müteşekkil bir heyete ma
hallinde gereken incelemeler yaptırılmıştır. 

Sözü edilen heyetin tanzim ettiği raporda, bi
rinci nevi tütün fiyatlarının bir miktar artırıl
ması, avans tevziatı ve mubayaalara daha erken 
tarihlerde başlanılması, denkleme işlerinde eki
ciye öğretici yardımlar yapılması gibi Tekel 
İdaresine müteveccih bâzı tedbirler tavsiye edil
miş diğer taraftan bâzı yerlerde sulama tesis
leri inşası, kredi ile buğday tevzii, bir kısım yol
ların yapılarak kış programına alınması, mahsule 
ve bu arada tütüne zarar veren muzır hayvan
larla mücadele için müstahsıla yardım edilmesi 
gibi diğer bakanlıkları alâkadar eden taleplere 
de yer verilmekte idi. 

Raporun Bakanlığımız mevzuu dışında kalan-
temenni ve tedbirlerle ilgili kısımları, alâkalarına 
göre, Bayındırlık, Ticaret ve Tarım Bakanlıkla
rına intikal ettirilmiş ve Bakanlığımızı ilgilendi
ren kısımları üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 

Ezcümle, mahdut üretim konuları ve hay
vancılıkla iştigal eden bu bölge halkının geli
rinin artırılması ve istihsâl gücünün takviyesi 
maksadiylc, mahsulün değerlendirilmesi imkân
ları yönünde gelişme gösteren bir tutum taki-
bedilmiş ve ahin fiyatlarında ekici lehine bir 
ayarlama yapılmış bulunmaktadır. 

Bu hususta bir fikir verebilmek için adı ge
çen illerde son 5 sene zarfında ki tütün ekim 
sahası, ekici adedi ile üretim ve ortalama alım 
fiyatlarını arz etmeyi uygun gördüm. 

Bitlis'te 1960 senesinde 98 köyde 1 518 eki
ci 214 hektar 308 461 ton tütün istihsal edil
miş vasati fiyat 5.44. Fazla zamanınızı alma
mak için son senenin 1964 ün bildireyim. 

1964 te 130 köyde 2 515 ekici 302 hektar 
520 344 ton vasati fiyat 10 lira 9 kuruş. 

Muş, 1960 ta 28 köy 271 ekici 50 hektar 
49 352 Kg. vasati fiyat 4.48, 

1964 te 34 köyde 668 ekici 94 hektar 94 958 
kilo vasati fiyat 8.35. 

Hakkâri, 1960 ta 58 köyde 179 ekici 16 hek-
tar 3 144 kilo vasati fiyat 14.87, 

1964 te 60 köy 302 ekici 31 hektar 10 749 
kilo vasati fiyat 14.24. 

Tatbik edilen bu fiyatlar, bölgede tütün is
tihsalini yıldan yıla artırarak 1960 yılma naza
ran 2 - 3 misline çıkartmıştır. 

Diğer taraftan; bu havali tütünlerinin tek 
alıcısı olan Tekel idaresi, gerek kaçakçılığa 
mâni olmak, gerekse ekicinin daha iyi mahsul 
yetiştirmesini teşvik ve üretim gücünün za'fa 
uğramasını önlemek amaciyle ve harman ihti
yacını temin için 3437 sayılı Kanunun 55 nci 
maddesi gereğince, malî imkânları dâhilinde 
yıldan yıla artan bir avans verme yolunu ta-
kibetmektedir. 

1960 yılında 11 200 lira olan avans miktarı 
1965 te 1 000 000 liradır, mürettebolarak. 
Görülüyor ki, üretimin iki misli bir artış gös

termesine mukabil avans olarak tevzi edilen pa
ra 100 misline yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bundan başka, Hakkâri ilinin Çukurca ve 
Uludere ilçeleriyle Yüksekova ilçesinin Oramar 
ve Baci-rge bucaklarında, 1963 yılından itibaren, 
Bitlis ilinin Hizan ilçesinin Gulpik (Süttaşı) kö
yünde 1964 yılından itibaren, Ahlat ve Tatvan 
ilçelerinde 1965 yılından itibaren, Muş ilinin 
Bulanık ilçesinde 1965 yılından itibaren ekim 
denemelerine girişilmiş olup, 3 yıllık neticeleri 
müspet olduğu takdirde bu ilçelerde de tütün 
ekimine izin verilmesi yoluna gidilecektir. 

2. Bölgede yetiştirilen tütünlerin tekel tara
fından vaktinde mubayaa edilmemesi sebebine 
dair soruya gelince; 

Bu bölgede piyasanın açılabilmesi için evvel
emirde tütünlerin denklenmiş olması lâzımdır. 
Adı geçen illerde denklemenin ikmal edilebildiği 
aylar ise, kış aylarına tesadüf etmekte ve yollar 
tamamen karla kapalı olduğundan, iklim ve top-
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rak şartlan gibi elde olmıyan sebepler muvacehe
sinde mubayaalar mecburen biraz gecikmektedir. 

Yetiştirilen tütünlerin aynı yıl içinde muba
yaası Bakanlığımızca da arzu edilmekle bera
ber, ekicinin, mahsulünü kısa zamanda hazırlı-
yabilmesi ve mubayaa olunacak tütünlerin yol
ların kapanmasından önce işleme mahallerine 
sevk edilmesi imkânsızlığı, buna mâni teşkil et
mektedir. 

Bununla beraber bölgede durumu müsaido-
lan yerlerde Tekel İdaresince alımlara derhal 
başlanılmaktadır. 

3. Bölgede ihracata elverişli olmadığı anla
şılan tütünlerin kalitelerinin ihracatta müsait 
hale getirilmesi hususunda çalışmalarımız olup 
olmadığı hakkındaki soruya gelince; 

Bitlis ve Şemdinli'de ziraati yapılan tütün 
çeşitleri bölge şartlarına tamamen intibak et
miş, üstün vasıflı ve standart durumdadır. Bu 
bakımdan bu mahallerde tütüncülüğün ıslahı 
gayesiyle yeni bir çeşi'din ikamesine lüzum gö
rülmemektedir. Yalnız Muş'ta Doğu bölgesinin 
evsafça düşük ve karışık bir popülâsyonu ziraat 
edilmektedir ki, bunun da 1964 yılı ekimi için 
yeter miktarda tohum Bitlis'ten toplanmak, 
ekici ile müştereken geniş bir fidelik tesis edil
mek, halkın tütüncülük bilgisinin artırılması 
için zaman zaman fen memuru veya usta işçiler 
gönderilerek Tarım Bakanlığı elemanlariyle 
müşterek veya ayrı olarak tütüncülük kursları 
açılmak suretiyle ıslahı cihetine gidilmiştir. 

Doğu bölgesi tütünlerinin ihracedilmemesi, 
kalite veya masraflarının düşük olmasından do
layı değil, menşelerin dışarda tanınmamış olma
sı dolayısiyle mümkün olamamaktadır. 

Dış ülkelere bu menşelerin tanıtılması yö
nünden Tekel idaresi sergi ve fuarlar münase
betiyle ve bu cins tütünlerden yapılan siga
ralarla gerekli propaganda ve reklâm yapmak
la beraber, dış alıcıların alâkasını çekmek şim
diye kadar mümkün olamamıştır. 

Tüccarın bu bölgede tütün mubayaa etmek 
suretiyle faaliyet göstermesi arzu edilmekle be
raber, arz edilen sebep dolayısiyle maalesef 
mümkün olamamaktadır. 

Bununla beraber bölge tütünleri, dahilî İST 
tihlâkte kullanılmak üzere son yaprağına ka
dar ve ekicinin emeğini karşılıyacak fiyatlarla 
Tekel İdaresince mubayaa edilegelmektedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun1 Sayın Aytaç. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanının çok etraflı ve geniş bir şekilde 
vermiş olduğu izahata çok teşekkür ederim. Bu 
şekilde çalışmalarının bu yazın yapıldığını ve 
bizzat kendisinin de Doğu - Anadolu bölgesini 
dolaştığını ve bu çalışmalarmm yakında da in-
şaallah semeresini vermiş olacağına inanıyoruz. 
Bendeniz ancak bir iki konuya, tedbir mahiye
tinde temas etmek istiyorum. 

Bundan birkaç gün evvel bu bölgede dola
şan ve 40 yıl tütüncülükle iştigal etmiş bulunanı 
Avrupa ve Amerika'da tütün satışı ile ilgilenen' 
bir tütün mütehassısından edinmiş olduğum bil
gileri yüksek huzurlarınıza arz etmek istiyo
rum. Şark'taki tütünlerin tohumlarının her üç 
senede bir değiştirilmesi lâzımdır. İkincisi; Do
ğudaki tütün cinslerine en uygun olan tütün 
cinsleri, tohum cinsleri Canik, Yaka ve Yarraı-
yaka tohum cinsleridir. Keza Trabzon - Borçka 
tütün tohumu Marmara, Düzce tütün tohum
ları Doğu bölgesine gönderildiği takdirde daha 
iyi neticeler alınacağı kanısındayım. Sayın 
Baikan bu işlerle tiıtiz bir şekilde uğraştığına 
göre, bunları da etüt buyururlarsa kendilerine 
cidden müteşekkir kalacağım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'tn, sıt
ma sağlık koruyucularının, kadrolu memur ol
malarının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu'nun sözlü cevabı (6/180) 

BAŞKAN — Sayın Aytaç?... Burada. Sayın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?... Buradalar. 

Sözlü soruyu okutuyorum : 
İ l . 1 . 19M 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun SağUk Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Kemal Aytaç 

7402 sayılı Kanunla haklan alınmış bulunan 
sıtma sağlık koruyuculanna hakikaten maddi 
bakımdan her türlü fakrü zarurete katlanmak 
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suretiyle başarılı bir çalışma gösterdikleri mü-
şahade edilmiştir. 

Bu itibarla çalışanın ve emek sarf edenin 
emeğinin, mesaisinin karşılığını vermek gerek

lidir. Bu yönden : 
1. —- Sıtma Sağlık Koruyueul'arım'n kadro

lu memur olmaları düşünülmekte mildir? 
2. — Bakanlığımı'zda bu konuda, bir kanun 

tasarısı hazırlanmakta mıdır, veya bunlarında 
diğer sağlık memurları gibi intibak işleminin 

... bahis konusu mudur? 
.3. — Bahis konusu memurlara yıpranma pa

yı tanınacak mıdır? 
4. — Bütün bunla'r olmadığı takdirde bu me

murların dondurulmuş bulunan, .^ücretlerinin 
muayyen zamanlarda artırılması düşünülmek-
midir ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EDİP SOMUNO&LU (C. Senatosu Erzurum 
Üyesi) — Sayın. Başkan, sayın arkadaşlar, Sa
yın Kemal Aytaç'in, 7402 sayılı Kanunla hak
ları alınmış bulunan Sıtma Sağlık koruyucula
rına hakikaten maddi baklandan her türlü fah-
rü zaruret içerisinde bulundukları, bunların 
'eişas barom içerisine alınıp almmıyacağı ve üc
retlerinin artırılıp artırılmıyacağı hakkındaki 
sözlü sorusuna aşağıdaki cevapl'animı arz -ediyo
rum. 

Halen 300 850 400 450 500 lira, ile (D) cet
velinde ücretli olarak ve emeklilikleri kesilmek 
suretiyle memur istihdam edilmektedir. Bu me-

•murlar'- ilkokul mezunları arasından seçil erek, 
imtihanla seçildikten sonra bir ay ve diğer mü-
taakip senelerde de muhtelif kurslar gösteril
mek- -;şuretiyle çalıştırılmaktadır. Ancak bunla
rın m'ömur" sınıfına alınmalar], Personel. Ka
nununun tatbiki sırasında düşünülmüştür. Ken
dileri bu .kanun çerçevesi dâhilinde ınotııur sı
nıfına alınacaklardır. Ondan evvel şimdilik 
yeniden her hangi bir kanun tedvini, sevk i dü
şünülmemektedir. Son defa gerek Bütçe Komis
yonunda, gerekse Senatoda bunlar hakkında 
yarım milyona yakın yeniden bir 'aktarma ve 
•ek ödenek ilâve etmek suretiyle kendilerinin 
250 liradan 300 liraya, diğerlerinin 350 ve daha 
yukarı ücretlere terfileri düşünülmüştür aktar
ına yolunda Yüksek Meclisin huzuruna gelecek
tir-». Onun için -ayrıca bir kanun tedvin edilip de 
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Yüksek Meclise getirilmesi düşünülmemektedir. 
Yalnız, hakikaten uzun zamandan beri aynı üc
reti alan memurların bu önümüzdeki sene biraz 
terfihleri ve bilâhare de Personel Kanununun 
tedvini tatbiki sırasında da memur sınıfına 
alınmaları düşünülmüştür, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytaç. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Bakan, 

muhterem arkadaşlarım: Türkiye'mizde 1'5 se
neden beri yapılan sıtma sağlık koruyucuları
nın çalışmaları neticesinde sıtmanın kökünün 
•ortadan kalktığı malûmdur. Bu arkadaşları
mız gece ıgündüz köylere gitmek suretiyle ev
leri tek tek dolaşmak, buralarda lâzımgelen 
tedbiri almak, ilâcı yapmak, bataklıkları ku
rutmak, bir köyden diğer bir köye de yaya do
laşmak ve bu görevlerini imkânları nisbetinde 
her türlü mahrumiyete, fedakârlığa katlanmak 
suretiyle ifa etmektedirler. Sayın Bakanımı
zın da ifade, buyurdukları gibi, bugüne kadar 
bu arkadaşlarımız cidden mağdur olmuşlardır. 
Bu ıbütçe ile biraz olsun terfilerinin sağlan
masının mümkün okluğunu ifade etmiş bulunan 
Sayın Bakana ben teşekkür edeceğim. Ancak 
bu miktarın kâfi olmadığını tatbikatla görmüş 
'bulunuyoruz. Bir ilkokul mezunu olan bu ar
kadaşlarımız beş yıl hizmet sonunda kadroya 
alınarak memuriyetleri tasdik edilmekte idi ve 
bu şekilde beş yıl hizmet ettikten sonra kad
roya alınmışlardı. 7402 sayılı Kanunla her na
sılsa bu hakları ellerinden alınmış ve bunlar 
diğer sağlık hizmetlileri gibi onların tabi ol
duğu statüye talbi tutulmamıştır. Meselâ bir 
köyde çalışan ilkokul mezunu bir e'bc yardım
cısı veya hemşire' yardımcısı 1 000 küsur lira 
ücret alırken yine, •bir köyde çalışan 10 senelik 
'bir sağlık koruyucusunun 200 - 250 lira ücret 
almasının doğru,' âdil bir hareket olmadığı ka-
natindeyim. Kaldı ki, aynı sağlık hizmetleri
ni aynı ölçüler ve aynı imkânlar içinde bu iki 
eleman da köylerimize götürmektedirler. Öte 
yandan bu arkadaşlarımız çocuk zammı, mahru
miyet zammı gibi zamlardan da maalesef istifa
de edememektedirler. Bu itibarla 'bendeniz 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından tekrar is
tirham ediyorum; tatbikatta oradaki muazızam 
denge farkı yüzünden moral'çöküntü içinde bu
lunan bu arkadaşlarımızın morellerini düzelmek 
için kendilerinin de hiç olmazsa aynı statü için
de ve aynı menşeden gelmiş ilkokul mezunu, 
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(bir iki sene hastanelerde kurs gördükten sonra 
ebe, hemşire, yardımcı - ki bu sosyalizasyon 
(bölgesinde çok vardır - 1 000 küsur lira alan
ların yanında bu sağlık koruyucusu memurların 
da hiç olmazsa aynı seviyeye getirilmesi mev
zuunda gayret sarf etmesini bu adaletsizliğin 
ıgiderilmıesini bilhassa arzu ve istirham etmek
teyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'iin, 
Bedri Baykam'ın Amerika'da tanıtılması için bir 
karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. İM defa 
birleşimde bulunmuyorlar, bu itibarla sözlü soru-
Iıam düşmüştür. 

18. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde kalen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip So-
munoğlu'mıun sözlü cevabı (6/182) 

BAŞKAN —• Sayını Necati Güven?.. Buralda-
lar.. Sayım Bakan burada. Soruyu okultuyoram 
«fendim. 

12 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardımı Balkanı tarafından sözlü olaralk cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Necati Güven ' 

1. Erzurum ilinde sosyalizasyon tatbikatına 
başlamadan levvel kaç doktor vardı. «Askerî dok
torlar hariç.» Sosyalizasyondan sonra kaç doktor 
tâyin edilmiştir. Halen ıkaıç dıoktor vardır? 

2. 1964 ve 1965 yıllında Erzurum Nüm/une 
Hastanesinde ayakta ve yatırılarak kaç kişi te
daviye tabi tntullmuştur? ölüm miktarı nedir? 

3. Erzurum'da sosyalizasyon tatbikatından 
'bu yana aynı hastanede kaç -kişi tedavi altına 
alınmış; ölüm miktarı nedir? 

4. Erzurum Numune Hastanesinden ayrı
lan doktorların istifa sebepleri nelerdir.. Yer
lerine yeni tayinler me zaman yapılacaktır? 

5. Numune Hastanesinin dokltor kadrosu ve 
yatak miktarı nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI . 

EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlar; a.rkadaşıınm Necati Güven 'in sorduğu sual,-
bitr sene evvele aittir. Ondan sonra Tıp Fakülte
si kurulmuş olması itibariyle birçok değişritküıikr 
İler vuku buılmuş ve hekim miktarı artmıştır. Bu
nunla beraber kendisinin sorduğu o zamanM so
rulara karışı yine cevaplarımı arz edeceğim. 

Erzurum ilimde sağlık işleri sosyalleştMlme-
ıden evvel 16 mütehassıs, 25 pratisyen olmak üze
re 41 doktor vardı, halen 7 tanesi mütehassıs 43 ü 
pratisyen olmak üzere 50 mukaveleli doktor bu^ 
lunmaıktadır. Erzurum da sağlık işlerinin sasyaİ-
Iıeştiriknesinden önce 1 Ağustos 1964 ten 19 Ocak 
1965 e kadar Nümunıe Hastanesine 4714 hasta ya
tırılmış, bunlardan 204 ü vefat etmiştir. Sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesinden sonna Erzu-. 
rum Numune Hastanesine yine 1 Ağustos 196.5 
ben 19 Ocak 1966 ya kadar 3603 hasta yattırılmış 
ve bunların 203 ü vefat etmiştir. Ancak yine bu 
müddet zarfında E'rznrumun mevcut 4 merkez 
sağlık ocağında 16 552 hasta muayene olmuş ve 
ayaktan tedavileri yapılmıştır. 

Yine diğer bir suale cevap olaralk, Eraurum 
Numune Hastanesinden ayrılan doktorların isti-. 
fa sebepleri sırası ile şunlardır. ^ 

Verilen maaş ve tazminatların ıazlığı, lojman * 
ıbuiunmaması, mütehassısların aldıkları paraların 
branşları ile mütenasip olmaması. Doktorların 
imzaladıkları mukavelenin üç yıl gibi uzun bir 
zamana şâmil olması düşünülmektedir, fakat bu 
her hekim için ayrı ayrı düşünülebilir. Bir kısmı 
üniversite geldiği için, üniversite Numune Hasta
nesinde bir müddet kendi hastaneleri yapılıncaya 
kadar orada kalacaklarımdan, kendilerinin fonksi
yonu azalacaktır. Onun için başka yerleri istemiş 
bulunmaktadırlar. 

Diğer bir sual; Erzurum Numune Hastanesi 
ıdoktor kadrosu: dâhiliye, hariciye, nisaiye, ço- -
cıık, asabiye, intaniye, kulak - boğaz, göz, cildi
ye, üroloji, ortopedi, röntgen mütehassıslarından 
ibaret olup, yatak miktarı 450 dir. 

Bu sorunun sorulduğu aydan sonra Erzu
rum'da Tıp Fakültesi açılmıştır. Bacettep'c Tıp 
Fakültesi, ikinci bir tıp fakültesini kendi k&.d-
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dolarından eleman lyemnek suretiyle açacağım 
beyan etmiş ve Bakanlığımızda yapılan çalış
malar sonunda Erzurum'da Tıp Fakültesi ku
rulmuştur. Halen tıp fakültesinin morfoloji 
binası ikmal edifönok üzeredir, önümüzdeki se
neden başlamak üzere 4 - 5 senede de 'hastanesi 
ikmal edilecektir. Ayrıca bu müddet zarfında 
vatandaşa faydalı .olmak ve aynı zamanda öğ
rencilerin yetişmesine da yardımcı olmak üze
re 5 milyon lira tahsisat verilmek suretiyle 
hastanenin iki tarafına ek pavyonlar ilâve edil
meye başlanmış ve bu sene içerisinde de 2 - 2,5 
milyon lirası sarf edilmiştir. Ayrıca eski Gu-
reba Hastanesi namı ile Şerif Efendi merhumun 
yaptırdığı hastane tamamen restore edilerek 
çak mükemmel bir polikılıitnik binası haline ge
tirilmiş ve bir ay evvel de faaliyete geçirilmiş
tir. Burada, profesör, 4 - '5 doçent ve öğretim 
görevlisi olmak üzere hal/en bütün branşlardan 
birkaç baş asistan bulunmak suretiyle 75 he
kim mevcuttur ve kâfi derecededir. Bunlar 
tahsisatlarını ve maaşlarını üniversiteden al
maktadırlar. Diğer cari giderleri de Bakanlığı
mızca temin edilmekte ve iyi bir şekilde bura
da çalışmaktadırlar. O zaman sosyalleştirmeye 
pek fazla şimdi olduğu gibi, diğer vilâyetlerde 
rağbet olmadığından dolayı hekimler buradan 
ayrılmak istemişler ve kısa bir müddet birkaç 
ay kadar hakikaten hekim yokluğu bulunmuş 
-fakat muvakkaten bir, iki operatör bulundu
rulmuş ve her hangi bir büyük boşluğa mey
dan verilmemiştir. Şimdi Erzurum hastanesinde 
hekim adedi hamen hemen hiçbir vilâyete na-
sibolmıyaeak derecede mevcut bulunmaktadşr. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güven buyurun. 
NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; vermiş ol
duğum sözlü sorumun üzerinden bir seneye ya
kın bir zaman geçmiş olması dolayısiyle aktü
alitesini kaybetmiş durumdadır. Sözlü sorumu 
verdiğim vakit hastane tamamen doktorsuz 
bir durumda idi. Muhterem Bakan da burada 
durumu izah etmişlerdir. Kendileri, Erzurum'
un bir evlâdı olarak, Erzurum Numune Hasta
nesi üzerine eğilmiş, hakikaten hiçbir vilâyete 
naailbolımıyacaık derecede hastaneyi doktorlarla tak
viye etmişlerdir. Huzurunuzda kendilerine teşeökü-
>rü bir borç bilirim. Yalnız, tıp fakültesine dev
redildikten sonra 800 bin kişiye yakın olan Er

zurum nüfusunun, bir memleket hastanesi 
ücretsiz veya parasız yatırılacak bir hastane 
vasfını Erzurum Numune Hastanesi kaybet
miştir. Numune Hastanesinin Tıp Fakültesine 
devrinde, hiç olmazsa yarısının, bir memleket 
hastanesi vasfı ile parasız ibir şekilde halikın hizme
tine girmesini (sayın Bakandan istirhamı edece
ğim. 

Verdiği izahattan dolayı, huzurunuzda sa
yın Bakana çtok teşekkür ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Sayın arkadaşım Necati 
Güven'kı sözlerine ve takdirlerine teşekkür 
ederim. Yalnız bir noktayı tasrih etmıek istiyo
rum. Erzurum Numune Hastanesi Tıp Fakül
tesine devir edilmiştir. Erzurum Nümuna Has
tanesinin ilmî yönü tıp fakültesinin değerli 
profesör ve asistanlarının denetimi yönetilecek
tir. Bu şekilde ilimi tarafı kendilerine aidol-
mak üzere idari kısmı tamamen orada yapılan 
protokol /mucibince yinıe Sağlık Bakanlığına 
aittir. Numune Hastanesi olarak isimlendiril-
mektedir. Diğer şehirlerde İstan'bul'da, Anka
ra'da bu nevi hastaneler mevcuttur. Bizim Sağ
lık Bakanlığı Teşkilâtiyle diğer üniversite teş
kilâtının, üniversite profesörlerinin ve persone
linin bir arada hizmet .gördükleri vâ£c:drr. Fa
kat arkadaşımı bir taraftan da haklı gördü
ğüm şu cihetin de üzerindeyiz. Üniversite has
tanesi gibi, üniversiteye devredilmiş gibi görü
nüp de gelen, vatandaşların -günlük hizmetlerin
de bâzı aksaklıklar olduğu, bize kadar intikal 
etmiştir. Bunun da bilhassa şu son günlerde 
üzerinde durulmakta ve yeni bir protokol tan
zim etmekteyiz, bunu da tashihe çalışıyoruz, 
müsterih olsunlar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSoru cevaplandırılmıştır. 

19. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri gayesine tahsis edilememesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

BAŞKAN — Soru sahibi 'Sayın «Sami BLni-
cioğlu izinli bulunduğundan socunun görüşül
mesi gelecek birleşime bırakılmıştır, 
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20. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in 227 
sayıh Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel? Yok. Soru sahi
bi bulunmadığı için sorunun görüşülmesi bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
(bırakılmıştır. 

21. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren 
kasaba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/185) 

BAŞKAN — Soru sahibi yoktur. Bu itibarla 
görüşüknesi bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

22. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

BAŞKAN — Soru sahibi yoktur. Bu itibar
la soru bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
ıbirleşiıme bırakılmıştır. 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır? Yok. Soru 
sahilbi bulunmadığı cihetle bir d'efaya mahsus 
olmak üzere 'gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2İ. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya? Bu
rada. Sayın Tarım Bakanı? Yoklar. Bakan bu
lunmadığı için sorunun görüşülmesi gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

25..— Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lafın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189) 

BAŞKAN — Sayın Yahya Kanbolat? Bura
da. Sayın Başbakan? Yok. Yerine cevap verecek 
Bakan da bulunmadığına göre sorunun görüşül
mesi gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

26. — Adana Milletvekili Ali Karcı'mn, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı? Yok. Soru sa
hibi bulunmadığı için bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

27. — Manisa Milletvekili Sa7ni Binicioğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağına dair Bajmdırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

BAŞKAN —- Soru sahibi izinli bulunduğun
dan gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

28. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Sami Binici-
oğlu izinli bulunduğundan sorunun görüşülmesi 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

29. — Nevşehir Milletvekili Sclâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair içişleri Bakanın* 
dan sözlü sorusu (6/193) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Hakkı Esat-
oğlu? Yok. Soru sahibi bulunmadığından görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Yok. So
ru sahibi bulunmadığından görüşülmesi bir defa-
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yıa mabsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 t e meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal? Bura
da. Başbakan? Yok. Bayındırlık Bakanı? Yok. 
Tarım Bakanı? Yok. Çalışma Bakanı? Yok. Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yok. İlgili Ba
kanlar bulunmadığı oilıetle sorunun görüşülmesi 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

BAŞKAN — Nazif Kurucu? Yoklar. Soru 
sahibi bulunmadığı için sözlü soru bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

33. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne mik
tar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/197) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Akay? Buradalar. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı? Yok. İlgili 
bakan bulunmadığı için sorusunun cevaplandırıl
ması gelecek birleşime bırakılmıştır. 

34.— Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel? Yok. Soru sahihi 
bulunmadığı cihetle sözlü sorunun görüşülmesi 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

35. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/199) 

BAŞKAN Saym Hilmi İşgüzar? Buradalar. 
Sayın Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanı? Burada
lar. 

Soruyu okutuyorum. 
19 . I . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık.ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına müsaadelerinizi arz ve rica ede
rim. 

Sinop Mil letvekili 
Hilmi İşgüzar 

Uzun zamandan beri her türlü âmme hizmet
lerinden gereği kadar nasibini almamış ve bu 
yüzden de her yönü ile geri kalmış Sinop ili
mizin 300 000 ortalama nüfusa sahip ve 
normal yollardan ve trafik imkânlarından mah
rum olduğu da düşünülürse bölge halkının do
ğum yüzünden mâruz kaldığı sıkıntılar ve 
sebebi ile Türk analarının diğer şehirlere gi
derken yolda öldükleri acı gerçeklerini orta
ya çıkarmaktadır. 

Bu yönden Sinop'ta bir kadın doğum evi ku
rulması düşünülmekte midir. Aynı beldede da
mızlık için beslenen bir ata senede 64 000 
lira tahsisat verildiği ve bu tahsisat karşılığın
da 8 defa eifleşme temin eden ve her bir çifleş-
mesinin 8 bin liraya baliğ olduğu memleketi
mizde insana ve insanlığa kıymet verme bakı
mından doktorunun da hazır olduğu bu güzel 
Sinop iline bir doğum evinin acilen açılması 
hususunda Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının ne gibi tedbirler düşündüğü husu
sunu belde halkının neşir organı olan «Turistik 
Sinop» gazetesinin tüm olarak ele aldığı ve hal
kının da umumi arzusu üzerine öğrenmek isti
yorum. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 

EDİP SOMUNOĞLU (C. Senatosu Erzurum 
Üyesi) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş-
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lar, Sayın Hilmi İşgüzar arkadaşımız tarafm-
' dan Sinop'ta bir doğumevinin yapılıp yapılmı-

yacağmın düşünülüp düşünülmediği hususun
daki sorusuna cevabımı arz diyorum. 80 yatak
la faaliyette bulunan hastane 1965 yılından be
ri ortalama olarak % 52 noksanı ile çalışmak
tadır. Bu durum nisaiye servisine tahsis edi-

• len yatakların devre içerisinde yarısından faz
lasının boş bulunduğunu ve mahallin ihtiyacı
nı da karşılıyamaz gibi bir durumun mevcut 
olmadığını göstermektedir. Bundan dolayı bir 
doğumevi yapılması düşünülmemiş ve plâna 
alınmamıştır. 

Buradaki1 cetvelimizde : 
1959 senesinde ortalama 49; birinci dönem

de 46. ikinci dönemde 40,65 ve 4 ncü dönemde 
de 45. 

1965 senesinde, Sinop Kadın Doğum klini
ğinin çalışma durumu; % 52 noksan çalışıyor. 
Meselâ 100 yatak varsa veya 10 yatak varsa 10 ya
tağın yarısından fazlası 5,5 daima boş bulunmuş
tur. Belki bir gün 10 - 15 yatak dolu bulunur 
fakat mütaakıp günlerde boştur. Bize mahsus is
tatistiklerimiz vardır. Bu istatistike göre ya
takla çalışmaktadır ve bundan dolayı bir fazlalık 
olmadığından doğumevine ihtiyaç görülmemek
tedir. Kaldı ki, ayrıca hastane ve ondan ayrı 
olarak doğumevleri tesis etmek pahalıya malol-
maktadır. Bütün dünyada olduğu gibi, hastane
lere ya ilâve pavyon hattâ hastanenin içerisin
de ayrı bir kısım da doğum ve kadın hastalık
ları servisinin kurulması, bir mutfaktan bir kalo-
diferden ve diğer tesislerden istifade etmesi bi
zim için ve memleket için, bütçemiz için daha elve
rişli olduğundan daima yeniden kurulacak doğum-
evlerini ayrı bir yerde ayrı hastanaden uzak yer
lerden ziyade hastaneye-yakın pavyon halinde dü
şünmekteyiz. Bununla beraber mümkün olamadı
ğı, ayrıca şahsan gidemediğim takdirde tedavi ku
rumlarından alâkalı uzmanı gönderip yeniden 
de tetkik ettireceğim ve yakınında mümkünse bir 
pavyon ilâvesi hususunu da düşünmekte olduğu
mu arz ederim. Şimdilik çok mübrem bir ihti-
colmadığmı da ifade etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın .İşgüzar, buyurun efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan ve muhterem milletvekilleri; Sayın Sağlık 

Bakanımız tarafından verilmiş olan izahata huzu
runuzda teşekkür ederim. Ancak kendilerinin 
bundan sonra yapacakları çalışmalar için faydalı 
olur kanisiyle bâzı noktalara temas etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

Sinop halkının ihtiyacını karşılamak için bir 
doğumevinin açılmasına lüzum olduğu kanisiyle 
Sayın Bakanlığa önerge vermeyi uygun bulmuş
tuk. Yıllardan beri doğumevinden ve nisaiye 
mütehassıslarından mahrum olan Sinop, ve civar 
ilçe sâkinlerinin pek çoğu doğum yüzünden can
larını kaybetmiş, ya da sakat kalmışlardır. Bun
lar da istatistik! malûmattan alınmış olan rakam
lardır. Sinop'ta mevcudolan ve halk için hizmete 
giren hastane kuruluşundan bu 'yana devamlı bir 
şekilde kadrosuzluk yüzünden ihtiyaca cevap 
verememiştir. Kaldı ki Sinop ili ve ilçeleriyle 
köyleri esasen iktisaden hemen hemen Türkiye'
nin en geri imkânlarından mahrum ve tabiaten 
müşküllerle dolu insanların yaşadığı bir beldedir. 
Bunların gıdasızlık yüzünden ve tabiaten zuhur 
eden hastalıklar sebebiyle bakıma muhtaç ve 
sağlık hizmetlerine çok büyük ihtiyacı olan bu in
sanların Sinop hastanesi çeşitli hasta ve yapıla
cak tedavi operasyonları için kâfi sayıda kadroya 
sahibolamadığı için bunlara cevap verememiştir. 
Sanayi şehri olmadığı gibi ticari ve zirai bakım
dan da hareketli bir yer değildir. Sinop bu yüz
den de halkın kendisini özel kliniklerde tedavi 
ettirmesi ve diğer vilâyetlerde mevcudolan do-
ğumevlerinde yatabilecek maddi güce de sahip 
değillerdir. 

Bu bakımdan Sayın Sağlık Bakanlığının bu
rada hastanenin kadrosunun tamamlanmasiyle 
beraber onun yakınında bir doğumevinin açıl
masında da büyük bir fayda mülâhaza ettiğimizi 
Sayın Sağlık Bakanının dikkatine arz etmek isti
yoruz. 

Sağlık Bakanlığınca Sinop'un diğer şark vilâ
yetlerinde olduğu gibi sosyal bir bölge olarak ele 
alınmasında da biz fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Sağlık merkezlerinden ve hastanelerden yıllarca 
mahrum kalmış olan Sinop ilinde doğumevi olabi
lecek nitelikte ve kapasitede bir eski vali konağı 
mevcuttur. Hattâ eski vali konağı icabında her 
türlü tesislerin yapılmasına müsait 2 500 metre 
karelik bir de arsaya sahiptir. Bu hususta vilâ
yet makamının almış olduğu encümen kararının 
bir sureti elimde olduğu gibi, Sayın Bakana tak-
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dim edeceğim resimleri de vardır. Bunları mec-
canen Sağlık Bakanlığının emrine verebilecek 
durumda olduklarını beyan etmiş bulunmaktalar. 
Şayet böyle bir tesisin açılması tahakkuk ederse 
Sağlık Bakanlığı da böyle bir binaya kavuşmuş 
olacaktır. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Sa 
ym Bakanımızın da burada işaret ettikleri gibi, 
meveudolan hastanenin yataklarının yüzde 50 si
nin işgal edilmemesinin sebebi, tabip kadrosunda 
mütehassıs olmadığı için hakikaten Sinop ve 
civarındaki halk buraya hastalarını götürmemek-
te ve mütehassıs olmadığını bildiği için, hasta
nenin varlığı ile yokluğu arasında bir fark telâkki 
etmemekten ileri gelmektedir. Sayın Sağlık Ba
kanlığına nisaiye mütehassısının verilmesi husu
sunda sayın milletvekilleri arkadaşlarımızla git
miştik. Nihayet nisaiye mütehassınının tâyin 
edilmiş olduğunu da öğrendik. Bu bakımdan da 
yine kendilerine teşekkür eder. Maruzatımızın 
bu yönden kıymetlendirileceğim ümideder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

36. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Yok. Bu
lunmadığına göre sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

37. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 

BAŞKAN — Keza soru sahibi bulunmadığın
dan sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

38. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünülüdüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt?.. Bura
da. Sayın Millî Savunma Bakanı! Yok. Bakan 
bulunmadığı cihetle görüşülmesi gelecek birleşi
me bırakılmıştır, 

39. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Arslan?.. Yok. So
ru sahibi bulunmadığı için görüşülmesi bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

40. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin edilmesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

41. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Çal-
dıran'ı Doğu - Bayazıt'a balıyacak olan yolun 
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 40 ve 41 nci 
maddelerinde yer alan iki sözlü soru Van Millet
vekili Sayın Salih Yıldız arkadaşımıza aittir. 

Soru sahibi Salih Yıldız arkadaşımızın bulun
maması sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek birleşime bırakıyorum. 

42. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

- - ^ 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Niyazı öz 

güç?.. Yok. Soru sahibi bulunmadığına göre bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

43. — Adana Milletvekili Kemal Samura-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'ın 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/207) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu? 
Yok. 

Soru sahibi bulunmadığından bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış-
tır. 
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44. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış olduğu 
maden arama ruhsatının sayısının ne olduğuna 
ve hangi maden alanları için verilmiş bulunduğu
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/208) 

BAŞKAN — Soru sahibi Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu bulunmadığından bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

45. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı ya
pılan yabancı menşeli malların, memleketimize 
Jıangi yoldan ithal edilmekte olduğuna dair Ada
let ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/209) 

BAŞKAN — Keza soru sahibi Hakkı Esatoğ
lu bulunmadığından bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

46. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağhn, eski İstanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/210) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ? Yok. So
ru sahibinin bulunmadığı cihetle 46 ncı sırada 
yer almış olan Sayın Muzaffer özdağ'ın Adalet 
Bakanından olan sözlü sorusu bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

47. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen çay 
fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesindeki eko
nomik ve sosyal zaruretler yanında teknik fak
törlerin de müessir olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakannıdan sözlü sorusu (6/211) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner'in Gümrük ve Tekel Ba
kanından olan sözlü sorusu bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

48. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yoktur 
mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki neşriya-
tın doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

BAŞKAN — Gündemimizin 48 nci sırasın
da yer almış olan Sayın Sami Binicioğlu'nun söz
lü sorusu, Sayın Binicioğlu'nun izinli olması se
bebiyle gelecek birleşime ertelenmiştir. 

49. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler A$-
samblesi tarafından verilen kararın her hangi 
bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/213) 

BAŞKAN — Gündemimizin 49 ncu sırasında 
yer alan Sayın Hüsnü Özkan'ın sözlü sorusu, so
ru sahibi bulunmadığı için keza görüşülmesi bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

50. — Uşak Milletvekili Fahri TJğrasızoğlu*-
nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, hava alanı olarak 
inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 dönüm 
tutarındaki tarım arazisinin eski sahiplerine iade
si hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu? Yok. 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu bir defa
ya mahsus olarak gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulunda 
açık bulunan asil ve yedek üyelik için yapılan 
seçimin neticesini arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asıl üyelik için yapılan 15 nci tur seçime 
(241) âiye katılmış ve neticede ilişik listede isim
leri yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Bolu 

Üye 
Bursa 

H. İbrahim Cop Barlas Küntay 

Üye 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğl 
Necati Benderlioğlu 
Rahmi Ergil 
Ali Solak 
Celâl Öncel 
Sabiha Taşcıoğlu 
Mithat Güven 
Hasan Gebizli 
Fuat Bilgin 
Şeraf ettin Özdinçer 
Ali Gencer 
Boş 
İptal 

u 
175 
153 
43 
31 
27 
21 
13 . 

3 
2 
1 
2 
1 

BAŞKAN — Adaylardan hiçbirisi gerekli ço
ğunluğu sağlıyamadıklarından seçim yenilene
cektir. 

Yedek üyeler için yapılan seçim sonucunu arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 15 nci tur seçime 
(239) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye 

İstanbul 
Selim Sarper 

Üye 
Bursa 

Kasım önadım 
Üye 

Tokat 
Fethi Alacalı 

Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
Fuat Eribol 
Bahri Paşaoğlu 
Boş 
İptal 

BAŞKAN — Adaylardan hiçbiri 
ğunluğu sağlıyamadıklarından seçim 
çektir. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığından 9 Şubat 1967 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

180 
37 

9 
2 
2 

gerekli ço-
yenilenc-

• * • * 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'-
nın, Bakırköy'ün, ikitelli ve Güneşliköy bölge
sinden istimlâk edilen arazinin yüzölçümüne ve 
mal sahiplerinin kimler olduğuna dair sorusu ve 
Millî Savunma Bakam Ahmet Topaloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/163) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

22 . 6 . 1966 
İstanbul Milletvekili 

Orhan Erkanlı 

1. Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için 
istimlâk edildiği öğrenilen, İstanbul, Bakırköy 
İkitelli ve Güneşliköy bölgesinde bulunan arazi-

- 4 2 8 -



M. Meclisi B : 49 8 . 2 . 1967 0 : 1 

nin yüzölçümü nedir, istimlâkten evvelki malik
leri kimlerdir? 

2. Bu saha içinde bulunan eşhasa ait istim
lâk edilen yerin miktarı, takdir edilen bedel ne
dir ve kimlere ne miktar para ödenmiştir? 

3. Bu sahanın kullanma maksadı nedir? Ve 
bu arazinin istimlâk edilmesine hangi makam ne 
sebeplerle karar vermiştir? 

4. İstimlâk, kısmen mübadele yolu ile ya
pılmışsa; kimlere hangi bölgelerden, ne miktar 
arazi verilmiştir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 31 .1 .1967 

Müsteşarlığı 
Kanun : 641/1-66 . 

Konu : Yazılı sora önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 23.6.1966 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/163 (2238) 12053 ifadeli yazıları. 

İstanbul Milletvekili Orlhan Erkanlı tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi ile ilgili husus
lar aşağıda sıralanmıştır. 

Gereğini arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

1. Soru önergesinin 1 nci maddesinde bahse 
konu arazi Metris garnizonu içinde bulunan ve 
mülkiyeti şahıslara ait iken kamulaştırılan ara
zidir. 

Bu arazinin yüzölçümü 4 092 032 metrekare
dir. 

2. Kamulaştırılan ve muhtelif şahıslara ait 
bulunan araziden Habifbler köyü sınırları içinde 
bulunan 66 muhtelif parsel 24 909 metrekare 
arazi ile İkitelli köyünde bir parselden 3 289 600 
metrekare arazi sahipleri bulunan Besim özocak 
ve vereseleri tarafından mülkiyet ve bedel tu
tarları Gür Emlâk Kollektif Şirketine intikal 
ettirilmiştir. 

Diğer 777 523 metrekare arazi muhtelif şahıs
lara aidolup bunlardan 5 parselde kayıtlı 
199 200 metrekare arazi mülkiyeti itibariyle 
»aralarında ihtilaflı durumda bulunmaktadır. 

Eyüp Asliye Hukuk Hâkimliğinin kesinleş
miş bulunan 964/97 -184 karar sayılı ilâmı ile 
Salih Peynirci ve ortağı (Gür Emlâk Kollektif 

Şirketi) ne intikal etmiş arazinin kamulaştırma 
için takdir edilen kıymeti toplam olarak 
.17 299 747 liradır. Diğer parsellerde kayıtlı bu
lunan ve kamulaştırılmış olan 777 523 metreka
re arazinin değeri 4 963 072 liradır ki, bu kamu
laştırma sebebiyle toplam arazinin kamulaştır
ma değeri 22 262 819 liradır. 

Bu kamulaştırma dolayısiyle şimdiye kadar 
Gür Emlâk Kollektif Şirketine 2 925 000 lira te
diye olunmuştur. Bu paranın adı ge<çen şirkete, 
Bakanlığımız ile ilgili şirket arasında varılan 
anlaşmaya göre ve anlaşmatfm Maliye Bakanlığı 
tarafından uygun görülmesi sonucunda verilme
si öngörülmüştür. 

Bu ödemenin sebebi, adı geçen şirketin uhde
sinde bulunan ve kamulaştırılmış olan arazinin 
3 ncü şahıslar lehine tesis edilmiş ipotek, haciz 
ve sair kayıtlardan kurtarılmasını temin ve ta-
sarruf bonosu karşılığını sağlamaktır. 

Adı geçen şirket bu araziyi her han/gi bir iti
razda bulunmaksızın Hazinenin özel mülkiyeti
ne intikal ettirmiştir. 

Şirketin artakalan alacağı için, Hazinenin 
özel mülkiyetinde bulunan araziden 6830 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 26 ncı maddesi uya
rınca ve 2490 sayılı Kanunun 28. nci maddesinde 
yazılı komisyonca takdir olunacak bedel üze
rinden hesaplanıp verilmesi yukarda bahsedilen 
anlaşmada öngörülmüştür. 

Bu arazinin yakın bir zamanda âmme hizme
tine tahsis edilmiyeceği tesbit edilen araziden 
ayırt edilerek verilmesi hususu da göz önünde 
bulundurulacaktır. 

3. İstanbul bölgesinde bulunan askerî bir
liklerin her türlü atış, eğitim ve tatbikat sahaları 
ile şehir dışına çıkarılması zorunlu bulunan bir-' 
lik ve kurumların iskân edilmelerinin sağlan
ması için bu kamulaştırma yapılmıştır. Buna ait 
karar, yetkili askerî makamların uzun süre de
vam eden çalışmaları sonucunda verilmiştir. 

4. Yukarda da izah edildiği gibi alacak sa
hiplerine henüz tediyede bulunulmadığı gibi mü
badele yolu ile verilmiş her hangi bir arazi de 
yoktur. Maliye Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile 
birlikte çalışılarak teslbit edilecek arazinin yu
karda belirtilen ölçünün göz önünde bulundurul
mak suretiyle verileceğini ifade etmek isteriz. 
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S. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, deprem dolaytsiyle kimsesiz ve malî im
kânsızlık içinde kalan öğrencilerin parasız yatılı 
olarak okutulmalarının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı (7/223) 

Sayı : 319 
6 . 2 . 1967 

Konu : Deprem bölgesi öğrencilerin
den kimsesiz ve malî imkânsız 
olanlar hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 11 . 1966 gün ve 7/223 - 2778/15403 

sayılı yazınız:? 
Doğu Anadoluda vukua gelen deprem felâ

keti dolayısiyle hem kimsesiz hem de malî im
kânsızlık içinde kalan çocuklardan öğrenci olan
lar hakkında Yozgat Milletvekili Sayın Nuri 
Kodamanoğlu'nun yazılı soru önergesi cevap 
notunu ilişik olarak arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Doğu Anadolu depreminde kimsesiz ve malî 
imkânsızlık içinde kalan öğrenciler hakkında 
Yozgat Milletvekili Sayın Nuri Kodamanoğlu'
nun yazılı soru önergesi cevap notu: 

Doğu Anadoludaki deprem felâketi dolayı
siyle hem kimsesiz hem de malî imkânsızlık 
içinde olan öğrencilerden: 

1. İlköğretim çağında olup okulsuz kalmış 
olan 2 223 çocuk çeşitli yatılı bölge okullarına, 
kimsesiz ve bakıma muhtaç 578 öğrenci çeşit
li yetiştrime yurtlarına, 2 öğrenci sağırlar oku
luna, 1 öğrenci körler okuluna, 

2. 370 öğrenci çeşitli öğretmen okullarına, 
3. 226 öğrenci çeşitli teknik öğretim okul

larına, 
4. 112 mğrenci pansiyonlu liselere, para

sız yatılı olarak yerleştirilmişlerdir. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Almanya'da çalışmakta olan işçilerimizin, 
Alman iktisadi hayatında meydana gelen kriz do-

Not: M. Meclisi Tutanak Dergisinin 2 nci Dev
re 2 nci Toplantı yılının 14 . 12 . 1966 tarihli 
18 nci Birleşimine konulan 7/223 numaralı ya
zılı sorunun eki cevabıdır. 

layisiyle fazla mesailerinin kaldırıldığının ve iş
lerinden çıkarılmakta olduklarının doğru olup ol
madığına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Nai
li Erdem'in yazılı cevabı (7/253) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Sorular : 
1. Almanya'da çalışmakta olan Türk işçi

lerin; Alman iktisadi hayatında meydana ge
len kriz dolayısiyle önce fazla mesailerinin 
kaldırıldığı, sonra da işlerinden çıkarılmakta 
oldukları doğru mudur? 

Doğru ise bu işten çıkartma devam edecek 
midir? 

2. Yabancı işçi çıkartma olayında öncelik
le Türk işçilerinin işlerine son verildiği doğ
ru mudur? 

Doğru ise sebepleri nelerdir? 
3. Bu durumda bulunan Türk işçi yekûnu 

ne kadardır? 
4. Bu işçilere bulundukları yerlerde yeni 

iş bulunma imkânları mevcut mudur? Değilse 
orada kalmaları sonucunda meydana gelecek 
sefalet ve çaresizliğin önünü alacak tedbirler 
alınmış mıdır? 

Alınmışsa nelerdir? 
5. Almanya'daki Türk işçilerinin işsizlik 

sonucu yurda dönüşleri zaruret haline geldiğin
de, bunların hangi iş alanlarına yerleştirilmesi 
düşünülmektedir? Genellikle bunlar için Hükü
met tarafından alınmış tedbirler var mıdır? 
Varsa nelerdir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 4 . 2 . 1967 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925 - 2 - 2 

Çok acele 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 11 . 1966 gün ve 7/253 - 3137/18021 

(kaydı yazınız : 
Almanya'da çalışmakta olan iş çir erimiz 

hakkında son zamanda yapılan muameleye iliş
kin olarak Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi* 
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oğlu'nun yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet 
incelendi. 

1. F. Almanya'nın iktisadj hayatında, bun
dan önceki Alman Hükümetinin takibettiği 
iktisadi politikasının Alman millî istihsali
nin süratle artmasını sağlamış olmasına kar
şılık dâhildeki müstehliklere mala karşı bir 
^doymanın» husule gelmesi sebebiyle, millî 
istihlâkin azalması, diğer taraftan dış pazar
larda (özellikle çelik sanayii mamulleri bakı
mından Belçika ve Fransa, tekstil sanayii ma
mulleri bakımından italya ve Yugoslavya gibi) 
yeni rakiplerin ortaya çıkması sebebiyle millî 
stokun süratle artması temayülü göstermesi 
sonucunda ve hissedilir bir konjonktür düşük
lüğünün belirmesi şeklinde £<on aylarda te
zahür eden durgunluğun Alman iş gücü pi
yasasına ye dolayısiyle yabancı (ve bu meyan-
da) Türk uyruklu işçülerin istihdamında 
menfi tesirler icra ettiği malûmdur. Ezcümle, 
GÖZ konusu iktisadi durgunluğun ' ve Alman 
Hükümetinin bu durgunluk karşısında millî 
istihsalin tahdid'mıin ve bu suretle konjonk
türün yeniden yüksek bir seviyede stalblize 
edilmesine mâtufen kredi imkânlarının ve ka
mu masraf ve yatırımlarının tahdidi şeklindeki 
tedhişlerinin tesir sahalarına giren muhtelif 
Alman firmaları, iafcihsallerindefci zaruri kısın
tıyı temin otmök maksadiyle kendi yönlerJn-' 
den bâzı tedbirler almak zorunda kalmışlardır. 

Bu tedbirler başlıca iki şekilde tezahür et
mişlerdir. Bâzı büyük Alman firmaları, sa
dece fazla mesaileri kaldırmakla iktifa etmek, 
hattâ günlük normal çalışma saatlerini azalt
mak ve bunlarla toplu iş sözleşmeleri tarafın
dan tesbit edilen asgari çalışma saatleri ara
sındaki farka ait ücretlerin belurli nisbetlerde 
işçilere ödeğeme devam etmenin malî külfetle
rine katlanmak yoluna gitmişlerdir. 

Diğer taraftan, Bonn Çalışma Müşavirliğin
den- alınan 19 . 1 . 1967 tarih ve X-84 sayılı bir 
yazıdan, söz konusu cıktasadi durgunluğun tesir 
sahasına giren Ford Firmasının Şubat 1967 
ayında 21 işgününde 16 gün çalışmamak ve 
5 gün çalışmak karan 'aldığı ve çalışılmıyan 
günlere ait ücretlerin İşsizlik Sigortasından 
ödeneceği ve bunun da vasati olarak ücreti 
2/3 sini teşkil edeceğâ öğrenilmiştir. 

Bu durum karşısında, diğer yerli ve ya
bancı işçiler meyanmda Türk işçilerinin de 
fazla mesailerinin kaldırılmasında her hangi 
bir uygunsuzluğun mütalâa edilmesi mümkün 
değildir. Esasen, ne işçilerimizin Almanya'
ya şevklerinden önce iş ve işçi Bulma Ku
rumu delaletiyle imzaladıkları dış sözleşmeleri, 
ne de ilgili Alman mevzuatı ve toplu sözleş
meleri, Alman işverenlerine, çalıştırdıkları 
Türk işçilerine fazla mesai yaptırmaları yo
lunda bir mükellefiyet tahmil etmemektedir. 

Bâzı Alman firmaları ise, iktisadi zaruret
lere daha fazla mukavemet edemiyerek, işçi , 
kadrolarını daraltmak yoluna gitmişlerdir. Bu 
suretle F. Almanya işgücü piyasasını bir süre
dir karakterize eden işsizlik hâdisesinin çerçe
vesi içinde bâzı Türk işçilerinin de F. Alman
ya'daki işlerini kaybettikleri muhakkaktır. 

Ancak bir hususun ehemmiyetle belirtilmesi 
gerekir. Malûm olduğu üzere, bir işçinin «işi
ne son verilmesi» dar mânasında, işvereni ile 
mukaveleye raptedilmiş bir iş münasebeti için
de bulunan bir işçinin bu münasebetinin, mu
kavele süresinin hitamından önce işvereni tara
fından ortadan kaldıırlmasını ifade eder. 

Çeşitli resmî ve gayriresmî güvenilir kay
naklardan aldığımız haberler, Almanya'daki iş
çilerimizin, iş akitlerinin hükümlerini veya Al
man kamu düzenini ihlâl eden ağır bir kusur 
işledikleri pek istisnai haller dışında, bu mâna
da işten çıkarılmalarının katiyen mevzuübah-
solmadığmı göstermektedir. Söz konusu vatan
daşlarımız, işverenleri tarafından çalışma mu
kavelelerinde öngörülen ihbar müddetlerine 
riayetle mukavele müddetlerinin sonunda bu 
mukavelelerin yenilenmesinden imtina olunması 
suretiyle geniş mânada işlerinden çıkarılmakta
dırlar. 

Bu i$ten çıkarma olaylarının 1967 yılın
da da tevali edecek derecede şümullü olamıya-
caklarının kabulüne imkân veren vakıalar mev
cuttur. F. Almanya'daki iktisadi durgunluğun 
millî istihsalin ve dolayısiyle yabancı işgücü 
istihdamının fazla tahdidini gerektirecek ma
hiyette gerçek bir «"kriz» olarak vasıflandırıl
mışına imkân bulunmadığı hususunda, yetkili 
Alman müşahitleri müttefik bulunmaktadırlar. 
Diğer taraftan F. Almanya I§ ve İşçi Bulma ve 
işsizlik Sigortası Kurumu Türkiye irtibat Bü-
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rosu -Müdürü Herr Marquard ile 24 Ocak 1967 
tarihinde I. İ. B. K. Genel Müdürlüğünde yapı
lan bir görüşmeden, halen F. Almanya'da istih
dam edilen işçilerin sayılarının son iktisadi dur
gunluk karşısında önceki aylara nisbetlc % İÜ ek
siği ile 1 200 Oüü civarında bir seviyeye düşürül 
ÖUÜŞ bulunduğu ve bu seviyede bloke edilmesinin 
zaruri istihsal kısıntısı için yeterli bulunduğunun 
tkalml edildiği öğrenilmiştir. 

2. F. Almanya'daki «yabancı işçi çıkartma 
olayında öncelikle Türk işçilerinin işlerine $on 
verildiği» yolunda dolaşan haberlerin gerçekle 
ilgisi yoktur. F. Almanya İrtibat Bürosu Mü
dürü ile yapıldığı yukarıda belirtilen görüşme 
sonunda, evvelâ yabancı işçiler arasındaki iş
sizlik nispetinin (% 1,5 - 2), Alman işçileri ara
sındaki işsizliğin nisb etine (% 2,0) nazaran da-
Iha düşük olduğu, saniyen işten çıkarmalarda 
işçilerin milliyetlerine göre her hangi bir tef
rikin yapılmasının söz konusu olmadığı, yaban
cı işçiler arasındaki % 1,5 - 2 nisbetindeki iş
sizliğin bütün yabancı uyruklu işçilere aynı 
derecede şâmil olduğu anlaşılmıştır. Filhakika 
•şu veya bu uyruklu yabancı işçilerin (incelikle 
dişten çıkarılmaları yolunda genel bir prensi-
1:>in tetkikine im'kân bulunmamaktadır. İktisadi 
zaruretlerin tesiri ile işçi kadrosunu daraltmak 
zorunda kalan bir Alman Firması, işten çıkar
malarda milliyet tefriki yapmaksızın doğrudan 
doğruya iktisadllıik prensibinden hareketle, 
mesailerinden en ziyade memnun olduklarını 
tutarak diğerlerine yol vermekte ve bu husus
taki kararlarında tamamiyle müstakil bulun
maktadırlar. Hattâ bu noktada, Türk işçilerinin 
Alman işverenleri nözdinde sahilboldukları iti
bar sayesinde bütün diğer yalbancı işçilere naza
ran, işlerini muhafaza etmek ve bir firmadaki 
işlerinin sona ermesi üzerine diğer bir firmada 
iş bulmak bakımından daha şanslı durumda 
olduklarını ifade etmek mümkündür. Haziran 
1966 ayında F. Almanya'da istihdam edilen ya
bancı işçi sayısının genel olarak aynı yılın Ey
lül ayında bir miktar (13 140 531 den 131 350 ye) 
•düşüş kaydetmesine mukalbil, aynı üç aylık 
devre zarfında istihdam edilen Türk işçilerinin 
sayılarında bir miktar (1 577 978'den 161 200'e) 
artış kaydetmiş bulunması, diğer taraftan 1966 
yılı içinde F. Almanya'ya yeniden eelibedilen 
Türk işçilerinin aded itibariyle (32 500) bütün 
diğer yabancı işçilerden fazla olması, kauaati-

I raizin doğrulduğunu açıkça göstermektedir. 
I Bu kanaatimizi teyideden diğer bir vakıa da, 
I dne Alman İrtibat Bürosu Müdürü ile yapılan 
I ;örüşme sırasında Öğrenilmiştir. Şöyle ki : Ya-
I >ancı işçiler arasındaki bütün yabancı işçileri ay-
I nı derecede müteessir ettiği belirtilen işsizlik, F. 
I Alman Kurumu ilgilileri tarafından, işlerini kay-
I bottiklerinden bahsile ve kendilerine yeni bir iş 
I bulunması isteği ile bu Kurumun şubelerine baş 
I /urarak kayıtlarını yaptıran yabancı işçilerin sa-
I yılarına göre tesbit edilmekte, işlerini kaybetme-
I lerini mütaakıp memleketlerine dönenleri ihata 
I etmemektedir. Diğer taraftan, işlerini kaybetme-
I leri sebebiyle memleketlerine dönenler arasında 
I nispî bakımdan Türk işçilerinin, memleketlerine 
I olan mesafenin uzunluğu sebebiyle, en sonda gel-
I dikleri, en kesif şekilde dönenlerin ise, İtalyan iş-
I çileri olduğunun katiyetle tesbit edildiği öğrenil -
I mistir. Buna rağmen halen Almanya'da bulunan 
I yabancı işçilerin işsizlik olayından, aynı derecede 
I müteessir olmaları, Türk işçilerinin işlerini kay-
I betmok veya yeni bir iş bulmak bakımından di-
I ğer uyruklu işçilere nazaran daha müspet bir du-
I rumda olduklarını göstermektedir. 
I 3. F. Almanya iş gücü piyasasına bir süredir 
I karakterizo eden işsizlik hâdisenin çerçevesi için-
I de ve yukarıda belirtildiği şekilde işsiz kalan Türk 
1 işçilerinin şu andaki sayılarının kesinlikle bilin-
J meşine maddeten imkân bulunmamaktadır. Türk 
I efkârı umunıiyesini bu konuda aydınlatmak üze-
I re F. Almanya Çalışma Bakanlığı Genel Müdür-
I lerinden Dr. Kaefferbitz ve F. Alman İş ve İşçi 
I Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu Dış Münasc-
I betler Müdürü H. W ciekcn-'den müteşekkil ola

rak 14 Aralık 1966 tarihinde Ankara'ya gelen Al-
I man Heyeti, Aralık 1966 ayı başında F. Alman-
I ya'da 1 500 Türk işçisinin işlerini kaybcttlkle-
I riııden bahisle ve kendilerine yeni bir iş bulun ma-
I sı isteği ile Alınan Kurumuna baş vurmuş olduk-
I kırının tesbit edildiğini açıklamış idi. Muhtelif 
I resmî ve gayri resmî güvenilir kaynaklardan alı-
I nan haberler, F. Almanya'daki işsizliğin geniş-
I İçmeye devam ettiğini ortaya koyduklarından, 

oradaki işsiz Türklerin sayılarının da buna para-
I lel olarak artış kaydetmiş olduğunun kabulü ge

rekmektedir. Ancak, yine 'muhtelif güvenilir 
I kaynaklardan alınan haberler, F. Almanya'daki 

işsizliğin panik yaratacak mahiyette olmadığını, 
6 veya 8 ay sonra durumun normale avdet etınesi-

I nin umulduğunu ortaya koymaktadır. 
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Nitekim, Nürenberg Konsolosluğundan 
24 Aralık 1966 tarihinde alman bir yazıda bu hu
susa işaret edilmekte, F. Alman iş ve İşçi Bulma 
ve İşsizlik Sigortası Kurumu Başkanı Anton Sa-
bel'in kendisi ile yapılan bir görüşme esnasında, 
bir Türk gazetesinde Güney - Bavyera 'da 8 000 
Türk'ün işsiz kaldığı yolundaki bir haberin ya
yınlanması üzerine, durumu tahkik ettiğini ve o 
bölgede sadece 127 işsiz Türk işçisinin bulundu
ğunu tesbit ettiğini ifade ettiği belirtilmektedir. 

4. F . Almanya'da mukavele müddetlerinin 
sona ermesi ve mukavelelerinin yenilenmemesi 
sebebiyle işsiz kalan Türk işçilerinin yeniden iş 
bulma imkânları esas itibariyle tamamen mevcut
tur. Esasen son durum karşısında F. Alman İş 
ve İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu, Al
man işverenlerinin yeni işçi taleplerini (yerli ve 
yabancı farkı gözetmeksizin) şu anda Almanya'
da işsiz kalan işçilerle karşılama ve işsizlik prob
lemine bu yolda çare bulmak kararındadır. An
cak, şu anda F. Almanya'da bulunan işsiz Türk
lerin ne kadarının ve hangi süre zarfında yeni 
işlerine yerleştirilmelerinin mümkün olabileceği
nin de katiyetle söylenemiyeceği, bunun, hâdise
lerin inkişafına, ezcümle işsizliğin Önlenmesinde-
ki başarının derecesine bağlı olduğu, işsizliğin 
uzun bir süre artma temayülü göstermesi halinde 
işsiz kalan yabancı işçilerin muhtelif sebeplerle 
başlı başına bir problem teşkil edeceği, bu sebep
le kendilerine iş bulamıyan yabancı işçilerin mem
leketlerine dönmelerinin münasip şekilde temin 
edilmesinin gerekebileceği, yine aynı Alman He
yeti tarafından belirtilmiştir. 

Önceki yıl 583 bine baliğ olmuş bulunan 
münhal işlerin sayılarının 30 Haziran 1966 ta
rihine kadar (621 bine) yükselmiş olmasına mu
kabil, 30 Kasım 1966 tarihinde 319 bine düşmüş 
•olması, Almanya'daki işsiz vatandaşlarımızın tü
münün pek yakın bir zamanda yeni işlere yerleş
tirilecekleri hususunda tam bir iyimserliğe kapıl
mamıza imkân vermemektedir. 

Yeni işlere yerleştirilmiyen vatandaşlarımızın 
Almanya'da kalmaları sonucunda gerçek mânası 
ile sefalet ve çaresizliğe düşmeleri mevzuubahis 
değildir. Zira Türk işçilerinin istisnasız istifade 
ettikleri Alman ilgili mevzuatı, Almanya'da en az 
altı ay çalışmış bulunmak, belirli ve bütün işçi
lere şâmil şartların tahakkuku halinde ve Alman
ya'da kaldıkları sürece işsizlik sigortası ödenek
lerinden istifade etmelerine imkân vermektedir. 

5. Yurt dışında bulunan işçilerimizin mem
lekete avdetlerinde nerelerde ve ne gibi teşebbüs
lere geçmek kararında olduklarını tesbit amaciy-
le örnekleme şeklinde anket yapılmasına başlan
mış bulunulmaktadır. Anket sonuçlarına göre, 
yakın bir gelecekte kütlevi avdetler başladıkça ne 
gibi ekonomik ve sosyal sorunlar ile karşılaşıla
cağı hususunda bir bilgiye sahibolduktan sonra, 
gerekli tedbirlerin alınması düşünülecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
A. Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

4. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Ağrı uçak seferlerinin hangi tarihte kaldırıldı
ğına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/294) 

6 . 1 . 1967 

Milileıt Meclisi Bakanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı ta

raflından yazılı olarak cevaplandırılanıasına de
lâlet buyurmanızı saygılarımla istirham ©derim. 

Ağrı Milletvekili 
Kasım Küfrevi 

1. Evvelce Ağrı'ya yapılmakta olan uçak se
ferleri hangi tarihte kaldırılmıştır? Kaldırılması
nın mucip sebebi nedir? 

2. Seferlerin eskiden olduğu gibi yine muay
yen zamanlarda yapılması düşünülmekte midir? 

3. Karaköse Hava Alanı inşa edilecek midir? 
Bu maksatla arazi istimlâk edilmiş midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 1 . 2 . 1967 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. 92/1 

Konu: Ağrı uçak seferleri ve ha
va alanı. 

MiMıet Mee.lisıi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi 9 Ocak 1967 gün 

ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/294 - 3512 -19787-sayılı yazı. 

Ağrı uçak seferleri ve hava alanı inşaatı ile 
•alâkalı olanak Ağrı Milletvekili Kasını Küfrevi 
tarafımdan yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Samı 1.—• Evvelce Ağrı'ya yapılmakta olan 
uçak soforlıeri hanisi tarihte kaldırılmıştır? Kal
dırılmasının mucip sebebi nedir? 

- 4 3 3 -
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Cevap 1. — Evvelce Ağrı'yla yapılmakta olan 
uçak seferleri 1 Kasım 1962 tarihinde kaldırıl
mıştır. 

Uçak seferlerinin kaldırılış ısebebi, yolcu az
lığı dolayısiyle bu hattın fazla zarar etmesidir. 
1962 yılı Temmuuız, Ağustos, Eylül ve Ekim ay
lar unda Ağın - Erzuırum - Ağrı seferlerinin du
ranın ve alınan neticeler şöyledir : 

Sefer adedi 58 
Arz edilen koltuk adedi 1 392 
Taşman yolcu adedi 222 
Boş kalan koltuk adedi 1 170 
Sefer başunıa düşen yolcu adedi 3,9 
Kullanma nisbeti % 15 
Bir seferin masrafı 2 968,83 Tl. 
Bir seferin geliri 273 Tl. 
Bir seferin zararı 2 695,83 Tl. 
Gelirin masrafa nidbeti % 9 
Yukarda belirtilen durum ve Birinci 5 Yıl

lık Kalkınma Plânı 1963 yılı programı ulaş
tırma bölümü hava alanları tedbirler 3 (b) de
ki kayıt (Yeterli trafik bulunmadığından za
rar eden Çanakkale, Akhisar, Gaziantep, Urfa, 
Kars, Ağrı hava alanları işletmeye kapatıla
caktır.) dikkat nazarına alınmış ve işletmenin 
daha fazla zarar etmemesi için, diğerlerine 
mütenazıran Ağrı'ya yapılmakta olan hava se
ferleri de tatil edilmiştir. 

Soru 2. — Seferlerin eskiden olduğu gibi yi
ne muayyen zamanlarda yapılması düşünül

mekte midir? 
Cevap 2. — Gerek yukarda arz edilen mucip 

sebepler ve gerekse, Ağrı Hava Alanının hali
hazır durumunun DC-3 uçak işletmesine müsa-
idoluşu ve işletme bakım prensiplerine uyula-
raktan Türk Havayollarının DC-3 uçaklarını 
servisten kaldırmakta olması ve ayrıca elde 
mevcut F-27 lerin bahis konusu hava alanına 
işletmelerinin teknik yönden imkânsız bulun
ması sdbebiyle ve bu meyanda Birinci 5 Yıllık 
Kalkınma Plânı ulaştırma bölümü tedbirler 
5 (e) kaydı, (Türk Havayolları Anonim Or
taklığı iç hatlarının . büyük bir kısmı zararla 
çalışmaktadır. Bu gidişi Önlemek için maliyet
lerle fiyatlar arasında gerekli bağıntı kurula
cak ve hatlarda sefer sayısı ve zamanları ince
lenecek ve kaynakları artırma esasına göre 
düzenlenecektir.) muvacehesinde Ağrı'ya hava 
seferlerinin yeniden yapılması uygun mütalâa 
edilmemektedir. 

Soru 3. — Karaköse Hava Alanı inşa edile
cek midir? Bu maksatla arazi istimlâk edilecek 
midir ? 

Cevap 3. — İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı
nın hazırlığına esas olmak üzere kurulmuş bu
lunan muhtelif özel ihtisas komisyonları meya-
nmdaki komisyonlar (Hava Alanları Özel İh
tisas Komisyonu) ve (Şehirlerarası Taşıma Sek
törü, Havayolu Taşıma Komisyonu) raporların
da Karaköse'de bir hava alanının yapılması 
hususu öngörülmemiş ve bu sebeple de hava 
alanı inşaatı için arazi istimlâki düşünülmemiş
tir. 

ıSeyfi Öztürk 
Ulaştırma Bakam 

5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da bir şeker fbrikası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve Sanayi Bakam Mehmet Turgut'un yazık 
cevabı (7/295) 

6 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Hububat ve pancar ekiminde iller arasında 
en ön sıralarda bulunan Çorum ilinde bir şeker 
fabrikası kurulması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu 

Sayı : 9/49 
Konu : 

2 . 2 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 1 . 1967 tarih ve Genel Sekreterlik, 
Kanunlar Müdürlüğü 7/295, 3513/19812 sayılı; 
yazıları. 

Çoruım Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-
nin Çorumda bir şeker fabrikası kurulmasına-
dair yazılı soru önergesine cevabımız ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ©derim. 
Mehmet Turgut 
Sanayi Bakanı. 

- 4 3 4 -
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Çorum. Milletvekili Hasıan Lâtif Sarıyüce'nin 
«Çorum'da bir şeker fabrikası kurulmasının 
düşünülüp düşünülmıediğine» dair yazılı soru 

önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır. 
Soru : Hububat ve pancar ekiminde diler 

arasında en ön sıralarda bulunan Çotrum ilinde 
bir şeker fabrikası kurulması düşünülmekte 
midir ? 

Cevap : Çorum bölgesi, Amasya Şeker Fab
rikası pancar istihsal bölgelerinden biridir ve 
Amasya Fabrikasının tevsii plânında mezkûr 
bölge Amasya Fabrikasının bünyesinde müta
lâa edilerek tevsii hesapları da buna göre ya
pılmıştır. 

Diğer taraftan, Çorum'da yeni bir fabrika 
kurulduğu takdirde, Çorum bölgesinde üretilen 
pancar, bugün için ıen ekonomik alt seviye 
olarak mütalâa edilen 3 000 ton gün kapasite
de bir fabrika için gerekli hammaddenin ancak 
1/4 ine yetecek durumdadır. 

Bu itibarla, mezkûr bölgede bir fabrika te
sisi uygun mütalâa edilmemektedir. 

6. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özka7i'tn, De
niz ürünlerinden elde edilen döviz gelirimizi ar
tırmak maksadiyle, bâzı tedbirlerin alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/298) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasım arz ve rica ederim. 6 . 1 . 1967 

Hatay Milletvekili 
Hüsnü Özkan 

Balık av mevsiminin devam ettiği bu sı
rada Saydiyye Nizamnamesinin 29 ncu madde
sinin Trawl balıkçılığı ile ilgili hususlarının bu
günkü iktisat ,ve istihsali baltalayıcı bir mahi
yet taşımaktadır. İskenderun limanına bağlı 
otuz aded Trawl teknesinin istihsalinden yılda 
takriben iki milyon dolar döviz sağlanmaktadır. 

Bu vasıtalarda beşyüz aile vasıtalı olarak 
geçimini sağlamaktadır. 

Akdeniz sahillerimiz derindir, suyu fazla 
tuzlu oluşundan temiz balık ve karides 29 ncu 
maddenin yasakladığı üç milin içerisindedir. 

Bu duruma göre memleketin şiddetle muh-

tacolduğu döviz gelirimizi artırma maksadiyle 
yeni balıkçılık kanunu çıkıncaya kadar ağ göz
lerini nisbeten genişletmek yumurtlama devresi 
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tatili fa
aliyet etmek suretiyle üç mil dâhilinde çalışma
larına, avcıların ve av teçhizatlarının korunma
sı bakımından eskiden olduğu gibi kendilerine 
kontrollü ve müsaadeli silâh verilmesi husus
larında ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 4 . 2 . 1967 

Su Ürünleri ve Avcılığı 
İşleri Müdürlüğü 

Şube remzi ve No. 12/294 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 7 . 1966 tarih ve 7/298, 3522/19867 

Sayılı yazınız. 
Deniz ürünlerinden elde edilen döviz geliri

mizi artırmak maksadiyle bâzı tedbirlerin alın
masına dair Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan 
tarafından verilen soru önergesine cevabım ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim. 

Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

1. Sahillerden 3 mil mesafe dâhilinde sürüt
me ağları (Troll) ile balık ve sünger avını yasak-
lıyan Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, zamanında 
Hükümdar idaresine iktiran etmiş olması dola-
yısiyle kanun hükmünde bulunduğundan bu Ni
zamname ile (kesin olarak) konulmuş olan bu 
yasağın ancak bir kanunla değiştirilebileceği tak
dir buyurulur. 

2. Bakanlığımızca hazırlanarak Millet Mec
lisine sevk edilmiş bulunan Su Ürünleri kanun 
tasarısında yer alan hükümlerle, gereken teknik 
ve koruma tedbirleri alınmak şartiyle troll avı 
yasaklarının icabına göre kaldırılması hususu da 
imkân dâhiline alınmış bulunmaktadır. 

3. Balık ağlarını tahribeden yunus ve köpek 
balıklarının avlanması için Millî Savunma Ba
kanlığınca balıkçılara tüfek ve -mermi verilmesini 
mümkün kılan Muzır hayvanların itlafına dair 
29 Aralık 1339 tarih ve 393 sayılı Kanun 6968 sa
yılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu 
ile ilga edilmiş olduğundan halen bu yolda tat
bikat yapılamamaktadır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

49 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

.1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

2. — T. 1. P. Genel Başkanı Mehmet Ali 
AybaV ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa 
çizgisi gerisinde bir politika izlemiş olması so
nucunda Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve 
davranışların son zamanlarda büsbütün yoğun
laşmış olduğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/50) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ih
tiyaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
:son yapılan basın toplantısının TRT dile yayın-
lanmıası hakkındaki talebin gerekçesinin ne 'ol
duğuna >dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

5. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 

çıkarıldığı 'halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

6. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan 
Rasim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
bulunduğuna dair Maliye, Sanayi ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

7. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığı
na dair 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/170) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler ^alındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171) 

9. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
mın, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali için 
verilen müsaade için hangi kıstasın >esas lalındV 
gına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/172) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, sel 
felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi kooperatif
lerine olan borçlarının »ertelenmesi hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so* 
rusu (6/173) 

11. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Bey-
likahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el 
çektirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğu
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/174) 

12. —• Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 
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13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık 
emrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edil
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

15. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (G/178) 

16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
•olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

17. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
(bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

18. —• Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne 'zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

19. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

20. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in. 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işleıw,k 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oklu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

21. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

22. — Kar Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula

cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

24. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Euslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

25. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü'soru
su. (6/189) 

26. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

27. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

28. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 

29. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/193) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) „ 

31. — Sakarya Milletvekili Hayretin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
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iskân ve Köy işleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

33. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turuzim ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

34. _ Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

35. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

36. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

37. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 

38. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

39. —• Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 

40. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

41. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Çal-
dıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olan yolun 
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

42. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'm. 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabi Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/207) 

44. — Nevşehir Milletvekili Selâhatin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekiım 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış oldu
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

45. — Nevşehir Milletvekili Salah attın Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve izmir 
gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı 
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir edilip 
satışı yapılan yabancı menşeli malların, mem
leketimize hangi yoldan ithal edilmekte oldu
ğuna dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/209) 

46. — Afyon Karalhisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, eski îstan'bul Savcı yardımcısı 
nm, 20 gün çalıştığı inegöl Savcılığından, Nu-
seyibin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

47. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına da
ir G-ümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

48. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
feli bir öğretmenin, derste talebelerine Allah 
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 
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49. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler As-
samblesi tarafından verilen kararın her hangi 
•bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/213) 

50. — Uşak Milletvekili Fabri Uğrasızioğ-
hı'nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı 
olarak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/214) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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