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İçindekiler 
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1. — Geçen tutanak özeti 294:295 
2. — Gelen kâğıtlar 295:298 
3. — Yoklama 298 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku-

rulp. sunuşları 298 
1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Erkin'ih, trak uçaklarının Türk smirmda 
sebebolduğu olaylarla ve îrak Hükümeti
nin Türkiye'ye karşı olan son günlerdeki 
tutumu ile ilgili demeci 298:302 

2. — iran'ın batısında vukubulan yer 
depremindeki büyük insan kaybı dolayısiy-
le îran milletinin acılarını paylaşmak ve 
mümkün olan yardımı yapmak dileğiyle 
verilen önerge ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam Yusuf Azizoğlu'nun demeci 302:303 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkereleri (3/355, 3/356, 3/357, 
3/358) 303:304 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal • Erkin'in dö
nüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-

Sayfa 
lu'nun vekâlet edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/359) 304 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (1/196, 3/360) 304 

16. '-«- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bur-
hanettin Uluç ve 9 arkadaşının, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilâtı hak
kındaki 3017 sayılı Kanuna ek 6774 nu
maralı Kanunun muvakkat maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin geriverilmesine dair önergesi (2/224), 
(4/89) 305 

7. — Bâzı komisyonlardaki açıklara üye 
seçimi 305:307 

5. — Sojr.ılar ve cevaplar ' 307 
a) Sözlü sorular ve cevaplan 307 
1. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'-

nın, çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve 
çalışma sektörlerinde olduğu gibi, teşkilât
lanmalarının lüzumlu görülüp görülmedi
ğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/268) 307 



Sayfa 
2. — Edirne Milletvekili Nazmi öz-

oğul'un, 22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan 
harekât hakkında, Başbakandan sözlü so
rusu (6/271) 307 

3. — Bolu Milletvekili Kâmil înal'm, 
temel dâvamız olan tarım alanında bugüne 
kadar neler yapıldığına dair soru önergesi
ne Tarım Balkanı Mehmet İzmen'in sözlü 
cevabı (6/274) 307:312 

4. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnce
lerin, 1962 yılında bilûmum tarım makina 
ve aletlerinin, Gümrük ve Muamele vergi
leri kaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü soru önergesi ve Tarım Bakanı Meh
met îzmen ile Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin sözlü cevapları (6/282) 312:315 

5. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
iKılıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank pera
kende satış mağazasının neden açılmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/292) 315:316 

6. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'-
in, Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limitet Şir
ketinin tasfiyesine gidilmesi sebebine dair 
sözlü soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete ile Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in 
sözlü cevabı (6/293) 316:318 

7. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'm, son 4 - 5 yıl içerisinde (kaç kızamık 
vakası ve kaç çocuk felci hastalığı tesbit 
edildiğine dair soru önergesi ve Sağlık ve 
iSosval Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun 
sözlü cevabı (6/294) 318:320 

S. — Gaziantep Milletvekili Muzaffer 
Canbolat'm, Üniversitelerdeki görevlerine 
yeniden alınanlardan bâzılarının sebebiyet 
verdikleri olaylara dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/298) 320 

9. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Ev-
liyaoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin üstünde bir kuvvet olmadığı hakikati
nin teyidinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan ve Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/300) 320 

10. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nm, Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya 

Sayfa 
bucağı halkından Mahir Kılıç'm karakolda 
ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm 
sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Sahir Kurutluoğlu ile Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü ce
vabı (6/301) 320:323 

11. — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu'nun, Emekli Sandığı ve İşçi Si
gortaları Kurumu ile benzeri kurumların 
yatırımlarının istihsali artırıcı sahalara yö
neltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/303) 324 

12. — Uşak Milletvekili Ahmet Tah-
takılıç'm, bir Hükümet buhranı olduğu 
hakkındaki havanın giderilmesi hususun-
dane çare düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/304) 324 

13. — Kars Milletvekili Hasan Erdo
ğan'ın, Bakanlık teşkilâtında ne kadar 
tabip, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memu
ru ve laborant kadrosu münhal bulundu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/306) 324 

14. — Niğde Milletvelkili Asım Eren'in, 
Erbaa İlçesi Jandarma Merkez Karako
lunda bir vatandaşın ölü olarak bulunma
sından doğan olaylar hakkında bilgi veril
mesine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/307) 323:324 

15. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde ne kadar elma istihsal ve 
istihlâk edildiğine ve elma ihracı hususun
da bir tedbir alınmış olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi ve Tarım Bakanı Meh
met Îzmen ile Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin sözlü cevapları (6/308) 324:326 

16. — İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'm, İstanbul'da Belediye ile 
İl ayrıldığı halele ilçelerde Belediye Mü
dürlüklerinin halen kaymakamlar elinde 
bulundurulması sebebine dair İçişleri Ba
banından sözlü sorusu (6/310) 326 

17. — Van Milletvekili Muslih Gören-
taş'm, İstanbul'da neşredilen Millî Yol der
gisinde «Doğunun derdine çare» başlığı 
altındaki yazıdan dolayı imza sahibi hak
kında takibat yapılıp yapılmadığına dair 
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Sayfa 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/312) 326 

18. -T- Eskişehir Milletvekili Seyfi öz-
türk'ün, 1 Mayıs 1962 günü Eskişehir 
Hasırcı Çiftliği sayfiyesinde öğretmen ve 
öğrenciler arasında basında açıklanan 
olaylara dair Millî Eğitim ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/313) 326 

19. — Antalya Milletvekili îhsan Ata-
öv'ün, Basın - îlân Kurumu Kararname
sinin yürürlüğe girdiği günden bugüne ka
dar İstanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu 
gazetelerine verilen ilân bedellerinin mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/314) 326 

20. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
Öv'ün, Tedbirler Kanununun yürürlüğe 
girdiği günden beri bu kanuna aykırı ne 
kadar olay tesbit edildiğine dair sözlü so
ru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük'ün sözlü cevabı (6/315) 327:328 

— 21. — Edirne Milletvekili Fahir Gi-
ritlioğlu'nun, Doğu - Karadeniz halkının 
ekmeklik buğdaıy dağıtımının verileceği 
Fisko Birlik Teşkilâtının bundan önceki 
dağıtım işinde suiistimal yaptığı hakkın-
daıki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/318) 328 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği 
mesire mahallinde 1.5.1962 târihinde öğ
renciler ve öğretmenler arasında vukubu-
lan olayın nasıl cereyan ettiğine dair İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanlarından söz
lü sorusu (6/320) 328:329 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de 5.5.1962 tari
hinde yapılan maç sonunda sivil ve aske
rî öğrenciler arasında çıkan olaylara ve 
gazetecilerin görevlerine müdahale olu
nup olunmadığına dair Millî Savunma, 
İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/321) 329 

24. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Avbar'm, Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar 
günü cereyan eden olaya dair İçişleri ve 
Millî Savunma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/322) 329 

Sayfa 
25. — Çanakkale Milletvekili Refet 

Sezgin'in, Erbaa'da 28.4.1962 tarihinde 
vukuagelen olaylarda yetkili adlî makam
larca ne gibi suçlar tesbit edildiğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/325) 329 

26. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, Erbaa'da 28 .4 .1962 
tarihinde, vukubulan olayın sebep ve ma
hiyetinin ne olduğuna ve idarecilerin 
dahli bulunup bulunmadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/326) 329 

27. — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'nm, Ankara Belediyesinin ver
gi, resim ve tarife hadlerini artırması 
sebebine dair sözlü soru önergesi ve İç
işleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü 
cevabı (6/328) 329:331 

28. '— Edirne Milletvekili llhami Er-
tem'in, Mardin'de vukubulan olaylara da
ir sözlü soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Sahir Kurutluoğlu ve Millî Savunma Ba
kanı llhami Sancar'ın sözlü cevapları 
(6/329) 331:333 

29. — Konya Milletvekili Fakih öz-
len'in, İller Bankası ile Oktaş Firması 
arasında çıkan ve hakem yoliyle halledi
len anlaşmazlığın şümulüne giren hususla
ra dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/331) .333 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Hazineye 26 milyon lira borçlu bu
lunan Ali Ipar'm yurt dışına çıkmasına 
nasıl izin verildiğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/335) 333 

31. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, memleketimizin nebati yağ ihtiyacını 
temin için ithal edilen likid soya yağları
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/336) 333 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zovanm, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki Kale-
boğazı isimli tarihî köprünün tamiri için 
şimdiye kadar ne gibi bir işlemde bulu
nulduğuna dair sözlü soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı llyas Seçkin'in sözlü ce
vabı (6/337) 333:335 

33. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola-
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335 
335 

Sayfa 
rak, Suriye uyruğuna geçen Türk vatan
daşı bulunup bulunmadığı ve bunların ye
niden Türk vatandaşlığına alınıp almmı-
yacağı hakkında neler düşünüldüğüne 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/339) 

b) Yazıh sorular ve cevapları 
1. — Antalya Milletvekili îhsan Ata-

öv'ün, Pilot Bölge olarak seçilen Antalya'
da yapılan çalışmaların devam edip etmi-
yeceğine dair Başbakandan olan sorusuna 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Alican'm yazılı cevabı (7/96) 335:336 

2. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
Türk Ceza Kanununun 16 ncı maddesinin 
tatbikatına dair olan sorusuna Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün yazılı ce
vabı (7/112) 336:337 

3. — Erzurum Milletvekili Tahsin Tel-
li'nin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Erzurum'da satın alman arsa 
bedelinin neden zamanında ödenmemiş ol
duğuna dair soru önergesine Bayındırlık 
Bakanı llyas Seçkin'in yazılı cevabı 
(7/116) 338:339 

4. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, 1219 sayılı Kanuna göre yetiştirilen kü
çük sağlık memuru ve sünnetçilere dair 
yazılı soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/125) 339:340 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Ereğli Kömürleri îşletme-

Sayfa 
si tarafından kömüre bir zam daha yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fet
hi Çelikbaş'm yazılı ceva'bı (7/129) 340:342 

6. — Adana Milletvekili Mehmet Geçi-
oğlu'nun, İdeal Türkiye için Dinimizde 
Eeform, Kemalizm adiyle yayınlanan mec
mua hakkındaki yazılı sora önergesi ve 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük ile 
İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun ya
zılı cevapları (7/133) 342:343 

7. — Malatya Milletvekili Halit Ziya 
Özkan'ın, vatandaşlar tarafından Ankara 
İmar Müdürlüğüne verilen inşaat projele
rinin miktarına ve bunlardan kaçma ruh
sat verildiğine dair yazılı soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı F . Kerim Gökay'm 
yazılı cevabı (7/138) 343:344 

9. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Azizoğlu'nun, Muş ilini kestirmeden Di
yarbakır'a bağlıyacak olan Kulp - Muş yo
lunun programa alınıp alınmadığına dair 
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin »in yazılı cevabı (7/135) 344:345 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Mardin'in Midyat ilçesi Kerburan na-
hiyesne bağlı Germaf köyünde modern 
bir otel ile turistik kaplıca kurulması hak
kında bir çalışma olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi ve Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı Celâl Tevfik Karasapan'ın yazılı ce
vabı (7/143) 345 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Malatya Milletvekili İsmet İnönü tarafın
dan kurulan Bakanlar Kurulu için güven oy
laması yapıldı. Neticede 397 milletvekilinin 
oya katıldığı, 134 ret ve 4 çekinser oya karşı
lık Hükümete 259 güven oyu verildiği Başkan
lıkça bildirildi. 

Başbakan İsmet İnönü'nün güven oylama
sında oyunu kullandığı sırada, dinleyicilerden 
bâzılarının usul dışı alkışlaması üzerine çıkan 

tartışmalar arasındaki Başkanlığın tutumunu 
tenkid eden sayın milletvekillerine Başkanlık
ça cevap verildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Maliye kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi kabul olundu. 

Milletvekillerinin seçmenleriyle temas sure
tiyle seçim bölgelerinde incelemeler yapabil
melerini, güven oyu almış olan Hükümetin de 
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programında belirtilen hususlar hakkında ge
reken çalışma ve hazırlıklarda bulunabilmesini 
sağlamak maksadiyle Millet Meclisinin 3 Eylül 
1962 tarihine kadar tatile girmesi hususun
da Sivas Milletvekili Cevad Ödyakmaz, Bursa 
Milletvekili İbrahim Öktem ve Hatay Milletve
kili Sekip İnal'in önergeleri okunup görüşül
dükten sonra kabul edildi. 

Sözlü sorular 
1. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 

imam - hatip okullarının orta kısmının kaldırıl
masını hedef tutan karara dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

(6/350) 
2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik Konserve Fabrikasının halihazır durumu
na ve işletmeye açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/351) 

Yazılı sorular 
1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 

Tekirdağ ili Saray ilçesinde polis teşkilâtı ku
rulması hususunda bir hazırlık bulunup bulun
madığına dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/145) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ İlinin Çerkezköy ilçesinde, belediye 
binasından faydalanmak suretiyle, 1962 - 1963 
öğretim yılında ortaokul açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (7/146) 

Tasanlar 

1. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
teşekkülü olan Export - Import Bank ile Hü
kümetimiz ve Orman Genel Müdürlüğü ara
sında akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz And-
laşmasmm tadiline dair Andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı (1/249) (Dışişleri, Tarım ve Bütçe ko
misyonlarına) 

2. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılma-

3 . 9 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Çankırı 

Nurettin Ok 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

3. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, rüzgâr erozyonu sonunda buğday mah
sulü hasara uğrayan Nevşehir ve Kırşehir ille
rine bağlı köylere bir yardım yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir (7/147) 

4. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-
nun, yapılmakta olan zararlı yayın karşısında 
ne gibi tedbirler alınmış olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir 
(7/148) 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Hükümet programı üzerinde parti grup
ları sözcülerinin radyodan verilen konuşma
larının bildirilmesine dair yazılı soru önergesi, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığına gönderil
miştir. (7/149) 

6. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, gerek Millî Birlik İdaresi zamanında ve 
gerekse seçimlerden sonra idare meclisi başkan 
ve üyeliklerine tâyin edilenlere dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/150) 

sı hakkında kanun tasarısı (1/250) (Tarım 
Komisyonuna) 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/251) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

4. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/252) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

5. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı (1/253) (Karma Bütçe Ko
misyonuna) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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6. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı (1/254) (Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına) 

7. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/255) (İçişleri Komisyonuna) 

8. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/256) (Dışişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

9. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı 
(1/257) (Millî Eğitim Komisyonuna) 

10. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı (1/258) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

11. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istik
raz Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı (1/259) (Dış
işleri, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı (1/260) (Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) 

13. — Milletlerarası atom enerjisi ajansı 
Statüsünün VI nci maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı (1/261) (Dışişleri Komisyonuna) 

14. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanun 
tasarısı (1/262) (Millî Eğitim ve Bütçe Ko
misyonlarına) 

15. — Millî Savunma Bakanlığı Orta Sanat 
Okulları hakkında kanun tasarısı (1/263) (Mil
lî Savunma ve Bütçe komisyonlarına) 

16. — Milletlerarası sivil havacılık Andlaş-
raasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 
50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/264) (Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonlarına) 

17. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye - Avus
turya ödeme Andlaşmasmın feshi hakkındaki 

.25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı (1/265) (Dışişleri ve Ticaret komisyonla
rına) 

13. — Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni servet beyannameleri alınması hakkında ka
nun tasarısı (1/266) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

19. — Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası 
için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/237) (Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyon
larına) 

.20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldurıılması hakkında kanun tasarısı 
(1/268) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli zirai madde
ler Andlaşıması ve ekleriyle bu Andlaş/mada ya
pılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli de
ğişikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı (1/269) (Dışişleri, Ta
rım, Ticaret ve Bütçe komisyonlarına) 

22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında telli - telefon irtibatı kurulması^ 
na ve mevcut radyo - telgraf servisine dair And-
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/270) (Duşiş/leri ve 
Ulaştırma komisyonlarına) 

23. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasamsı (1/271) (Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet ve Bütçe komisyonlarına) 

24. — Zirai maddeler ticaretinin geliştiril
mesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ame
rikan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 20 
Ocak 1958 tarihli muaddel anlaşmayı tadil 
eden 29 Mart 1961 tarihli Andlaşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı (1/272) (Dışişleri, Tarım ve Ticaret 
komisyonlarına) 

25. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı (1/273) (Çalışma, Adalet ve Büt
çe komisyonlarına) 
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Teklifler 
26. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger ve 

107 arkadaşının, 262 sayılı Kanuna geçici mad
de eklenmesine dair kanun' teklifi (2/287) 
(Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) 

27. — Kırşehir Milletvekili' Ahmet Bilgin ve 
7 arkadaşının, Kat mülkiyeti kanunu teklifi 
(2/2(88) (Adalet Komisyonuna) 

28. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 3 
arkadaşının, Anayasa nizamını, millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 5 . 3 . 
1962 tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/289) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

29. — Cumhuriyet Senatosu istanbul tjyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 7044 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
geçici madde ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/290) (içişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
30. — Bedeni Terbiyesi Genel Müdürlüğü

nün 1959 bütçe yılı kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/338) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

31. — 1050 sayılh Genel Muhasebe Kanunu
nun 76 nıcı maddesi hükmü uyarınca düzenle
nen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi .(3/339) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

32. — Devlet Orman İşletmeleri ile Kereste 
Fabrikalarının 1959 yılı bilançosunun sunuldu-

, ğma dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/340) 
(Sayıştay Komisyonuna} 

33. — Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğ-
îu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/34.1) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

34.— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi' (3/342) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

35. — Denizli Milletvekili Mehmet Çobanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi f3/343) Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

36. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/344) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

37. — istanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/345) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karına Komisyona) 

38. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/346) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karıma Komisyona) 

39. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/347) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekep Karma 
Komisyona) 

— 40. Manisa Milletvekili Hürrem Kubat'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da (Başbakanlık tezkeresi (3/348) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

41. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/349) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

42. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

.hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/350) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

43. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/351) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

44. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede 'kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'den doğma 
3 . 8 . 1962 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/352) (Adalet Komisyonuna) 

45. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü ha
ne 8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa ka
yıtlı Mehmetoğlu, Mevlûde'den doğma, 1.1.1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi , 
(3/353) (Adalet Komisyonuna) | 

46. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/354) (Adalet Komis
yonuna) 

47. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/361) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

48. —'Gaziantep Milletvekili Mithat San'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/362) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

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

50. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dairele
rin 19'57 malî yılı hesabı katisine ait umumi mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1957 malî yılı 
hesabı katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/138, 1/62) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 236) [Dağıtma tarihi : 1 . 9 . 1962] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
51. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in, 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi 
hakkında kanun teklifi (2/39) (Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonuna) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Muslin Görentaş (Van) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet 
Meclisinin 111 nci Birleşimini açarken sayın ar
kadaşlara hoş geldiniz der ve önümüzdeki Mec

lis çalışma devresinde kendilerine memleket için 
hayırlı hizmetler dilerim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Şimdi yoklama yapılacaktır, 
(Giresun mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çoğunluğu

muz vardır. Dışişleri Bakanı arkadaşımız gün
dem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyo
rum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erfcin'-
in, Irak uçaklarının Türk sınırında sebebolduğu 
olaylarla ve Irak Hükümetinin Türkiye'ye karşı 
son günlerdeki tutumu ile ilgili demeci 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN —'• Yüksek Meclisin tatilde bulunduğu 
zaman zarfında Irak hududunda vukubulan bâzı 
üzücü olaylar ve bu olayların sebebolduğu siyasi 
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gelişmeler hakkında, Sayın Meclis üyelerine bil
gi vermek üzere yüksek müsaadenizi rica ediyo
rum. 

Türk - Irak hududunda, hava sahalarının ih
lâli ile ilgili karşılıklı şikâyetler uzun bir müd
detten beri devam edegelmektedir. Müsaademizle 
birkaç misal arz edeyim : 

18 Eylül 1961 tarihinde hudutlarımızı aşan 
iki Irak jet uçağı, Rubaruk karakolumuz ile, Bi-
ığor ve Şenviran üzerinden geçerken makinalı tü
fek ile ateş etmişlerdir. 

24 Eylül 1961 günü saat 24 te, iki Irak uçağı 
Mavan, Biskan, Kelikit, Rubaruk, Girana ve Be-
ruh köylerimiz üzerinde, alçaktan uçuş yapmış 
ive Nihava köyüne makinalı tüfek ile atış ederek 
bir çocuğun yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

28 Aralık 1961 günü saat 11,25 ile 11,40 ara
sında Irak uçakları Türk topraklarına otomatik 
silâhlarla takriben 500 mermi atmışlardır. 

16 Haziran 1962 günü saat 11,30 sularında 
Hakkâri'nin Uludere ilçesinin Hodana köyü yo-

' lunda bulunan 16 sayılı hudut taşı istikametinde, 
topraklarımıza giren bir Irak uçağı, Gülyazı kö
yü içine bomba atmış ve mütaakiben Irak'a ,ıvdet 
etmiştir. Bomba can kaybına sebebolmamış, fakat 
köyde yangın çıkmıştır. 

8 Temmuz 1962 Pazar günü saat 17 sıraların
da 15 numaralı hudut taşı civarında, toprakları
mıza giren iki Iralk uçağının Hakkâri ilinin Ulu
dere ilçesi Ortabağ Gerur köyü üzerinde, 10 da
kika tur yaptıktan sonra uzaklaştığı, uçak1 arın 
gelişinde, köy okulunun üzerine iki Türk bayrağı 
çekilmiş olmasına rağmen, uçakların köye b:>mba 
attıkları tesbit edilmiştir. Yarım saat sonra iki 
Irak uçağı, aynı bölgede hududu tekrar ihlâl et
mişlerdir. 

8 Temmuz 1962 tarihine kadar vukubulmuş 
olan bu ihlâl ve tecavüz hâdiseleri üzerine, Dışiş
leri Bakanlığı, her defasında ilgili makamları
mızdan bilgi alır almaz, Bağdat'taki Türkiye ve 
Ankara'daki Irak Büyükelçilikleri vasıtasiyle ge
rekli teşebbüslerde bulunmuş; tecavüzlerin dur
durulmasını, ve sorumluların cezalandırılmasını 
istemiştir. Irak Hükümeti olaylardan bâzıları 
hakkında bilgisi bulunmadığını ileri sürmügse de, 
diğerleri hakkında yanlışlık yapılmış olması ihti
malini reddetmemiştir. 

' Muhterem arkadaşlar, 
Burada bir nokta üzerinde ehemmiyetle dur

mak ic ab eder; aynı müddet zarfında Irak Hükü-
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meti de, Türk uçaklarının Irak hava sahasını aş
tıklarına dair iddialar ileri sürmüştür. Ancük ne 
bu tarihe kadar, ne de bu tarihten sonra Irak 
Hükümeti, Türk uçaklarının Irak topraklarına 
bomba atmak, makinalı tüfek ile ateş etmek su
retiyle ölüm ve hasara sebebiyet vermek nevinden 
tek bir vaka zikredememiştir. Bu suretle karşı
lıklı şikâyetler arasındaki ciddî mahiyet farkı 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Irak Hükümetinin 8 Temmuzda vukubulan 

bomba atma hâdisesi üzerine, Ankara ve Bağ
dat'ta yaptığımız teşebbüse verdiği cevap ümit 
verici oldu. Hâdise'den dolayı teessür beyan edi
liyor; tahkikat yapılacağı ve sorumluların tesbit 
edilerek cezalandırılacağı ifade olunuyordu. 

Teşebbüslerimize karşı gösterilen bu anlayışlı 
mukabele tarzı, hâdisenin bir kasıt neticesi alma
dığı ve dolayısiyle, iki memleket münasebetleri
ne tesir edecek mahiyette bulunmadığı intibaını 
vermekte idi. Bu itibarla Bağdat'tan vâki olan 
davet üzerine, Irak'ın 14 Temmuz Millî Bayra
mına katılmak üzere tesbit edilen heyetimizin 
seyahatinin iptaline lüzum görülmedi. 

Biz <bu suretle tam bir hüsnüniyet zihniyeti 
içinde hareket eder, ve karşı taraf da bir an
layış havası içinde bulunduğu intibaını verir
ken topraklarımıza karşı yeni tecavüzler vu-
kubuldu. 

15 Ağustos 1962 günü saat 7 sıralarında 
Mengule dağlan istikametinden Rubaruk kara
kolu 'üzerine gelen iki aded Irak jet uçağı, 
müteaddit dalışlar yapıp, 8 aded bomba atmış
lar ve iki erimizin şehit olmasına, bir erimizin 
de yaralanmasına sebebolmuşlardır. Bombardı
man saat 7 den 11,30 a kadar devam etmiştir, 
aynca, Biskan köyüne, makineli tüfek ile ateş 
eden uçaklar iki koyun öldürmüş ve onbir ko
yun yaralamışlardır. Rubaruk havalisinde bom
ba çukuru halen mevcudolup 100 kiloya yakın 
bomba parçası ve 36 aded mermi .muhafaza al
tında bulundurulmaktadır. 

Bu yeni gelişme üzerine, Ankara'daki Iralk 
Büyükelçisi derhal Bakanlığa davet edilerek, 
kendisine bu çok vahim tecavüz üzerine ehim-
miyet ve şiddetle Irak Hükümetinin dikkat na
zarını çektiğimizi, hücumlara karşı alaoileceği-
miz tedbirlerden doğacak neticelerin mesuliye
tinin Irak Hükümetine râci olacağını; can ve 
mal kaybından mütevellit taaminat talebimizi 
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mahfuz^ tutuğumuzu bildirdik. Aynı mahiyette 
bir teşebbüs Bağdad'daki Büyükelçiliğimiz va-
sıtasiyle Irak Dışişleri Bakanlığı nezdinde de 
yapıldı. 

Aynı gün, !bu teşebbüslerimizin devam et
mekte olduğu bir sırada, saat 14,45 te askerî 
makamlarımız Bakanlığıma müracaatla, o an
da Irak uçaklarının Biskan köyü üzerinde do
laşmakta ve bomba atmakta olduğunu bildir
diler ve bir saatten beri devam eden bu teca
vüze son verilmediği takdirde tarafımızdan mu
kabele edileceğinin Irak Hükümetine duyurul
masını istediler. Bunun üzerine Bakanlığım der
hal telefonla Irak Büyükelçisini keyfiyetten ha
berdar ve Bağdat'a mümkün olan seri vasıta 
ile bilgi verilmesini talebetti. 

Diğer taraftan, aynı gün içinde tekrarlanan, 
ıbu iki vahim tecavüz ve iki erimizin şehit edil
mesi muvacehesinde Hükümetimiz, Türk vatan
daşlarının ve topraklarının korunması için 
meşru bir savunma tedbiri olarak Türk - Irak 
ıhududu boyunca, askerî uçaklarımızın devriye 
uçuşu yapmalarına karar verdi. Bu kararımızı 
mütaakıp te, her hangi bir olayın vukuunu ön
lemek bakımından, kendimize düşeni yapmış 
olmak için, saat 16,30 da Irak Büyükelçisine 
keyfiyet bildirildi ve durumun ciddiyetine dik
kati çekildi. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk - Irak dostluğunun vikayesi maıksa-

diyle, tarafımızdan gösterilen bütün bu teenni, 
itidal, ihtiyat ve soğukkanlılığa, Irak Hüküme
tinin mukabelesi, ertesi 16 Ağustos günü saba
hı saat 6 ile 6,30 arasında, Biskan köyümüzü 
yeniden bombardıman suretiyle, ağır bir tah
rik şeklinde tecelli etti. Neticeyi biliyorsunuz: 
Bu bombardımana katılan Irak uçaklarından 
biri, yangın çıkardığı Biskan köyünden uzak
laşmaya çalıştığı sırada devriye uçuşu yapan 
uçaklarımız tarafından görülerek üzerine ateş 
edilmiş ve tecavüze devamı bu suretle menedil-
miştir. Türk devriye uçaklarının hepsi bu hâ
diseyi mütaakıp geri dönerek saat 7 de üsleri
ne inmişlerdir. Bu olay dışında Türk devriye 
uçakları her hangi bir Irak uçağı ile karşılaş
mamışlardır. 

Bu olay üzerine, Irak Büyükelçisi saat 11,30 
da Bakanlığa çağrılarak, kendisine artık sabır 
ve tahammül hududunun aşılmış olduğu sara
hatle bildirildi. Yapılacak tecavüzlerin muka-
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bele göreceği ve bunun mesuliyetinin tamamen 
Irak Hükümetine aidolacağı en katî bir ifade 
ile ihtar olundu. (Alkışlar) Ayni şekilde bir 
teşebbüs Bağdat'taki Büyükelçiliğimiz vasıtası 
ile de yapıldı, iki millet arasında mevcut dost
luğun, Irak Hükümetinin vahim hareketleri ile 
tehlikeye sokulduğu bir sırada Bağdad Büyük
elçimizin vazifesi başında bulunması faydalı gö
rüldüğünden, mezun bulunan Büyükelçi Seyfet
tin Turagay, en seri vasıta ile vazifesi başına 
gönderildi. 

17 Ağustosta Büyükelçimiz sabah saat 11 de 
Irak Dışişleri Bakanını ziyaretle son olaylar kar
şısında Hükümetimizin görüş ve taleplerini 
kendisine tekrarladı. Bir gün evvel maslahatgü
zarımıza, tazminat itasını ve hâdiseler hakkın
daki diğer taleplerimizi nazarı itibara alacakla
rını söylemiş bulunan Irak Dışişleri Bakanı bu 
kere, Irak uçaklarının yaptıkları tecavüzden 
Üolayı bütün Irak çevrelerinde duyulan teessürü 
Büyükelçimize ifade etti ve gerekli tahkikata ge
çilmesi hususunda ciddî faaliyete girişildiğini 
açıkladı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz, bu kadar vahim hâdiseler mu

vacehesinde dahi, Türk Hükümeti, Türk Irak 
milletleri arasındaki dostluğun bozulmasını, ta
rih önünde ağır bir sorumluluk saydığı için, ken
disine- düşen mâkul ve vakur hareket tarzından 
sonuna kadar ayrılmamaya gayret etmiştir. 

Buna Irak zimamdarlarının mukabelesi ne 
oldu? 

Biz, İrak Hükümetinin, daha evvel yaptığı gi
bi, normal diplomatik teamül dâhilinde cevax> 
vermesini, yani uçakların yaptıkları tecavüzden 
dolayı teessür beyanı suretiyle bizi tatmin etme
sini; aynı zamanda şehidolan erlerin ailelerine 
malları zarar gören vatandaşlara tazminat öde
meyi kabul etmesini; nihayet bu kabîl hâdisele
rin tekerrürüne mâni olacak tedbirleri almakla 
beraber, tecavüzlerin mesullerini de, müessir 
bir ibret teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını 
talebetmiştik ve bize karşı dostluktan bahseden 
Irak Hükümetinden bunu bekliyorduk. Fakat 
17 Ağustos günü saat 15,30 da Bakanlığa gelen 
Irak Büyükelçisi, beklemekte olduğumuz ve bir 
dosta yakışan tatmin edici cevabı ve vaadi ile 
değil, sabah düşürülen Irak uçağı dolayısiyle 
Hükümeti adına «şiddetli protesto» ve «tazmi
nat talebi» ile karşımıza çıktı. Türk semalarının 
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masunluğunu ihlâl ederek attıkları bombalarla 
köylerimizde yangınlar çıkaran, Türk ordusu
nun iki aziz, masum erini şehideden hava kor
sanlarının bu kasıtlı cürümlerine sahne olan top
raklarımızın üzerinde, kahraman hava subayla
rımız tarafından lâyık oldukları cezaya çarpıl
malarından dolayı muhatap olduğumuz tazmin 
talebi bu feci maceranın -cidden beklenmedik ve 
şaşılacak bir safhasını teşkil ediyordu. Esasen 
Irak Hükümeti de bu meşru hayretimizi bizzat 
derpiş etmiş olacak ki, Büyükelçileri vasıtasiy-
le bize intikal ettirdikleri garip iddiaya hâdise
nin cereyan tarzını tamamiylc tahrif eden bir 
senaryo mahiyeti vermeyi ihmal etmemişti. Şöy
le ki : Irak Hükümeti 16 Ağustos günü, Türk 
sınırından takriben 70 kilometre uzakta bulunan 
Şaklava'nm güney doğusunda, saat 11 ile 11,30 
arasında Türk Hava Kuvvetleri tarafından bir 
uçak düşürülmüş ol'duğunu iddia etmekte idi. 
Halbuki Irak Hükümetinin bahsettiği saat 11 sı
ralarında, evvelce arz ettiğim veçhile, Irak Bü
yükelçisi, sabahın erken saatinde Türk toprak
ları üzerinde uçaklarımızın ateşine uğrıyan mü
tecaviz Irak uçağının düşmesi keyfiyetinden ha
berdar edilmek üzere Bakanlıkta bulunuyordu. 
Bağdat'ta alelacele tertiplendiği anlaşılan bu id
dianın ne kadar abes olduğu sonradan bizzat ken
dileri tarafından da anlaşılmış olacak ki, mütaa-
kıp günlerde, Iraklılar, saat 11 - 11,30 yerine sa
at 7 den bahsetmeye başladılar. 

öte yandan, İrak Büyükelçisinin teşebbüsün
de Irak uçağının huduttan 70 kilometre içe
ride, Irak hava sahası dâhilinde düşürüldüğü 
iddia ediliyordu. Halbuki, evvelce izah et
tiğim hâdisenin seyrinden de anlaşılacağı üze
re hiçbir Türk uçağı 6 ile 7 arasında devriye 
uçuşu sırasında Türk sınırını aşmamış bilâ
kis tecavüzü Biskan köyümüz üzerinden de-
fetmişti. Olsa, olsa isabet alan Irak uçağının 
süzülerek mesafe katetmesi düşünülebilirdi ki, 
bu da asla Türk uçaklarının Irak içerilerine 
girmiş olması mânasına gelmezdi. 

Sayın arkadaşlar, hâdiselerin hakiki cere
yan tarzına aykırı bu Irak iddialarına da ge
reken mukni cevabı verdik. 18 Ağustos tari
hinde tevdi edilen bir notada, teşebbüslerinin 
ve yanlış noktalarını kendilerine izah ederek 
«şiddetli protesto» larmın ve «tazminat talep
lerinin mesnetsizliğini ispat ettik. Bu tecavüz 
meselesini bundan mesul şahısların hakikatle 
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ilgisi olmıyan kasıtlı iddialarına müsteniden 
değil, işin hakiki cereyan tarzına uygun şe
kilde ele almalarmı istedik. Bu suretle tur kere 
daha yıkıcı ve menfi bir tarzda değil yapıcı 
bir zihniyetle ve karşı tarafı makûiâta yaklaş
tırmak istikametinde hareket ettik. 

Biz bu suretle en ağır tahrik ve tecavüzler 
karşısında veüar ve soğukkanlılıkla nıuüaoe-
leye üevam ederken aynı gun, yani 18 Ağus
tosça Bağdat İCadyosu ırak Husumetinde me
sul bir şansa a nen âdetleri veçnıie mutaad-
dıt nokcaıarı yanlış ve yersiz Dır açııaama 
yayınladı, Uu bildiride Türü uçaklarının, en es-
&ML 12, Mart lyüi) tarihinde oımak üzere, 
muü telif zamanlarda İrak havalarına gır iniş 
oldukları ifade edilmekte idi. Ayrıca Türk 
Husumetinin ingiltere ve Amerika ne iş birliği 
yapmak suretiyle Kuzey İraktaki çeteleri des-
teKiedıği iddia ve İrak uçaklarınca Kuzey 
Irak'taki çarpışmalara katılanların ikmalle
rine mâni olınaK; için Türkiye topraklarına 
hücum edilmiş olduğu itiraf olunmakta idi. 
Bu itiraf ile Irak Hükümeti tarih ve hu
kuk önünde sorumluluğunu kabullenmiş olu
yordu. Bu tebliğden itibaren artık vuzuhla 
görülüyordu ki, İrak Hükümeti hâdisenin ten
vir ve haili için elinde bulunan diplomasi 
vastıasından faydalanmayı bir tarafa bırak
mış, ihtilâfı umumi efkâr önünde tertipli 
beyanlarla istismar ve halkı memleketimiz 
aleyhine kışkırtmak yoluna girmiştir. Buna 
20 Ağustosta yayınlanan ve basınımızda ge
niş yer bulan bildiri ile cevap verildi ve teca
vüzlere asla müsamaha edemiyeceğimiz belir
tildikten sonra sert tedbirlere başvurmaya
rak sadece meşru müdafaa tedbirleri ile ik
tifa edişimizin sebep ve sınırları Türk ve dün
ya umumi efkârına izah olundu. 

Irak'ın 18 Ağustos tarihli bildirisini Bağ
dat Badyosu ve basınının memleketimiz aley
hinde kesif yayınları ve Irak Hükümetinin 
adam başına bir dinar vermek suretiyle top
ladığı kalabalığı kamyonlarla Bağdat Büyük
elçiliğimizin önüne getirerek tertiplediği göste
riler takibetti. Nihayet bütün bunlar kâfi 
değilmiş gibi Başbakan General Kasım bizzat 
işe karşarak El Sevre gazetesine hakikate uy
maz mahut iddiaları tekrarlıyan bir demeç 
verdi. Bu beyanatta komünist radyolarının ve 
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demeçlerinin tarzı taklid edilerek T ürik Hükü
meti Türk halkına jurnal edilmek isteniyor
du. Biz Irak Hükümetinin seçtiği bu taşkın
lık yoluna sapmaya tenezzül etmedik ve etmi
yoruz. Çünkü bunu olgun bir millet olarak 
seviyemizle bağdaştırmıyoruz; çünkü.Irak mil
leti ile dostluğumuzun baki kalmasını istiyo
ruz; nihayet çünkü şuurlu ve mesuliyet sahibi 
bir insan cemiyeti olarak istikrarı esasen çok 
zedelenmiş olan Orta - Doğu'da barışın idame 
ve muhafazasına kıymet veriyoruz. Fakat 
maalesef Irak Hükümeti kendi beyanı ile ik
rar ettiği kastılı tecavüzlere rağmen Hükü
metimizin Türk milletine yakışan bir şekilde 
takibettiği vakurane hareket tarzından ders 
almak ve intibaha gelmek şöyle dursun, bilâ
kis birtakım tamamiyle abes iddialarla Türk 
- Irak münasebetlerini baltalayıcı tutumunda 
temerrüdetmekten vazgeçmemektedirler. 

Hulâsa olarak denebilir ki, kendisini ihata 
eden devletlerin hemen hepsi ile dargın bir 
halde bulunan Başbakan Kasım nihayet ona 
her fırsatta dostluk göstermek hususuna dik
kat etmiş olan memleketimiz ile de münase
betlerini zorla bozmak imkânını buldu. General 
Kasım bir yıldan beri tasfiye etmeye muvaf
fak olamadığı Barzanî isyanındaki başarısızlı
ğının mesuliyetini asilere yardımda bulun
makla itham ettiği Türkiye'ye yüklemek su
retiyle milletini avutmak çabasındadır. 

Biz, bu vaziyet karşısında, hakikatlerin sa
rahatle ortaya çıkmasını ve kimin haklı, ki
min haksız olduğunun belirmesini sağlamak 
amaciyle, milletlerarası anlaşmazlıklarda baş
vurulması mutat hal tarzı olarak «Tarafsız 
bir Tahkik Heyeti teşkilini, 24 Ağustos tari
hinde yayınladığımız bildiri ile ilân ettik. 
Teklifimiz daha evvel Irak Büyükelçisi ile 
aramızda konuşulan ve kendisi tarafından Hü
kümetine sunulan telkine tamamiyle uygun 
idi. Bâzı Irak gazetelerinde münakaşa edi
len bu teşebbüsümüze Irak Hükümeti, şim
diye kadar her hangi bir mukabelede bu
lunmamıştır; bulunması da hayli güçtür. Çün
kü bu takdirde bütün hakikatler meydana çı
kacaktır. Halbuki teklifimizi kabul etmesi, 
kendisine içine düştüğü bu yeni müşkülden 
kurtulmak imkânını sağlardı. Kaldı ki, Cumhu
riyet Türkiyesi, bir devletin, taraf olduğu 
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milletlerarası ihtilâflarda tahkik heyeti veya 
tahkim usulüne başvurmasını, bu suretle elde 
edeceği neticenin, lehinde veya aleyhinde te
celli etmesi endişesinden değil, bu yolları ih
tilâfların halli için müracaat edilebilecek tek 
barış usulü olarak tanımasından doğan inan
cının bir tezahürü olacağına inanmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Türkiye, barışçı bir Devlettir. Türkiye, dev

letler hukukuna riayet eden bir Devlettir. 
Türkiye, ihtilâfların barışçı yollarla hallini 
terviceden bir Devlettir. îşte bunun için, halkı 
mesnetsiz iddialarla Türkiye aleyhine kışkır
tan Irak Hükümetinin tahrikleri karşısına, 
biz devletler hukuku ile çıkıyoruz. Tarafsız 
hakemi kabul ve onun vereceği hükme peşin 
mutavaat ifade etmek, milletlerarası müna
sebetlerde, ancak barış şuuru ve onun istil
zam ettiği mesuliyet hissi taşıyan, yüksek bir 
insan camiasının katlanacağı bir çığırdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Halen vaziyet, tasvirine çalıştığım manza

rası ve unsurları ile bu merkezdedir. Biz, Irak 
milletini şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
böyle de samimî dost ve kardeş sayan Türk 
milletinin mümesilleri sıfatiyle, her şeyden 
evvel Irak'a zarar vereceğini muhakkak say
dığımız menfi tutumda ısrar mesuliyetini mün
hasıran Irak Hükümetine bırakmış oluyoruz. 
(Alkışlar) 

2. — İran'ın batısında vukubulan yer dep-
remindeki büyük insan kaybı dolayısiyle İran 
Milletinin acılarını paylaşmak ve mümkün olan 
yardımı yapmak dileğiyle verilen önerge ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Aziz-
oğlu'nun demeci. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, dost îran'm 
mâruz kaldığı zelzele felâketi dolayısiyle, Mec
lisimizin teessürlerinin iletilmesine dair bir 
takrir verilmiş ve aynı mevzuda gündem dışı 
söz istenmiştir. Şimdi takriri okutacağım, tak
rir okunduktan sonra, söz istiyen arkadaşa söz 
vereceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komşu, dost ve müttefikimiz iran'ın uğra

mış olduğu âfetten dolayı Meclisimizin duydu
ğu elem ve teessürün iletilmesine ve Hüküme
timizin göstereceği yakın alâka ve felâketze-
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delere zamanında yapacağı yardımı görmek ve 
öğrenmekten Meclisimizin duyacağı memnuni
yetin belirtilmesine delâlet buyurulmasmı arz 
ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Rüştü özal Fakih özlen 

SÜREYYA SOFUOĞLU (Kocaeli) — Tak-
rir maksada kâfidir, konuşmama 'lüzum kal-
ımadı. 

BAŞKAN — Bu takrirde Hükümetten de 
bir talep vardır. Alâka göstermeleri memnu
niyet doğurmuştur. Temenni takririni oya su-
namıyacağım. Verilmiş olan takriri, bu kısmı 
hariç olmak üzere. Yüksek Meclisin teessürle
rinin Iranda bildirilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabunl edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YUSUF AZlZOĞLU — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır — Muhterem 
arkadaşlarım, dostumuz iran'da vuku bulan zel
zele felâketi münasebetiyle Hükümetimizin de 
gerekli alâka ve hassasiyeti gösterdiği iranlı 
komşularımıza, imkânlarımız nisbetinde yardı
mın düşünüleceği gayet tâbiddir. Sayın Başba
kanımızın işaretleriyle Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığımızın, Kızılay'la teşriki mesai 
ederek, dostlarımızın mâruz kaldıkları bu za
rara Türk Milletinin de yardım elini uzatması 
hususunda gerekli teşebbüse geçmekte bulundu
ğunu, arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 
(3/355, 3/356, 3/357, 3/358) 

BAŞKAN — Tezkereleri okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hatay Milletvekili Bahri Bahadır'ın maze

retine binaen 4 . 6 . 1962 tarihinden itibaren 15 
gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 
22 . 6 . 1962 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunlr. 
M illet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 
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Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 25 . 6 . 1962 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Refet Aksoy 

istanbul Milletvekili ibrahim Abak, 12 gün, 
mazeretin, binaen, 2 . 5 . 1962 tarihinden, itiba
ren. 

istanbul Milletvekili Naci öktem, 12 gün, 
(mazeretine binaen, 2 . 5 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalerında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 27 . 6 . 1962 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Refet Aksoy 

Balıkesir Milletvekili Kaya Bulut, 15 gün, 
mazeretine binaen, 29 . 6 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 30 . 6 . 1962 tarihinden itiba
ren 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 4.7.1962 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Diyarbakır Milletvekili Şehmus Aralan, 15 
gün, mazeretine binaen, 18.6.1962 tarihinden 
itibaren 

izmir Milletvekili Ali Naili Erdem, 20 gün, 
mazeretine binaen, 25.6.1962 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Ali Hüdayioğlu, 20 gün, 
mazeretine binaen, 19.6.1962 tarihinden iti
baren. 

Niğde Milletvekili, Oğuzdemir Tüzün, 11 
gün, mazeretine binaen, 18.6.1962 tarihinden 
itibaren. 
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Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu, 15 

gün, mazeretine binaen, 27.6.1962 tarihinden 
itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Eamiz Karaka«ıoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 22.6.1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Birer birer okutup reylerinize 
arz edeceğim. 

Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, mazere
tine binaen, 4.6.1962 tarihinden itibaren 15 
gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili İbrahim Abak, 12 gün, 
mazeretine binaen, 2.5.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Naci öktem, 12 gün, 
mazeretine binaen, 2.5.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Kaya Bulut, 15 gün, 
mazeretine binaen, 29.6.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 30.6.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Şehmus Arslan, 15 
gün, mazeretine binaen. 18.6.1962 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem, 20 gün, 
mazeretine binaen, 25.6.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Ali Hüdayioğlu, 20 gün, 
mazeretine binaen, 19.6.1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili, Oğuzdemir Tüzün, 11 
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gün, mazeretine binaen, 18.6.1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Osman Şahin oğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 27.6.1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Ramiz Karakaşoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 22.6.1962 tarihinden 
itibaren. 

Gündeme devam ediyoruz. 

i. — Vazife ile yur dışına giden Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/359) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar 'ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurb aşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılanıza sunulmuştur. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir Teknik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (1/196), (3/360) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 . 2 . 1962 tarihli ve 399 sayılı tezkeremizle 

Yüksek Başkanlıklarına sunulmuş bulunan 
«istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Tek
nik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı»1 

•nın geriverilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN -- Kanun tasarısı geriverileeek-
tir. 
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6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burhanet-

tin TJluç ve 9 arkadaşının, Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 3017 sayı
lı Kanuna ek 6774 numaralı Kanunun muvakkat 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair önergesi (2/224), 
(4/89) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
9 Arkadaşımızla 'birlikte hazırladığımız 

(Sıh'hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti teşkilâtı 
hakkındaki 3017 sayılı Kanuna ek 6774 numa
ralı Kanunun muvakkat maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi) mizi geri 
alıyoruz. 

Gereğine müsadelerinizi arz ederiz. 

Senatör 
Burlıanettin Uluç 

Mardin Senatörü 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Mardin Senatörü 
Kemal Ora I 
Gaziantep 
Zeki islâm 

Hakkâri Senatörü 
Âdil Türkoğlu 

Çanakkale Senatörü 
Ali Aksoy 

Bilecik Senatörü 
Dr. Talât Oran 

Samsun Milletvekili 
îlyas Kılıç 

Gaziantep Senatörü 
Dr. Nizamettin özgül 

Senatör 
Dr. Ragıp Üner 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu tek
lif henüz gündeme girmediği için mu'ktezası 
yapılacaktır. Ayrıca oyunuza sunmıyacağım, 
geri verilecektir. 

7. 
çimi. 

Bâzı komisyonlardaki açıklara üye se-

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık 
üyelik için Y. T. P. den aday var mı efendim? 

Y. T. PARTÎLÎ BÎR MjLLETVEKlLÎ — 
Henüz 'tesbit edilmedi. 

BAŞKAN — O Ihalde lütfen adayınızı tesbit 
ediniz. 

Açılan yerlere teklif yapmış olan diğer grup
lar vardır; onların tekliflerini okuyacağız ve 
bu şekilde oylamaya geçeceğiz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci inönü Kabinesinde Gümrük ve Tekel 

Bakanlığına atanan Tekirdağ Milletvekili Or
han öztrak ' tan boşalan Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonu üyeliğine, istanbul Milletvekili Se
lim Sarper, 
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Millî Eğitim (Bakanlığına atanan Manisa 

Milletvekili Prof. Şevket Raşit Hat'ipoğlu'ndan 
boşalan Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üye
liğine Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan, 

5 Mart 1962 tarihinde Milletvekilliğinden 
istifa suretiyle ayrılan Manisa Milletvekili Fev
zi Lütfi Karaosmanoğlu'ndan boşalan Anayasa 
Komisyonu Üyeliğine, Ankara Milletvekili 
Emin Paksüt, 

Grupumuzca aday gösterilmiştir. 
Hürmetlerimizle arz olunur. 

Millet Meclisi C. H. P. 
Grup Başkanvekili Y. 
Diyarbakır Milletvekili 

Vefi'k Pirinçcioğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
seçimlere geçilecektir. Beyaz kâğıtlar dağıtıla
caktır. Bu vesile ile diğer komisyonlarda da bâ
zı üye arkadaşların Bakanlığa seçilmeleri dola-
yısiyle bâzı münhaller olmuştur. Bu şekilde açı
lan yerler hangi parti kontenjanından ise o par
ti tarafından aday gösterilmesini rica ederim. 

önümüzdeki toplantıya kadar, bu şekilde, 
Gruplar münhal yerlere adaylarını göstersin. 
Çarşamba günkü toplantıda diğer komisyon
lardaki jmünhallerin seçimine geçilecektir, önü
müzdeki mesai devresinde komisyonların tam 
kadro ile çalışmasındaki faideyi ayrıca izaha 
lüzum görmemekteyim. 

Şimdi oy puslaları dağıtılıyor. 
Tasnif Heyeti için kur'a çekiyoruz. 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) («Bu

rada» sesleri) 
Reşit önder (Tokat) («Yok» sesleri) 
Ahmet Oğuz (istanbul) («Yok» sesleri) 
Vahyi özıarar (istanbul) («Burada» sesleri) 
Oğuzdemir Tüzün (Niğde) («Burada» ses

leri) 
Hangi daireyi intihabiyeden seçime başla

nacağına dair kur'a çekiyorum: istanbul Mil
letvekillerinden itibaren oylar toplanmaya baş
lanacaktır, efendim. 

Namzetleri bir kere daha okutuyorum. 
(Namzetlere ait tezkere 'tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, her komisyon için 
ayrı kâğıda yazacaksınız. Oylamaya geçiyoruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyeti lütfen yerini al

sın. 
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Oyunu kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul

lansın. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir, efendim. 
Gündeme devam ediyoruz. 
Sözlü soruların, kanun ve tasarılardan son

ra görüşülmesine dair iki takrir vardır, şimdi 
onları okutuyorum. 

NURETTİN ÖZDEMÎR (Çankırı) — Mec-
lis'te ekseriyet yoktur efendim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum efen
dim. 

J, 
Yüksek Başkanlığa 

Kanun teklif ve tasarılarının sözlü »oralar
dan evvel görüşülmesini arz ve teklif ©deriz. 

Mardin Ankara 
Talât Oğuz Nihat Berkkan 

Millet Meclisi Başanlığma 
Bu günkü gündemde mevcut kanun teklif

lerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bingöl Diyarbakır 
M. Sıddık Aydar Recai Isıkenderoğlu 

BAŞKAN — Her iki teklif te aynı mahiyet
tedir. Kanun tdklif ve tasarılarının, sözlü soru
lardan evvel görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenler... («Ekseriyet yok» sesleri) Arkadaş
lar, zilleri çalıyoruz Grup başkanları lütfen ar
kadaşlarına haber göndersinler, vazifeliler de 
koridorda olanlara rica etsinler. Bir kaç dakika 
bekliyelim. 

—• Arkadaşlar, encümenlerdeki açık üyelik
lere yapılan seçim neticelerini arz ediyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
.Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime 227 üye katılmış ve neticede 
aşağıda ismi yazılı üye hizasında gösterilen 
oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Mithat Çavdaroğlu Vahyi özarar 

Oğuzdemir Tüzün 

Selim Sarper: 
Mehmet Ali Arıkan: 
Emin Paksüt: 
Boş pusla 

218 
3 
2 
4 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonunda açık bulunan üye

likler için yapılan seçime (236) üye katılmış ve 
neticede aşağıda ismi yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Balıkesir istanbul 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu Vahyi özarar • 
Niğde 

Oğuzdemir Tüzün 

BAŞKAN — Muamele tamadır. Selim Sar
per arkadaşımız açık üyeliğe seçilmiştir. 

Emin Paksüt: 
Mehmet Ali Arıkan: 
Selim Sarper: 
Boş pusla: 

202 
198 

4 
8 

BAŞKAN — Muamele tamamdır. Açık üye
liklere Emin Paıksüt ve Mehmet Ali Arıkan 
arkadaşlarımız seçilmişlerdir. 

Şimdi, arkadaşlar, gündeme devam edebil
mek için ekseriyet lâzımdır. Arkadaşlar saydı 
halen 196 mevcut var. («Ekseriyet var» sesleri) 
Karar mevzuu olduğu için 225 arkadaş bulun
madan müzakereye başlanamaz. Meclis teamülü, 
karar mevzuu olmıyan başlanmış tasarıların 
müzakeresini, ekseriyet olmasa da, Meclis kori
dorunda arkadaşlar var farzedilerek, yapılır. 
Yalnız şimdi bir takrir var, okutup oylarınıza 
sunacağım. > («Yoklama yapılsın» sesleri) 

Arkadaşların dışardan gelmeleri ihtimalini 
görüyorsanız yoklama yapalım. («Yapılsın» ses
leri) 

(Malatya Milletvekillerine kadar yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; çoğunluk 
hâsıl olmuştur. Şimdi takrirleri okutarak oyla
rınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde mevcut kanun teklifle

rinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bingöl Diyarbakır 
Sıddık Aydar Recai îskenderoğlu 

Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular

dan evvel görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Mardin Ankara 

Talât Oğuz Nihat Berkkan 
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Millet Meclİ3İ Sayın Başkanlığına 

Kanun "teklif ve tasarılarının sözlü sorular
dan evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Yozgat 
Mustafa Kepir 

i . — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve çalışma 
sektörlerinde olduğu gibi, teşkilâtlanmalarının 
lüzumlu görülüp görülmediğine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/268) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

2. — Edirne Milletvekili Nazmı ÖzoğuVun, 
22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan harekât hakkın
da, Başbakandan sözlü sorusu (6/271) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için sözlü 
sorusu düşmüştür. 

3. — Bolu Milletvekili Kâmil înaVın, temel 
dâvamız olan tarım alanında bugüne kadar neler 
yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'in sözlü cevabı (6/274) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Sayın Tarım Bakanı? Burada. Soruyu okutturu
yorum : 

17 . 4 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Kâmil înal 

1. Hükümet programında tarım sahasında 
'kalkınmayı temel dâva olarak ele almıştı. 

a) Bugüne kadar bu sahada yapılan işler 
veya- yapılmaya başlanan işler nelerdir ? 

2. Yeni Anayasamızın prensipleri dâhilinde 
yeni Orman Kanunu Meclise ne zaman gelecek
tir? 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her üç 

takrir de aynı mahiyettedir. Sözlü sorulardan 
evvel kanun teklif ve tasarılarının görüşülme
sine geçilmesi istenmektedir. Bu hususu oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sorulara geçiyoruz, arkadaşlar. 

3. Orman içi köylerinin durumları hakkın
da Hükümet programındaki bu konu ile ilgili 
(İnsan ve orman münasebeti düzenlenecek or
man bölgelerinde yaşıyan halkımızın geçim ve 
çalışma imkânları* üzerinde önemle durulacak
tır.) Bu konu hakkında yapılan işler veya yapıl
ması düşünülenler nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) — Muhterem arkadaşla
rım, Bolu Milletvekili Sayın Kâmil İnal'm, te
mel dâvamız olan tarım sahasında Tarım Bakan
lığının, bugüne kadar neler yaptığına dair, 
sözlü sorusuna cevap arz ediyorum. 

Birinci soru : Hükümet programında, tarım 
sahasında kalkınma temel dâva olarak ele alın
mıştı. Bugüne kadar bu sahada yapılan işler 
veya yapılmasına başlanan işler nelerdir? 

Tarım Bakanlığının iştigal sahasına giren 
mevzuları üç esasta toplamak mümkündür : 

Birincisi, araştırma, deneme ve üretme faa
liyetleri. 

İkincisi; yayın ve öğretim faaliyetleri. 
Üçüncüsü, değerlendirme ve pazarlama mev-

zularıdır. 
Bu üç grupta hulâsa edilebilecek olan Tprım 

Bakanlığı faaliyetleri hakkındaki izahatımı arz 
ediyorum : 

Tarım Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı daire 
ve teşekküllerin 1962 yılı bütçeleri yekûnu, kî bu 
yekûna Umumi Muvazeneye bağlı idareler île, 
mülhak bütçeli ve döner sermayeli idareler Jâhil 
bulunmaktadır, 1 205 118 000 liradır. Bu nvkta-
nn 322 594 000 lirası yatırımlara tahsis edilmiş
tir. 

Yani, Tarım Bakanlığı camiası 1962 yi* i içe
risinde, yuvarlak bir rakamla ifade edilirse, 333 

5. — SORULAR VB CEVAPLAR 
a) — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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milyon lira gibi bir yatırım yapmaktadır. Yatı
rım ödeneklerimizin yekûnu bütçedeki yekûnun 
yüzde 27,50 sine baliğ olmaktadır. Temmuz ayı 
sonu itibariyle bu yatırım tahsisatının yüzde 50 
si tamamiyle harcanmıştır. Yani, yüzde 50 tarım 
sahasına yapılacak yatırımlar, Temmuz ayı sonu 
itibariyle tahakkuk ettirilmiştir. Bu miktarın 108 
milyon lirası orman işlerine, 101 milyon " lirası 
Toprak - Su, 58 milyon lirası doğrudan1 doğruya 
ziraat işlerine, 23,5 milyon lirası veteriner hiz
metleriyle, hayvancılığı geliştirme işlerine. 29 
milyon lirası Devlet Üretme ve Orman Çiftlikle
rine ve nihayet 6,5 milyon lirası da zirai müca
dele işlerine sarf edilmiştir. 

Tarım Bakanlığının bu yılki çalışması Devlet 
Plânlama Dairesi tarafından hazırlanmış olan 
plânlı devreye geçiş için 1962 program tasarısı 
dâhilinde yürütülmektedir, yani Devlet Planla
ma Dairesi tarafından 1962 geçiş tasarısı içinde 
(hazırlanmış olan icra programı dairesinde yürü
tülmektedir. 1962 yılı içinde yapılmış ve yapıl
makta olan işlerden önemli olan bâzılarını arz 
edeyim. 

Ziraatimizin mühim mevzularından birisi' 
olan gübre kullanılması mevzuunda geniş ölçüde 
yani 40 vilâyetimizin 1 450 yerinde yapılmakta 
olan gübreleme gösterileriyle halkımız teşvik edil
miştir. 

önümüzdeki ekilig devresi, 1962 Sonbaharı 
ile 1963 İlkbaharı arasında beş yüz bin ton civa
rında gübre kullanılacağı, biraz evvel arz etti
ğim alıştırma - gösteri tatbikatının neticesi ola
rak, tahmin edilmektedir. İthal edilen gübreler
den Gümrük Vergisi Saldırılmış, dâhilde imal 
edilenler de Devlet bütçesinden sübvansiyone 
edilmek suretiyle, mümkün olan en ucuz fiyatla 
müstahsilimizin istifadesine arz edilmiştir. Bu 
yıl, gübrenin, kabil olduğu nisbette, yurdun her 
tarafında, tek fiyatla satılması için, şimdiden ge
rekli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler cümlesin
den olarak, Tarım Bakanlığının bu işlerle meşgul 
Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğü, bu 
hususta vazifelendirilnrştir. . 

Esas itibariyle dâhilde imal edilen azotlu.ve 
fosforlu gübrelerle yurt dışından ithal ed-lecek 
ıgübreler, çiftçimizin istimaline tahmis edilmek 
üzere tevzie âmâde bulunduracaktır. Yalnız güb
re kullanmak suretiyle yani tohumluk, sulama 
ıgibi diğer tedbirler bir yana mahsulün, yüzde 
otuz nispetinde artması ,göz önünde bulunduru-
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lursa bu biraz evvel arz ettiğim 1962 '• 1963 Son
baharı arasındaki geçiş devresinde 500 bin ton 
miktarında gübre istimali müspet neticeler vere
cektir. Bu münasebetle arz ediyorum* memleke
timiz gübre istimalinde, bize benziyen mem'oket-
lere nisbetle çok geridir. Bu itibarla Hükümeti
niz bu mevzuda, bu sene 500 bin ton gübrenin 
kullanılması için teşkilâtlanmış müstahsilimizin 
bu gübreyi lâzım olan zamanda, kabil olduğu ka
dar ucuz ve tek fiyatla almaları için ayrıca 150 
milyon lira tutarında bir ıkredi fonunun da temin 
edilmesi derpiş edilmiştir. 

Diğer bir tedbir olarak Devlet Üretme Çift
liklerinden müstahsılımıza bu yıl 60 - 70 bin ton 
civarında tohumluk tevzii teminat altına alın
mıştır. Biraz evvel arz ettiğim 1962 geçiş progra
mında Devlet Üretme Çiftliklerinden tevzii arzu 
edilen tohumluk miktarı yüz bin ton olarak kabul 
edilmişti. 

I Bu sene Cenup bölgelerimizin hava şartları 
j oldukça iyi gitmesine mukabil bâzı mmtakalan-

mızda şartların kötü gitmesi dolayısiyle yüz bin 
I tona vâsıl olunamamakla beraber, 70 bin ton to-
| humluk tevzii, şimdiye kadar ki, bu sahada ya-
; pılan tevzi rakamlarına göre, rekor rakam teşkil 

etmektedir. 
Diğer faaliyet mevzularından birisi de trak

tör mevzuudur. 
Bu yıl memleketimize üc bini dâhilde monte 

edilmek, bini de dışardan ithal edilmek suretiyle 
4 bin traktör sağlanmıştır. Geçiş programında bu 
miktar iki bin olarak mütalâa edilmiş oldurma 
ıgöre, bu sene dâhilde monte edilmek ve ithal edil
mek suretiyle tedarik edilen miktar 4 bin olduğu
na nazaran geçiş programında derpiş edilen .nik-
tarm iki misli tahakkuk ettiriliyor demektir 

İthal edilecek traktörlerin nevi itibariyle 
çok fazla olması mahzuru, ötedenberi üzerinde 
durulan bir husustur. Bu yıl ithal edilecek trak
törler bahsinde, memleketimizde yedek parça 
tedariki, bakım ve tamir müşkülâtı göz önünde 
tutularak traktör nevileri asgari hadde indiril
mek suretiyle memleketimizde beğenilen ve 
tanınmış çeşitlere inhisar ettirilecektir.-Bu ara
da % 10 nisbetinde yedek parça da birlikte temin 
edilecektir. * 

Çalışmalarımız arasındaki mühim mevzular
dan birisi de Toprak Reformu karnin tasarısı
dır. Bu kanun tasarısı üzerindeki çalışmalarımı?! 
da nihayet bulmak üzeredir. Kısa zamanda Tür 
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kiye 'Büyük Millet Meclisine intikâl ettirilmesi 
sağlanacaktır. 

Meşgul olduğumuz mühim mevzulardan bi
risi de orman mevzuu olduğu yüksek malûmla
rıdır. Orman mevzuunda 1962 yılı geçiş prog
ramında derpiş edilen 2 bin Km. lik yol inşaası 
2 636 Km. olarak plânlanmıştır. Bu miktarın 
da 2 bin Km. si yıl sonuna kadar tamamlanacak
tır, ayrıca 18 800 Km. lik orman yolu bakım al
tına alınmıştır. Ormanlarımızın memleket ihti
yacına göre tam kapasite ile işletilebilmesi için, 
orman yollarının arz ettiği ehemmiyet, Yüksek 
Heyetinizin malûmudur. Bu hususu göz önünde 
tutarak plân ve programlar gereğince inşaası ve 
bakımı, derpiş edilen hizmetlerin yerine getiril
mesine gayret etmekteyiz. 

Yine bu mevzuda orman yangınlarının kon
trol altına alınması, yangınlara mâni olunması 
için alınmış bulunan tedbirlerimiz mevcuttur. 
Bu konuda yangın kuleleri inşası, Eğede telsiz 
şebekesi tevsii, motorlu ekiplerin çoğaltılması, 
telefon şebekelerinin genişletilmesi konuları üze
rinde önemle durulmaktadır. 

Bu sene vaka itibariyle, geçen senenin bu 
ayına nisbetle, aynı miktara yakın yangın vaka
sı olmakla beraber, hektar itibariyle, yangın 
tahrip sahası, geçen senenin aynı ayına nisbetle 
düşük kalmıştır. 

Meşgul olduğumuz mühim mevzulardan biri
si de, toprak, su işleridir. Tarım Bakanlığı hiz
metleri meyanına giren ve ehemmiyeti son dere
ce aşikâr olan Toprak - Su işlerimizi, bir taraf
tan teşkilâtlandırmak ve bir taraftan da lüzum
lu olan ekiplerle teçhiz edilmek, suretiyle, mem
leketimizin her tarafında bölge mühendisliği 
hizmete girmiş bulunmaktadır. Devlet Su İşleri 
Şebekesi içinde 4 projenin ikisi ihale edilmiş 
diğer ikisi de ihale edilmek üzeredir. 

Drenaj, toprak ıslahı konusunda 5 milyon li
ra tutarında 64 875 dekar sahayı kaplayan 16 
proje üzerinde de çalışılmaktadır. Bunlardan 5 
proje ihale edilmiştir. Geri kalan 11 proje de iha
le safhasına konulmak üzeredir. 

Küçük sulama projeleri olarak 1 383 konu 
Ankara'da, merkezde ele alınmış bulunmaktadır. 
Bunlardan 204 ünün projesi hazırlanmıştır. 113 
proje konusu ihale edilmiştir. 74 proje de ilân 
safhasında bulunmaktadır. 

Toprak etüdleri, toprak muhafaza ve islâh 
işleri üzerinde 164 yerde 2 milyon 500 bin de

kar üzerinde çalışılmaktadır. 284 projeden 73 
proje ihale safhasında bulunmaktadır. Çiftçi ile 
iş birliği bakımından 300 bin dekar üzerinde 
kontrollü sulama yapılmaktadır. Yine toprak 
faaliyetleri cümlesinden olarak 11 129 dekar tu
tan 46 projeye, 1 724 415 lira toprak su kredisi 
adı ile anılan kredi verilmiştir. Bu konuda 100 
proje muamelededir. Bu 100 projenin ikmalin
den sonra verilecek kredi yekûnu 6 milyon lira
ya baliğ olmaktadır. 

Bakanlığımızın mühim iştigal sahalarından 
bir diğerini teşkil eden hayvancılık işlerine ge
lince : 

Memleketimizin muhtelif bölgelerine intibak 
ettirilmesi şimdiye kadar yapılan tecrübelerle 
tesbit edilmiş bulunan sığır cinsleri, memleketi
mizin bu bölgelerinde yetiştirilmek üzere gerek
li tedbirler alınmıştır. 

Avrupa ve İngiltere'den memleketimizin çe
şitli bölgelerine damızlık 226 inek getirtilmiş. 250 
cins inek daha getirtilmek üzere teşebbüse ge
çilmiştir. 

Suni tohumlama istasyonları vasıtasiyle cins 
hayvanların artırılmasına gayret edilmektedir. 
1 814 baş merinos koç ve koyun halka tevzi edil
miştir. Merinos sergileri açılmaktadır. Yetiştiri
cilere krediyle saf kan Merinos koç verilmekte
dir. 

Dış nne-mleketlerden damızlık koç ve koyun 
ithali için teşebbüslere devam olunmaktadır. 

Van bölgemizde 3 milyon liralık bir yapağı 
tesisi inşası hususundaki çalışmalarımız ilerle-
miş, arazisi de satın alınmış bulunmaktadır. 

Bu üç milyonluk tesisin inşaatına başlanmak 
üzeredir. 

Memleketimizin 2 697 köyünde çıkan hasta
lık sebebiyle 1 314 825 baş hayvan, bütçenin 
şimdiye kadarki tatbikatı dolayısiyle aşılan
mış ^bulunmaktadır. 

Memleketimizde hayvanlannnızı, hayvan 
servetlerimizi tahdideden şap hastalığının ehem
miyeti majûmdur. Bu hastalıkla esaslı surette 
mücadele etmek üzere bir Şap Enstitüsü ku
rulması kararlaştırılmıştır. Bu enstitünün in
şaatı ihale edilmiş bulunmaktadır. Takriben 
7,5 milyon liraya çıkacak olan bu inşaat ikmal 
edildikten sonra, gerekli alet, edevat ve teç
hizat ile teçhiz edilmek suretiyle faaliyete geçi
rilecektir. 
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Yine faaliyetlerimiz meyanmda bulunan 

mevzulardan birisi de zirai mücadele mevzuu
dur. 1962 yılı bütçesiyle sağlanan imkânlarla 
mücadele hizmetleri devam etmektedir. Mü
badele sahasında 14 araştırma projesi mevcud-
olüp, bunun 13 ü sona ermiş bulunmaktadır. 
46 564 000 lira ödenek ayrılan tatbiki mücade
le projeleri uygulanmaktadır. 

Bu yıl çekirge mücadelesi mevzuu zarar vê -
rilmeden başarılmıştır. 

Mücadele mevzuunda bu sene için ehemmi
yetli bir husus da tütünlerimize arız olan Ma-
viküfle mücadeledir. Bu mevzuda fidanlıktan 
itibaren çok siki surette mücadele olunmuştur. 
Bu konuda fideliklerden tarlalara hastalıksız 
fide intikal ettirilmesi, Devlet mücadelesi ola
rak ele alınmış, ilâcı ve personeli Devlet tara
fından temin olunmuştur. 

Trabzon ve Rize vilâyetlerimiz dışında ka
lan yerlerde, bir taraftan hastalıksız fidelerin 
tarlalara intikal ettirilmesinin temini, diğer 
taraftan iklim şartlarının lehde seyretmesi ve 
bu sahalardaki tütün ekicilerinin teşkilâtımızla, 
gerek tenvir bakımından ve gerekse bilfiil 
mücadele etme noktasından, çok yakın ve sı̂  
ki işbirliği yapması sayesinde, bu hastalığın 

" hasar nisbeti % 5 ile % 10 arasında tahdidedil-, 
mesi imkânı hâsıl olmuştur. 

Trabzon ve Rize havalisinde maalesef bu 
sahadaki netice memnuniyet verici olmamıştır. 
Bunun birçok sebepleri vardır. Yalnız evvelâ 
şunu arz etmek isterim ki; Hükümet olarak, 
Ziraat Vekâleti olarak gerek ilâç ve gerekse: 
bu ilâçları püskürtecek aletlerin tedariki için 
kredi olarak yapılması lâzımgelen her şey ya
pılmıştır. Halkımıza da, geniş sahalarda, tü
tün ekim sahalarının nirengi noktalarını teş̂ -
Mİ eden mahallerde geniş tecrübeler yapmak 
suretiyle bu mücadele şekli gösterilmiştir. , 

Bütün bunlara rağmen birtakım inanılmı-
yacak, gayriciddî, menfi propagandaların tesiri 
altında halkımız Trabzon ve Rize'de mücade
leyi kâfi derecede ciddiye almamıştır. Ayrıca 
bu mmtakalarda, malûm olan yağış miktarları 
dolayısiyle hâsıl olan nemlilik, bu hastalığın 
inkişafına müsaidolduğu için, başlıca bu iki 
tesir altında, bu mmtakalarda mücadele mu
vaffak olamamıştır. Bu sebeple Trabzon vilâ
yetimizin Akçaabat, Merkez ve Maçka kazala-
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rında hasar nisbeti % 70 - 80 i bulmuştur. Ve 
bu çok üzücü bir neticedir. 

Rize'deki hasar nisbeti de hemen hemen bu 
civardadır. Yalnıız Rize'de ekili saha ve mik
tar fâzlq, olmadığı için, miktarın para ile ifa
desi yekûn olarak burası kadar değildir. Trab
zon'daki hasar nisbetinin para ile ifadesi, 
40 - 50 milyon lira gibi mühim bir rakam civa
rında olmuştur. 

Bu mevzuda, bir taraftan Tarım Bakanlı
ğının bu .hastalık üzerinde ihtisas yapmuş bu
lunan elemanlarının, diğer taraftan "bilfiil mü
cadelede bulunmuş, mücadeleye iştirak etmiş 
arkadaşlarımızın bu . seneki tetkiklerinde ve 
araştırmalarında vardıkları neticeye göre, bu 
hastalıkla mücadele, bilhassa fidelikte hastalığı 
tahdit etme gibi bir neticeye müncer olmakta
dır. Hastalığı kökünden izale etmek mümkün 
değildir. Ancak, fidelikte esaslı mücadele yapıl
ması ve hastalıksız olan fidelerin tarlaya inti
kal ettirilmesi suretiyle 4 günde bir tarlada, tü
tün kırım kıvamına gelinceye kadar, gayet sis
temli ve muntazam bir şekilde mücadeleyi icab-
ettirdiği neticesine varılmıştır.. Bundan başka 
bir çare yoktur ve illâ bu mahsul nev'i başka 
bir mahsul nev'i ikame etme yoluna gidilsin. 
Şunu arz etmek istiyorum ki, bu sene, bütün 
tedbirlerimize rağmen, halkımızı işbirliğine da
vet etmemize rağmen, netice müspet olmamıştır. 
Bu seneki menfi neticenin halkımızı şiddetle 
ikaz etmesi sebebiyle gelecek sene, bu seneki 
tecrübe ve dersler de göz önünde tutulmak su
retiyle, mücadeleye devam edilmek maksadiyle, 
Türkiye'nin tütün eken mmtakalarmdaki gerek 
araştırma, gerekse tatbikatla meşgul bütün mü
tehassıs arkadaşları bugün Ankara'da toplamış 
bulunuyorum. Bu mevzuda gelecek sene {ilin 
ması lâzımgelen tedbirleri, muhtelif bölgeler
den gelmiş bulunan arkadaşlar ve Bakanlık 
merkezindeki ihtisas erbabı ile birlikte mütalâa 
etmekteyiz. Gelecek sene için, lazımsa kanuni 
müeyyideleri almak suretiyle salâhiyetlerimizi 
genişletmek: ve-bu mevzuda halkımızı daha ya
kından mücadeleye iştirake davet etmek üzere 
lüzumlu tedbirleri bugünden mütalâa etmekte 
bulunuyoruz. 

Çok geniş bir alana yayılmış olan 3,5 mil
yon çiftçi ailesinin her türlü tarımsal dertleri 
ile meşgul olması gereken Tarım Bakanlığı, ku-
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ruluş, mevzuat, ödenek,, personel ve bilhassa 
teçhizat imkânları nisbetinde, 1962 yılı bütçe
siyle verilen tahsisatı kullanmak suretiyle uh
desine mevdu vazifelerini ifa etmektedir. 

Muhterem arkadaşımızın Bakanlığımıza tev
cih buyurdukları soruların ikincisi; yeni Ana
yasamızın prensipleri dâhilinde, yeni Orman Ka
nunu Meclise ne zaman gelecektir, şeklindedir. 
Bu suale cevabımı arz ediyorum : 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin kaldırılmasına, bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ilâvesi
ne dair olarak hazırlanan kanun tasarısı 
6 . 10 . 1960 tarihinde bütün bakanlıklara gön
derilmiş ve Maliye Bakanlığı hariç diğer bakan
lıkların mütalâası alınmış bulunmaktadır. Ba 
kanunun hazırlıkları ikmal edildikten sonra 
muhterem Meclise arz edilecektir. 

Bu arada 6831 sayılı Kanunun tamamen kal
dırılarak bir kül halinde yeniden ele alınması 
yolundaki çalışmalara başlanmış bulunmakta
dır. Orman kanunu tasarısı, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının ormanlara mütaallik hüküm
leri ve bu vadide bakanlıklardan evvelce istih
sal edilmiş olan ve Maliye Bakanlığından istih
sal edilecek olan mütalâalar nazarı itibara alın
mak suretiyle yeniden gözden geçirilecek; biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, son metin meydana 
getirildikten sonra kısa zamanda T. B. M. Mec
lisine arz edilecektir. 

Muhterem arkadaşımızın tevcih buyurduk
ları 3 ncü soru : 

Orman içi köylerinin durumları hakkında 
Hükümet programındaki bu konu ile ilgili (İn
san ve orman münasebeti düzenlenecek, orman 
bölgelerinde yaşıyan halkımızın geçim ve çalış
ma imkânları üzerinde önemle durulacaktır. Bu 
konu hakkında yapılan işler veya yapılması dü
şünülen işler nelerdir? 

Bu soruya da cevap arz ediyorum : 
Orman içi köyler mevzuunda ilk olarak 6831 

sayılı Kanunun 13 ncü maddesine hüküm vaz'-
edilmiştir. Bu maddeye vaz'edilen hüküm yal
nız bîr fon tesisine aidolup, bu hizmetin ne su
retle ifa edileceğine dair bir tafsilâtı ihtiva et
memektedir. 

Orman konusunda en önemli konulardan bi
risi olduğu malûm bulunan, orman bölgesinde 
yaşıyan vatandaşlarımızın durumlarını ıslah et
mek ve ormanla olan münasebetlerini tanzim 
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etmek mevzuunda Vekâletimiz bu maddenin ta 
dilini, bu hususta gereken lüzumlu ve müessir 
miktarda fon tedarikini ve bu mevzuda yapıl
ması lâzımgelen önemli işleri mütalâa etmek 
üzere kanun tadilâtı hazırlanmaktadır. Bu konu 
ayrıca hazırlanmakta bulunan 5 yıllık kalkın
ma plânında da önemle nazarı dikkate alınmış
tır. Plânın tatbikatına geçilmesi arifesinde, bi
raz evvel arz ettiğim şekilde, bu mevzuda ge
rekli çalışmaları, arzu edilen neticeleri plânın 
derpiş ettiği esaslara uygun bir şekilde yürüt
mek üzere, bir taraftan salâhiyet ve imkânı te
min edecek hükmü istihsal etmek ve bir taraf
tan da lüzumlu teşkilâtı kurmak üzere hazırlık
larımız mevcuttur. 

Bu suretle muhterem arkadaşımın tevcih bu
yurdukları suallere cevaplarımı arz etmiş bu
lunduğumu zannediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kâmil İnal. 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım. 
Saym Bakanın sözlü soruma verdiği cevap

lara teşekkür ederim. Yalnız, birinci ve ikinci 
Hükümet programlarında tarım için şunlar 
söylendi (iktisadi ve sosyal kalkınmamızda mil
lî ekonomimizin temeli olan tarıma büyük önem 
vermekteyiz. Tarım alanında sağlanacak geliş
me nüfusumuzun üçte İkisinin yaşama şartları
nı iyileştirecek ve aynı zamanda diğer sektör
lerdeki gelişmelere 'kaynak ve dayanak teşkil 
edecektir.) Denildiği halde bugüne kadar söy
lenenlerin nazariyattan tatbik sahasına geçme
diğini görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 'günden güne veri
mi azalan topraklarımız, üzerinde çalışan in
sanları geçiridirmemekte işte bu insanlar kana-
ata müstenit bir yaşayışla vakitlerini geçirmek
tedirler. Yurdumuzdaki işsizliğin asıl sebeple
ri de buradan gelmektedir. Halen halledilebi
lecek bir konu olan bu durum ihmal edildiğin
de gelecekte çözümü zor bir problem, haline ge
lebilir. % 80,ninin problemi olan bu konu çö
züldüğünde geri kalan problemlerimiz kendili
ğinden çözüm yoluna girecektir. Halen yurdu
muzda ekilen topraklarımızın gübre ve suya 
ihtiyacı vardır. Bizde maalesef tabiî gübreleri
mizi yakıt olarak kullanıyoruz. Kullanılan ya
kıtlarımızın yapılan bir ankete göre durumu 
şöyledir. 



M. Meclisi B : 1 
i. 14 milyon ton tabiî gübre. 
2. 13 milyon ton odun. 
3. 614 584 ton kok kömürü. 
4. 617 930 ton linyit kömürü. 
Yakıt olarak kullanılan 14 000 000 ton güb

re, eğer gübre olarak kullanıldığı zaman bu
nun miktarı 67 milyon ton gübre olur. Topra
ğa verilen 67 milyon ton gübre istihsalde dekar 
başında (20) kilo fazla mahsul verdiği zaman 
bunun ttıesabı gayet kolay. Yurdumuzda yetiş
tirdiğimiz mahsul 1 340 000 ton fazla olacak
tır. îşte bu suretle buğday için dışarıya ödedi
ğimiz milyarlar içeride kalacak, ümit ettiğimiz 
memleket kalkınması bu yoldan kolaylaşmış 
olacaktır. 

Mu'hterem arkadaşlarım, Hükümetin ödev
leri, yalnız mahdut bütçe imkânları içinde her 
geçen yıl çoğalan ekonomik ve sosyal dâvaları
mızın hal çarelerini aramak ve giderme çabasın
da bulunmak değil, vatandaşa çalışma aşkı ve 
şevki aşılamak müteşebbisleri teşvik etmek va
tandaşa emniyet ve güven duyugularmı benim
setmek lâzımdır. 

Bu konuda ilerlemiş memleketlerin teferru
atı teşkil eden usullerini değil yükselmelerini 
temin eden prensiplerini incelemek ve benim
semek lâzımdır. 

Hükümet programının sayfa (9 da) orman 
hakkında belirttiği hususlar (orman konusunun 
önemli bir veçhesi de, insan ve orman müna
sebetlerinin millî menfaatlara uygun bir şekilde 
düzenlenmesi ve ormancı bölgeler (halkının ge
çim ve çalışma durumlarının ıslahı olacaktır.) 
denildiği halde bu durum halledilme yoluna 
girmemiştir. Dört gözle beklediğimiz yeni or
man kanunu Meclise gelmedi. Sayın Bakan bu
radan Meclise geleceğini ifade ettiler, bekliyo
ruz. 

Mu'hterem arkadaşlarım, bu memlekette yıl
larca plansızlıktan şikâyet olundu. Bu hususu 
düzeltmek için plânlama teşkilâtı kuruldu. İs
raftan şikâyet olundu, tasarruf üzerinde şimdi 
ittifaka varılmıştır. Sadece enfilâsyonla bes
lenmek suretiyle bir iktisadi gelişmenin sağlan
mayacağı görüşünde de Hükümetle hemfikirim. 

Bu açıdan bu konuyu inceledeğimizde plân, 
program, tasarruf ve istikrar fikirlerini red
dedip şahsi ve siyasi taktiklere göre tatbikata 
donulan israfa, gösterişçi, enflâsyoncu bir ya-
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tırım politikası ne derece (hatalı îse bu prensip
lere uymayı bir nevi vehim haline getiren ür
kek, çekingen bir politikada bilhassa bizim gi
bi gelişmeye ihtiyacı çok fazla olan memleketler 
için aynı derecede hatalıdır. 

İşte onun için, ifrat ve tefritlerden kendimi
zi kurtarmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, tarım alanında bizde
ki teşekküllerden başarı sağlamış olanları örnek 
olarak almak lâzımdır. Meselâ Şeker Şirketi 
muvaffak olmuştur arkadaşlar. Ama, ekim za
manında mühendis arkadaşlar, köylünün ayağı-
na kadar gider, ekim zamanını söyler, sonra 
gübre verin der. 3 ncü olarak çapa zamanını 
söyler, sulama zamanını söyler. Sonra toplama 
mevsimini söyler. 

Benim gezdiğim yerlerde şöyle hâdiselerle 
karşılaştım : «Bu sene fennî gübre at dediniz. 
Yüz liralık gübre attım. Fakat kullandığım güb
reler patatesle beraber çıkıyor» diyorlar. Sebebi? 
Atış. şeklim ve atıldıktan sonra sulama çağını 
kimse göstermemiştir. Bizde tarımda ıslahat yap
mak lâzımdır. Ziraat mühendisleri asfaltta gez
dikleri müddetçe kalkınma olmaz. Bunların va
tandaşa örnek olmaları lâzımdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Bizde muvaffak olan diğer teşkilâtları göz 
önünde tutarak, bu şekilde çalışmalara girişil
mesini can ve gönülden bekliyoruz. Hepinizi 
hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4, — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 
1962 yılında bilûmum, tarım makina ve aletleri
nin, Gümrük ve Muamele yergileri kaldırılmak 
suretiyle, ithal edilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
Bakanlarından sözlü soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Mehmet İzmen ile Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevapları (6/282) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri). Tarım ye Ticaret Bakan
ları burada, Gümrük ve Tekel Bakanı burada 
yoklar. Diğer iki Bakan tatmin ederse soruyu 
okutayım efendim. 

RAHMÎ İNCELER (Çankırı) — Okunsun 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sonunun Ziraat, Ticaret ve 

Gümrük ve Tekel Bakanlarından cevaplandırıl 
ması hususunda tavassutunuzu arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kahmi İnceler 

1, •— 1962 yılında traktör, biçer - döver ile 
ekipmanları ve diğer ziraat alet ve makinalan 
ithal, edilecek midir? Edilecekse bu emtiadan 
Gümrük ve Muamele Vergisi gibi vergiler kaldı
rılacak. mıdır? 

2. — Halen ithali devam eden yukarda adı 
geçen makina ve aletlerin yedek parçalarından da 
aynı vergiler tamamen kaldırılması düşünülmek
te midir? Ve yine münhasıran ziraat alet ve ma-
İrinalaruıda kullanılan kauçuktan mâkul (V) ve 
kayışları, fiyatları çok yüksek olup bu hususta 
ucuzlatıcı tedbirler düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Tarım Bakanı. 
TABIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Muhterem arka
daşlarım; 

Çankırı Milletvekili Sayın arkadaşım Rah
mi İnceler'in, Bakanlığımıza tevcih buyurduk
ları ve biraz evvel okunmuş bulunan suallerine 
cevaplarımı arz edeceğim. 

Birinci sualleri : «1962 yılında traktör, bi
çer - döver ile ekipmanları ve diğer ziraat âlet 
ve makinalan ithal edilecek midir? Edilecekse 
bu emtiadan Gümrük ve Muamele Vergisi gibi 
vergiler kaldırılacak mıdır? 

Cevabımı arz edeyim : 1962 yılında traktör 
ve ekipmanları ithal edilmektedir. Diğer ta
raftan, traktörlerin yerli olarak imali ve mon
tajı yolu ile de memleketimizin traktör ihtiya
cı, bir vesile ile arz ettiğim gibi, karşılanmak
tadır. 

1962 yılının birinci altı aylık devresine te-
kabbül eden sekizinci kotada, ki, bu kotanın 
hükmü bitmiştir, ithalâtçı kotasına, Bakanlığın 
müsaadesine bağlı bulunan 1 milyon dolarlık 
bir tahsis ayrılmış bulunmaktadır. Bu tahsis, 
zamanında ilgili firmalara tevzi edilmiş olup, 
bu meblâğ karşılığı 500 aded traktör, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, memleketimizde, ileri 
sürülen mülâhazalar da göz önünde tutulmak 
suretiyle bu traktörler siparişe bağlanmış bu
lunmaktadır. Bunun 300 adedi evvelâ memleke

timize ihracedilmiş olup, geri kalan miktarı da 
ithal edilmek üzeredir. 

Yerli 2 300 aded traktörün imal ve montajı 
için aynı kotada sanayiciler bölümüne iki mil
yon dolarlık bir tahsis ayrılmış olup, müessese
lere tevzi edilmiştir. Bu meblâğ ile, liberas
yondan da istifade edilmek suretiyle 2 300 
aded traktörün imal ve montaj imkânları sağ
lanmıştır. 1962 yılının ikinci altı aylık devre
sindeki dokuzuncu kota ile traktör ithal edil
mek imkânı temin edilmiştir. Bu kota usulü 
üzerinden, yine biraz evvel arz ettiğim gibi, 
traktör ithali için ithalcilere tahsisler yapıl
mıştır. Aynı fotadan memleketimizde üç mü
essese tarafından monte edilmek üzere bulu
nan sanayiciler için de üç milyon lira imkân 
ayrılmıştır. Bu imkân bu üç müessese arasın
da tevzi edilmek üzeredir. Bu imkânla bu dev
re üç bin aded traktör imal edilecektir. 

Traktör ve lüzumlu ziraat aletlerinden 
Gümrük Vergisinin kaldırılması hususunda 
alâkalı bakanlıklarla temas halinde bulunmak
tayız. 

istihsal Vergisine gelince : 
Aynı maddelerin ithali üzerine bu istihsal 

Vergisi, tedricî surette indirilmektedir. Bu 
verginin esas nispeti % 18 olup ziraat alet ve 
makinalarına % 10 olarak tatbik edilmektedir. 

Muhterem arkadaşımızın ikinci sorusu şu
dur : 

«Halen ithali devam eden yukarda adı ge
çen makina ve aletlerin yedek parçalarından da 
aynı vergilerin tamamen kaldırılması düşünül
mekte midir? Ve yine münhasıran ziraat alet 
ve makinalarında kullanılan kauçuktan ma
mul (V) kayışları, fiyatları çok yüksek olup bu 
hususta ucuzlatıcı tedbirler düşünülmekte mi
dir?» 

Bu suallerine de şu şekilde cevap arz edi
yorum : Traktör ve diğer aletlerin Gümrük 
Vergilerinin kaldırılması hususunda temaslar 
yapılmaktadır. Bu kabîl alet ve makinaların ve 
bunlarda kullanılan kauçuktan mamul (V) ka
yışlarının fiyatları da cari döviz kuru ve dış 
ticaret fiyatları üzerinden cereyan etmektedir. 
Bu fiyatlara esas olmak üzere, cari döviz küf 
fiyatları, normal kâr hadlerini tâyin etmekte
dir. Bu maddelerden Gümrük Resminin indi
rilmesi mevzuu, traktörlerde olduğu gibi, bu 
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mevzuda salahiyetli bakanlıklarla temas ve , 
müzakere halinde bulunuyoruz. 

Bu suretle zannediyorum ki, arkadaşımın , 
suallerine cevap arz etmiş bulunuyorum. Hür
metlerimi tekrar arz ederim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı, 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlarım, dış ticaret re
jimini tanzim ederken Tarım Bakaniyle bera
ber çalışmaktayız. Bilhassa zirai ihtiyaçlar 
mevzuubahsolunca, bu koordine mesai gittikçe 
artmaktadır. 

Bu itibarla benim sizlere arz edeceğim çorap
lar, Sayın Ziraat Bakanı arkadaşımızın bahset
tiği meselelerin aynı olacaktır. Yalnız bir nok
tayı ilâve etmek istiyorum : Yedek parça ve ka
yış meselesi. Bunlar için sekizinci kotaya konan 
50 bin dolara 25 bin dolar daha ilâve edilmek su
retiyle sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılıyacak şe
kilde artırılmıştır. Bu tahsislerin piyasaya İnti
kal edeceği, mevcut mal darlığına cevap vereceği 
gayet tabiîdir. Malların satışı başladığı zaman da 
bittabi fiyatlar düşecektir, önümüzdeki k.)tada 
bu emtiaya ait tahsisleri daha da artırmayı düşü
nüyoruz. 

Diğer cevaplarım tamamen arkadaşımmkinin 
aynıdır. Bu itibarla sizleri rahatsız etmiyeyim, 
müsaadenizle. 

BAŞKAN — Rahmi inceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 

Başkan ve muhterem arkadaşlar. Sayın Ziraat 
Bakam ve Ticaret Bakanı arkadaşımıza verdik
leri cevaplardan dolayı peşinen teşekkürle "imi 
arz etmeyi bir borç bilirim. Yalnız; malumları
nızdır ki, Türkiye baştan aşağı bir ziraat ve köy
lü memleketidir. Şimdiye kadar ithal edilen trak
törlerin adedi, resmî kayıtlara göre 43 000 dir. 
Bunun da hemen hemen % 50 si hurdaya çıkmış
tır. Bu bir bedahettir. 

Şimdi, 1953 ile 1962 arasındaki fiyatları mu
kayese edersek, Türk köylüsünün ve çiftçisinin 
satınalma gücünün sıfırın da altına düşmüş oldu
ğunu görürüz. Bu hal karşısında hükümetlerin 
programlarında köylüyü istihsale tevcih edecek 
durum, her zaman ve her yerde beyan edilnrş ise 
de maalesef bugüne kadar hiçbir hükümet, köylü
nün ve vatandaşın seviyesine inememiştir arka
daşlar... 
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Bizim bugünkü İstırabımız, köyün yani idare 

edilenin seviyesine inemememizden ileri geliyor. 
Bunun ıstırabı içindeyiz arkadaşlar... 

Hal böyle iken, şimdi fiyatlardaki tenakuzu 
arz edeceğim. Bilfarz 1953 ve 1957 senelerine ka
dar bir traktörün fiyatı 10 bin lira iken, b'Agün 
50 bin liradır. Kayıştan bahsedildi, bugün bir tek 
kayış 600 - 700 liraya satılmaktadır. Bu kayış iki 
saniye içerisinde yanabilir. Bu kadar fahiş fiyat 
karşısında müstahsili nasıl istihsale teşvik edece
ğimizi aklım almıyor. 

Muhterem arkadaşlar, köylünün istihsal oyle-
diği maddelerden en başlıcaları olan buğday ve 
arpayı ele alırsak, fiyatlar; 1953 senesi fiyatları
na nazaran yüzde yüz arttığı bilinen bir hakikat
tir. Fakat, satmaldığı emtia yüzde 500 il.ı 600 
arasında artmıştır ki, bunların arasındaki farkı 
köylü hangi gelirinden ve nereden karşılıyncak-
tır? Bunu sormak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 
Şimdi, '20 milyon insanın kaderinin mutlak suret
te toprağa bağlı olduğu hepinizin malûmudur. 
Fakat bu 20 milyon insan yine kendi kaderlerine 
terk edilmiş bir halde devam etmektedirler. Bu
nun çaresini düşünmek mecburiyetindeyiz arka
daşlar. 

iŞimdi Saym Ziraat Bakanı buyurdular ki; 
memlekette traktör monte ediyoruz. Evet bu du
rum hakikaten mucibi memnuniyettir. Fakat bu 
traktörlerin bugünkü fiyatı, dünküne nisb^ten 
altı mislidir. Ben bir köylü çocuğu olarak ara
daki farkın telâfime pek imkân göremiyorum. 
Çünkü, köylünün sattığı mallar ile aldığı maki-
nalarm fiyatları arasında muazzam fark vardır. 
Bir teik tekerleğe verdiği parayı göz önüne alır
sanız bu farkı açıkça .görürsünüz. 

Arkadaşlar; enflâsyonist sistemin tanziminde 
birçok hususları dikkat nazarına almak gerekir. 
Meselâ daha evvel bir köylünün bir koyunu 200 -
250 lira ediyordu, bugün ise 10 tane ineği 1 000 
lirayı bulmuyor. 

Orta - Anadolu'daki bu seneki kıtlık tamamen 
bertaraf edilmiş değildir. Köylünün satır-ılma 
gücü, kendi nefsini idame ettirmekten âciz bir 
durumdadır. Aynı zamanda bu bir bedahat ola
rak gözlerimizin önündedir, bu duruma bütün 
arkadaşlarım şahit olmuşlardır. 

Şimdi, Minneapolis Türk Traktör Fabrikası
nın durumuna jgelelim :. 
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Dün, yani 1953 - 1957 senelerinde 7 500 lira

ya satılan bir traktörü bu müessese bugün 37 500 
liraya vermektedir. 

Bu müessesenin bir de acı tarafı vardır, bunu 
hepinizin bilmesi lâzırngelir. Bu müessese bir 
Amerikan firmasının iştirakiyle kurulmuştur. 
Firma 6 milyon lira sermaye koymuş ve birkaç 
yüzbin dolara patent satınalmmıştır. Diğer 20 
milyon lira Ziraat Bankası Zirai Donatım mües
seseleri tarafından konulmuştur. Bu müessese, 
Minnea Polis Müessesesinin iştirakinden sonra 
yüzde 30 kâr almaktadır. Buna mukabil yedek 
parçaları yüzde 60 nisbetinde ve bugünün fiyat-
lariyle bize satmakta, bizim paramızla kendisi 
para kazanmaktadır. Binaenaleyh, bu yüksek fi
yatın yükünü köylü, nasıl ve ne suretle kaldıra
caktır, bunu aklım hafsalam almıyor ? 

Zirai Donatım Kurumu denilen bu müessese, 
bugüne kadar Massey harris, Fordson ve Fergu-
son müesseselerinin tezgâhtarlığını yapmıştır, 
halen de yapmaktadır. Arkadaşlarını, bir ziraat 
memleketiyiz, hâlâ mı bu zihniyetle hareket ede
ceğiz? Hayır... Bu olamaz. Yugoslavlar daha dün 
bu sanayii ellerine almalarına rağmen, İngilte
re'den traktör motoru ithâl etmek suretiyle, iki 
sene içinde Brezilya'ya 7 000 traktör satmıştır. 
Biz kurduğumuz müesseseleri, yalnız montaj sı-
fatiyle, köylünün satmalına gücü sıfıra indiği 
halde çalıştırmakta ve köylünün üzerine kambur 
üstüne kambur yüklemekteyiz. 

Köylü bunun altından nasıl kalkacaktır? Bu 
köylü nasıl kalkınacaktır? Köylünün bu yürek
ler acısı durumunu sizlere ve Hükümete arz edi
yorum. Bilhassa Hükümetten rica ediyorum. 
1948 le 1954 yılları arasında Marşal yardımın
dan bize hibe olarak verilen traktörlerin yalnız 
yedek parçaları köylüyü mahvetmiştir. Arabası 
olanlar bilir; bir platin 81 liradır, arkadaşlar. 
11 lira 77 kuruş olan platin 81 liraya satılmak
tadır. 

Şimdi köylünün satmalına gücüne temas et
mek istiyorum. Bu seferki temaslarımda köylüye 
soruyorum, diyorum ki : Daha dün satmaldığın 
ile sattığın arasında bir muvazene vardı, bugün 
satmaldığın ile sattığın miktar arasında büyük 
farklar var. Bu durumda ne yiyip ne içiyorsun? 
Bana; «kendi içimi yiyorum» diyor. Bir köylü 
çocuğu olarak ben bunun ıstırabını gayet iyi an
lıyorum. Bu ıstıraba Meclis olarak, Hükümet 
olarak, Ordu olarak kendimiz eğilmezsek bizi 
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bilmem kim kurtaracaktır? Bizim ıstırabımız 
köylünün ıstırabı olmalıdır. 

özür dilerim, konuşurken biraz heyecanlanı
yorum. Bir köylü çocuğu olarak, bu insanların 
ıstıraplarını anlıyan bir insan olarak heyecanla
nıyorsam beni mazur görmenizi ehemmiyetle ri
ca ederim. 

Bu fahiş fiyatlar muvacehesinde, Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinden rica edelim, 
hibe olarak vermiş olduğu emtianın, yedek par
çalarını da versin ki, hiç değilse 10 sene daha, 
yedek parçalarla elimizdeki traktörleri idare ede
lim. Bunu temin etsinler. 

Bugün Zirai Donatım Kurumu monte ile uğ
raşıyor ve tezgâhtarlık yapıyor. Kurulmuş olan 
bu müessese köylünün elindeki harabolmuş trak
törleri ucuz fiyatla tamir etse ve köylüye verse 
çok daha iyi olacaktır. Bir traktörün en ufak 
bir parçasını ve tamiri bin lirayı bulmaktadır. Bu 
gücü köylü nereden bulacaktır, hangi istihsal 
ile karşılayacaktır? Bu, mümkün değildir. 

işte benim Hükümetten ricam budur. Güm
rük, Muamele ve diğer vergileri ziraat aletlerin
den kaldırsın ki, hiç olmazsa köylü biraz ferahla
sın. Aksi takdirde köylü bu fahiş fiyatlar altın
da traktör, biçer - döğer alamazsa, saban demi
ri alamazsa hali ne olur? Saban demiri alamıyor; 
disk alamıyor, tanesi 250 lira. Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu imal ediyor, bir hafta dayan
mıyor. 

Hükümet olarak buna bir çare bulalım. Bu 
dâvaya parmak basmazsak felâket kapımızı çal
mak üzeredir. Hükümetten istirham ediyorum, 
bu vergileri tamamen kaldırsın. Köylüye ne 
mümkünse yapalım. Elimizden ne geliyorsa, ne 
yapmamız lazımsa yapalım. Büyük müstahsil ve 
müstehlik kütlesini, müstahsil ve müstehlik hale 
getirelim. Hepinizi hürmet ve saygıyla selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5.— Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
Uoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank. perakende satış 
mağazasının neden açılmadığına dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Kılıçoğlu buradalar mı efen
dim?... Yok. İki defa bulunmadığı için sözlü 
soru düşmüştür. 
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6. — Edirne Milletvekili Îlhami Ertem'in, 

Kuzu Yeti§tirme ve Ticaret Limitet Şirketinin 
takviyesine gidilmesi sebebine dair sözlü soru 
önergesi ve Ticaret Bakam Muhlis Ete ile Tarım 
Mehmet îzmen'in sözlü cevapları (6/293) 

BAŞKAN — îlhami Ertem buradalar mı?... 
Burada. Bakanlar da buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Ticaret ve 

Tarım Bakanları tarafından cevaplandırılması
nla delâletlerinizi saygı ide rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
îlhami Ertem 

Kuzu Yetiştirme ve Ticareti Limitet Şirketi-
niçin kurulmlştur? Şimdi niçin tasfiye edilmek
tedir? Şirketin kuruluş sebeplerine Ticaret ve 
Tarım bakanlıkları iştirak etmekte midirler? 

Etmekte- iseler, niçin şirketin işlemesindeki 
aksaklıklar giderilmeye çalışılmayıp, şiırketin 
tasfiyesine gidilmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyu
ran. 

TÎCARET BAKANI MUHLÎS ETE (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım; bugün bana az 
iş düşüyor. Çünkü, Kuzu Yetiştirme ve Ticaret 
Limitet Şirketi, Yapağı Tiftik Şirketinin mey
dana getirdiği bir şirkettir. Bu şirket Tarım 
Bakanlığına bağlıdır. Binaenaleyh asıl cevabı 
Tarım Bakanlığı verecektir. Ancak bu arada şunu 
da arz etmek isterim ki, Reorganiszasyon Ko
mitesi, bütün iktisadi Devlet Teşebbüsleri için 
faaliyete başlamış ve bunlara şekil vermektedir. 
Bu komisyon nihayet bulduğu vakit Kuzu L. Ş. 
nin âkibeti belli olacaktır. Daha fazla izahatı, 
kendisine bağlı olan Tarım Bakanı verecektir. 

BAŞKAN <—' Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) — Çok muhterem arka
daşlarım; Edirne Milletvekili Sayın îlhami 
Ertem arkadaşımızın tevcih buyurdukları sual
lerine cevaplarımı arz edivorum. 

Kuzu Yetiştirme ve Ticareti Limitet Şirketi 
niçin kurulmuştur? Suallerinin birincisi budur. 

Memleketimizin et yönünden gıda ihtiyacını, 
henüz lüzumlu kiloyu almadan, lüzumlu nor
mal miktara baliğ olmadan kuzuların kesilmesi 
sebebiyle esas normun altında bulunan et gıda-
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sının bu yüzden azalması ve dolayisilye mem
leketin bu yüzden, bir taraftan besleme, bir 
taraftan maddi kayıpları dolayısiyle mâruz bu
lunduğu müşkülâtı önlemek gayesiyle bir Limi
tet Şirket kurulmuştur. Bu Limitet Şirketin 
sermayesi 600 bin lira olarak vaz'edilmiştir. 
Limitet Şirket kuruluş tarihinden itibaren bu 
faaliyetlerini, yani kuruluşuna esas olan gaye 
ve vazifesini yapmaya çalışmış; Tahsis edilen 
sermayeyi sarf etmiş olduğu için vazifesini ifa 
edemiyecek duruma gelmiştir. 

Çünkü, bu şirkete verilen vazifeler bir taraf
tan, koyunlarımızın tam gelişmeden kuzu halde 
kesilmesini icabettiren iktisadi şartları bertaraf 
etmek ve yetiştiricilere de kredi açmak; kuzu 
olarak hayvanlarını satıp kesime vermek mec
buriyetinde kalanların bu mecburiyetlerini yine 
iktisadi tedbirlerle bertaraf etmek çok çeşitli 
ve biraz evvel de arz ettiğim gibi, mütevazi 
miktarda sermaye ile yapılamıyacak bir vazife 
ile karşılaşmış bulunmaktadır. Bu şirketin mu
amelâtını hukuki yönden tetkik etmiş, birkaç 
sene tetkika tâbi tutmuş olan Yüksek Murakabe 
Heyeti, esasen bu şirkete mevdu vazifelerin 
Ziraat Vekâletinin veteriner işleri gibi, Zira
at işileri gibi, umum müdürlüğün bünyesindeki 
zootekni servisi gibi ve yine ayrıca Tiftik ve 
Yapağı T. A. Ş. gibi, müesseseler tarafından 
deruhde edilmiş bulunan vazifeler içinde olması 
sebebiyle ve kendisine mevdu olan hizmeti ser
maye ve diğer imkânlar nispetinde çok azametli 
bulması karşısında, bu vazifeyi ifa edemez hale 
gelmiş olmasını göz önünde tutarak, müte
akip yıllarda tanzim ettiği raporlarda bu şirke
tin tasfiyesi temenni ve tavsiye edilmiştir. 
Bu temenni ve tavsiyelere uyularak, Ticaret 
Bakanlığının salahiyetli mercileri tarafından bu 
şirketin tasfiyesi talebedilmiş ve tasfiye yoluna 
girilmiştir. 

Şu izahatımla, ikinci sorularına da cevap 
arz etmiş bulunuyorum. 

3 ncü suali : «Şirketin kuruluş sebeplerine 
Ticaret ve Tarım Bakanlıkları iştirak etmekte 
midir?» 

Tarım Bakanlığı adına, Tarım Bakanı ola
rak arz edeyim ki, kuruluş sebeplerine ve esas
larına iştirak etmemeye imkân yoktur. Hay» 
vanlarımızın türlü sebeplerle kesim zamanına 
gelmeden kesilmesi, muhtaç bulunduğumuz gıda 
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seviyesinin altında bulunması ve muayyen, ik-
tis&bedeceği kilonun peşinen feda edilmesi se
bebiyle; bunların maksada uygun olmadığına 
iştirak etmemeye imkân yoktur. Şirketin ga
yesi uygun olarak çalışması lâzımdır. Bu şir-
iketin uhdesine verilen vazife ve gayenin lü
zumlu ve yerinde olduğunu Tarım Bakanı ola
rak arz ederim. 

Dördüncü sualleri, «Şirketin kuruluş se
beplerine iştirak ediyorlarsa neden şirketin tas
fiyesine gitmektedirler?» şeklindedir. Arz et
tiğim sebeplerden dolayı şirketin tasfiyesine 
gidilmiştir. Bu şirkete mevdu işler esasen Ta
rım Bakanlığının diğer servislerinde ve onların 
vazifelerinden olarak ifa edilmektedir. Şunu 
da arz edeyim ki, bu şirket evvelce Ticaret Ba
kanlığında idi. Sonradan Tanm Bakanlığına 
bağlanmıştır. Şirketin kuruluşuna iştirak etti
ğimiz gibi aksaklıkların ıslahı ile de uğraşma
mız icabetmiştir. 

Bendenizin esas meşgalesi meyanmda bulu
nan ve biraz evvel arz ettiğim diğer servislerin 
meşgalesi meyanmda olan bir mevzu olması 
itibariyle ayoca tetkika ihtiyaç görüyorum. 
Bu hususu tetkik ettirip; tasfiye haline girmişi 
olsa dahi, lüzum varsa ihya, değilse başka 
yollardan bu mevzuun teminat altına alınması 
için çalışacağımı ve bu tetkikat neticesinde 
bir şekil olarak mevcut servislerin vazifesine 
lüzum varsa onları tevsi etmek suretiyle istih
sali genişleteceğimi arz etmek isterim. Bu su
retle, eksik bırakmamış isem, muhterem arka
daşımın suallerine cevaplananı arz etmiş oldu
ğumu sanıyorum. Hepinizi saygıyla tekrar se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Ilhami Ertem. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, Saym Bakanların bilhassa son 
izahları memnuniyet vermiştir. Bu meselenin 
üzerinde tekrar duracaklarını vadetmişlerdir. 

Meselenin esası şudur : .1958 yılmda Ziraat 
Bankası Umum Müdürü, Et ve Balık Kuru
mu Umum Müdürü ve Türkiye Yapağı ve Tif
tik Anonim Şirketi Umum Müdürü toplanmış
lar, memleketin kasaplık kuzu ve yapağı du
rumunu tetkik etmişler. Bu tetkikat sonrasın
da bir protokol hazırlanmıştır. Bu protokolde 
denilmektedir ki : Son yıllarda istihlâkin art
masına muvazi olarak kuzu kesimi de süratle 
artmış ve tahminlere göre mezbaha dışı ke-
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simlerle birlikte 2,5 milyon baca* ulaşmıştır. 
Mezbaha kesimleri 1956 yılmda 1 578 840 idi. 
Bu kuzuların kesiminden mütevellit bir yılda 
kaybettiğimiz et miktarı asgari 30 000 tondur. 
Ayrıca 2 500 ton yapağı, 2,5 milyon aded ko
yun derisi ve bağırsak zayi olmaktadır. Bu 
miktar et, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 
gibi büyük şehirlerimizle bu bölgelerdeki as
kerî birliklerin, okul ve hastanelerin et ihti
yacının karşılanmasında müşkülât çekilen 
Ocak - Mayıs ayları ihtiyacını karşılıyacak 
miktardadır. 

İşte protokolün şu maddesinde bu dâvanın 
ne kadar mühim, ne kadar hayati bir mesele 
olduğunu göstermektedir. 

Diğer maddelerde yazılan miktarlara göre, 
12 milyon lira sabit kıymetler için, 65 milyon 
lira da mütedavil kıymetler için krediye ihti
yaç göstermektedir. Bunlar verildiği takdirde, 
'bir yıl zarfında 4,5 milyon lira safi kâr geti
receği muhtelif hesaplarla anlaşılmıştır, işte 
Kuzu Limitet Şirketi bu kadar mühim bir dâ
vayı ele almıştır. Bunun vazifeleri Sayın 
Tanm Bakanının dediği gibi, diğerlerinin sa-
ıhalanna temas etmekte ise de, hiçbirisi ta
rafından tam görülmemektedir. 

(Bugün kuzu kesimini önlemek için ne Zi
raat Bankası, ne de Et - Balık Kurumu ye
tiştiricilere veyahut bunun ticaretini yapan
lara bir sermaye ayırmamaktadır. Bundan do
layı burada belirtildiği üzere memleketin ge
rek et, gerek yapağı ve gerekse deri bakı
mından büyük zararlan olmaktadır. Biz, sa
ym bakanların burada verdikleri izahatla bu
nun tekrar tetikik edilmesi dunıraunu mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bu kadar hayati olan 
bu meseleye eğiiinmesini, hakikaten bu mü
essesenin ele alınmasını, mutlak surette kuzu 
kesimini önliyecek tarzda bir kredi müesse
sesinin meydana getirilmesini zaruri buluyo
ruz. Çünkü bugün elde mevcut 3 umum mü
dürlük bu meselelere kredi tevzi etmemekte 
ve bilhassa bakım, yem ve ilaçlama gibi hu
suslar üzerinde durmamaktadır. Bu şirketin 
gayelerinden biri de bu tarzda kredi vermek 
suretiyle iktisadi yoldan hareket ederek va
kitsiz kuzu kesimini önlemek üzere ikinci bir 
damızlık yetiştirmek suretiyle hayvancılığın 
gelişmesini sağlamaktır. Bizim hayvancılı
ğımızda üzerinde durulan, ve çok mühim rol 
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oynıyan bir mevzu varsa o da hayvan nesli
nin ıslah edilmesi ve bunun yanında mutlak 
surette kuzu kesiminin önlenmesini ve bunun 
için de bir kredi müessesesinin kurulmasını lü
zumlu bulduğumuzu arz ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandır]1] m ıştır. 

7. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, son 4-5 yıl içerisinde kaç kızamık vaJcası 
ve kaç çocuk felci hastalığı tesbit edildiğine 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/294) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan 
burada. Soruyu okuyoruz : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan-? 
dırılmasma delâleteriniz saygı ile arz ve rica 
olunur. 

İsparta Milletvekili 
Ali ihsan Balım 

1. Son dört yıl içerisinde memleketimizde 
kaç kızamık vakası görülmüş ve kızamıktan 
<kaç çocuk vefat etmiştir? Bunların yıllara göre 
dağılışı? Koruyucu kızamık aşısı tatbikatı düşü
nülmekte midir? Kızamık aşısının yurdumuz
da Refik Saydam Merkez Hızıssıhha Enstitü
sünce ihzarı imkânları araştırılmış mıdır? 

2. Son beş yıl içinde yurdumuzda kaç ço
cuk felci hastalığı (Poliomyelitis anteripr acuta 
Heine Medin Hastalığı) görülmüştür? Koru
yucu çocuk felci aşısı ne miktarda tatbik edil
miştir? Saik tipi aşıdan başka ağızdan tat
bik edilen şekliyle çocuk felci hastalığı koru
yucu aşısının yurdumuzda ihzarı ve tatbik* dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA

NI YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — İs
parta Milletvekili Sayın Ali ihsan Balım'm 
sorularına cevabımı arz ediyorum. 

Bir çocukluk enfeksiyonu olan ve bütün 
memleketlerde çocukların takriben % 90 nını 
musap kılan kızamık enfeksiyonu memleketi
mizde de her sene epidemiler meydana get-
tirmekte ve bu enfaksiyondan ihtilâtlar neti
cesi ölümler de vukua gelmektedir. Bâzı sene-
le.r, enfeksiyon hafif geçmekte ve bazan da I 

3.9.1962 0 : 1 
geniş ve oldukça tahripkâr epidemilerine 
raslanmaktadır. 

Son beş sene zarfında Bakanlığımıza ihbar 
edilen kızamık vakası miktarı 1958 de. 15 393 
musap 407 ölüm, 1959 da .10 107 musap 277 
ölüm, 1960 da 15 926 musap 281 ölüm ve 1961 
de 16 604 musap 158 ölümdür, ölümlerin ek
serisi bir yaşma kadar olan çocuklarda olup 
ölüm sebebini pnömoni ve bronkopnömoni ih-
tilâtı teşkil etmektedir. îhtilâtlarm husulün
de mahalli sanitasyon şartlarının bozuk ol
masının ve halkın bir kısmının çocuk bakımı 
mevzuunda kâfi derecede bilgi sahibi bulun
mamasının rolü vardır. 

Bu rakamlara bir miktar ilâve etmek ica-
beder. Zira vakaların hepsi ihbar edilmediği 
gibi ölümlerin bir kısmı da esas enfeksiyona 
değil, komplikasyona atfedilmektedir. 

İhbarlar zamanında yapıldığı ve epidemi çı
kan yere hekim eli zamanında uzandığı tak
dirde ölümler asgari hadde inmektedir. Fakat 
her hangi bir sebeple ihbar geciktiği ve tıbbi 
yardım zamanında yapılamadığı hallerde 
ölümler de artmaktadır ki ,ölüm yekûnunu 
ekseriya bu. gibi yerler kabartmaktadır. Hasta
lıkla bütün sağlık teşkilâtımız yakından alâ
kadar olmakta ve kızamık ihbarını alır almaz 
ihtilâtları önlemek ve dolayısiyle ölümlere 
mâni olmak maksadiyle elemanlarımız bura
larda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu mak
satla lüzumlu ilâçlar parasız verilmekte ve tat
bik edilmektedir. 

Bütün dünyada yaygın bir halde görülen 
hastalığa karşı aktif immünizasyon temini hu
susunda Garp memleketlerinde büyük gayret
ler sarf edilmektedir. 1960 senesinde Ameri
ka'da Enders ve arkadaşları kızamık virüsü
nü üretmeye muvaffak olmuşlar ve bundan 
canlı atenüe Lir aşı hazırlamışlardır. Diğer 
taraftan öldürülmüş bir aşı da hazırlanmış 
bulunmaktadır. Aşıyı tatbik edenlerin hepsi 
postvaksinal çok şiddetli reaksiyonların hu
sulünde mutabıktırlar. Aşı halen tecrübe saf
hasındadır. Canlı veya ölü aşıdan hangisi
nin kullanılacağı münakaşa halindedir. Aşı 
standart bir hale gelip kuran olarak tatbik 
sahası bulduğu takdirde aşının memleketimiz^ 
de de ihzarı hususu düşünülmekte ve bu ci
het bakanlığımızca taldb edilmektedir. 
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Çocuk felcine gelince : 
Çocuk felci hastalığı bütün dünyada artma 

: istidadı göstermekte ve dünya için bir prob
lem olmaktadır. Memleketimizde diğer Garp 
memleketlerine nazaran poliyo vakaları daha 
az görülmektedir. Bunda bâzı faktörlerin rol 
oynaması muhtemeldir. Memleketimizde de 
son senelerde vaka adedinde bir artma tema
yülü vardır. Nitekim 1957 senesinde 194, 1958 
de 162, 1959 da 332, 1960 da 456 ve 1961 de 
361 poliyo vakası ihbar edilmiş bulunmakta
dır. Vakaların bu rakamlardan bir miktar 
fazla olması muhakkaktır. İhbarlar paralitik 
poliyo vakalarına inhisar etmektedir. Felç 
yapmıyan diğer poliyo şekillerinin teşhisleri 
fevkalâde zor olduğu cihetle bunlar bütün 
dünya memleketlerinde olduğu gibi ihbar edi
lememektedir. Poliyo vakalarının artma isti
dadı göstermesi karşısında Saik tipi öldürül
müş çocuk felci aşısı ithali düşünülmüş ve 
bu maksatla 1961 de 40 000, 1962 de 60 000 ki
şilik çocuk felci aşısı ithal edilmiştir. Ço
cuklarını aşılatmak istiyen ebeveyn piyasadan 
aşıyı tedarik etmekte ve çocuklarını poliyoya 
karşı immünize ettirmektedirler. Canlı aşı mu
hakkak surette kütle tatbikatı şeklinde kul
lanılmaktadır. Canlı aşı ile kütle tatbikatı 
yapılmasını icabettiren bir durum henüz mem
leketimiz için bahis mevzuu değildir. Rusya, 
Macaristan, Çekoslovakya, Polonya ve diğer 
bâzı memleketlerde canlı aşı ile geniş ve bü
tün memlekete şâmil kütle tatbikatı yapıl
mıştır. 

Diğer taraftan Amerikalı müellifler canlı 
atenüe virüsün insan barsağmda üredikten ve 
mütaaddit pasajlar yaptıktan sonra aşı virüsü 
karakterini kaybedip virulansmm artacağı hak
kında bâzı endişeler izhar etmektedirler ve bu 
maksatla bu aşının ancak sıyyanen kütle 
.tatbikatında kullanabileceğini ileri sürmekte
dirler. 

Gerek kızamık ve gerekse polio aşısı ihzarı 
diğer bakteri aşılarından farklı olarak hususi 
teçhizatı, ince manipülâsyonları ve geniş ma-
teryeli icabettirmektedir. 

Keza canlı polio aşısı standart bir hale 
geldikten sonra, memleketimizde canlı aşı tat
bikatı zarureti hâsıl olduğu takdirde adı ge-
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çen aşının ihzarının da bahis mevzuu olacağı 
tabiîdir. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanına, verdikleri cevaplar
dan dolayı arzı teşekkür ederim. 

Efendim, kızamık hastalığının bütün dün
yada olduğu gibi yurdumuzda da zaman zaman 
şiddetlenen salgınlar yaptığı bir gerçektir. Her 
ne kadar son yıllarda hekimlik sahasında bil
hassa tedavi edici hekimlikte yeni yeni antibi-
otik ilâçların keşfi ile sağladığı terakki bu has^ 
talıktan ihtilât olarak görülen bâzı hastalık
ları ve ölümleri çok azaltmış ise de kızamık üc
ra köylerimizde ve kalabalık şehir ve semtlerin
de 'bilhassa tahribat yapan korkulacak 'bir has
talık olmak vasfını muhafaza etmektedir. 

Son yıllarda kızamıka karşı koruyucu bir aşı 
bulunmuş ve ileri "batı memleketlerinde ve hatta 
Rusya'da geniş mikyasta tatbik edilmekte ve çok 
iyi neticeler alınmaktadır. Bu aşının memleke
timizde de tatbik ve tamim edilmesi çok arzuya 
şayandır. R. Saydan M. H. E. pek çok hasta
lıklara karşı olduğu gibi bu hastalığa karşı da 
koruyucu aşı hazırlamak ile görevlendirilirse, müs
pet netice alınacağına kaaniyim. 

Çocuk felci hastalığına da son yıllarda mem
leketimizde gittikçe artan bir nisbette rastlan
maktadır. Musaplarını öldürmekten çok malûl 
vaziyete bırakan bu korkunç hastalığın yurdu
muzda eskiden yılda iki vaka şeklinde tesbitj ya* 
pılırken *bu günlerde (son yılda) günde ortalama 
iki vaka olarak görüldüğü, İstanbul Üniversite
si Çocuk Kliniği Profesörleri tarafından teyide-
dilmektedir. Bu hastalığa karşı enjeksiyon sure
tiyle verilen koruyucu Saik aşısına karşılık son 
yıllarda bilhassa daha fazla rağbet gören, ağız
dan tatbik edilen virülansı azaltılmış ve fakat 
canlı polio virüs aşısına başta Rusya olmak üzere 
Polonya ve Lâtin Amerika memleketlerinde da
ha fazla önem verilmektedir. (Sabin, Koprowsky 
ve Cox tekniklerinde hazırlanmış polio aşıları) 
Enjeksiyonla yapılan aşılamalar % 90 nisbetin-
de aşılyı hastalığın klinik tezahürlerine karşı ko
rumaktadır. Fakat polio virüsünü, şahsın mide, 
barsak yollarından def ve tart (elimination) ede
memektedir. Halbuki ağızdan tatbik edilen şekli 
ile çocuk felci aşısı daha ucuza mal olmakta, faz
la teknik personele (hemşire ve hekim olarak) 
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ihtiyaç göstermemekte ve fakat buna karşılık açı
lanan kimselerde hem antikor esasına dayanan 
bağışıklık tevlidetmekte ve hem de mide barsak yo
lundaki hastalık virüslerini elimine etmekte ve bar-
saklarm bağışık (immunüe) hale gelmesini sağ
lamaktadır. Bu hususiyetleri ile ağızdan tatbik 
edilen polio aşısı bugün dünya üzerinde seksen 
milyon kişiye kütlevi olarak tatbik edilmiştir. 
Memleketimizde de ağızdan tatbik edilen şekli ile 
bu aşının yayılmasını ve tutulmasını tavsiyeye 
değer görmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Gaziantep Milletvekili Muzaffer Can-
bolafın, Üniversitelerdeki görevlerine yeniden 
alınanlardan bâzılarının sebebiyet verdikleri 
olaylara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/298) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

9. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üs
tünde bir kuvvet olmadığı hakikatinin teyidinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
ve Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. Soru sahibi 
iki defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

10. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bucağı halkın
dan Mahir Kilıç'm karakolda ölmesi üzerine ce
reyan eden olaylara, ölüm sebebinn tesbiti için 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu ile 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü 
cevapları (6/301) 

BAŞKAN — Mehmet Kazova burada. İçiş
leri Bakanı yok. Efendim; iki bakan mı cevap 
versin, yoksa Adalet Bakanının cevabı kâfi 
midir?.. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Adalet Ba-
kanı kâfi. 

BAŞKAN — Som okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tokat vilâyetinin Erbaa kazasının Karayaka 

bucağında mukim Mahir Kılıç hakkında yapı
lan ihbar üzerine (Ruhsatsız silâh taşımak) su-
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cundan dolayı adliyeye sevk edilmek üzere BCa* 
rayaka Bucak Karakoluna getirildiği, silâhı tes
lim etmesi için kendisine ağır işkence yapıldığı 
geç vakit Merkez Karakoluna götürülerek ora» 
da da sabaha kadar dövüldüğü ve darp âmâ
ları neticesi vefat ettiği kasabada şüyu bulmuş
tur. 

Yakm akrabaları karakola müracaatla cese
din kendilerine teslimini talebettikleri sırada 
müessif hâdiseler cereyan etmiştir. 

Bu durum karşısında idari ve adlî ne gibi 
bir işlem yapılmıştır.? 

ölünün otopsisi yapılarak hakiki ölüm sebe
bi tesbit edilmiş midir? 

Hâdise dolayısiyle tevkif edilenler var mı
dır, varsa kaç kişidir, suçların mahiyeti neler
dir? 

Bu hususları Sayın İçişleri ve Adliye vekil
lerinin sözlü olarak cevaplandırmasını saygı ile 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 

1. Kavgada korkutmak maksadı ile silâh 
boşaltmaktan zanlı Mahir Kılınç adındaki şah
sın bu hâdiseyi mütaakıp firar etmesi üzerine 
aranmasına başlandığı, 5 gün sonra, 26.4.1962 
tarihinde, Mahir Kılınç'in babası tarafından 
Erbaa'nın Karayaka nahiyesi Jandarma Kara
koluna teslim edildiği; 27 . 4 .1962 tarihinde 
Merkez Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı 
Tahsin Çintan'ın sanığı buradan alarak kaza 
jandarma karakolu nezarethanesine koyduğu, 
mütaakıben jandarma assubayı Şükrü Gençay'-
m tabancanın yerini göstereceği beyanı ile Ma 
hir Kılınç'ı tekrar Karayaka Jandarma Kara
kol Komutanlığına götürdüğü ve tabancanın 
elde edilmesi üzerine de kazaya avdet ederek 
sanığı tekrar nezarete aldığı; 28 . 4 , 1962 sa
bahı Mahir Kılmç'ın nezarethanede ölü olarak 
bulunduğu, bunun üzerine adı geçenin babası 
tarafından Bakanlığa müracaatla jandarmalar 
tarafından oğlunun dövülmek suretiyle ölümü
ne sebebiyet verildiği telle ihbar edilmesi üze
rine mahalline derhal bir müfettiş izam edil
diği ve yapılan tahkikat sonunda; 

a) Hâdise mahalline giden C. Savcısı ve 
otopsi yapacak tabiplerin halkın toplanmış ol-
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.man yüzünden cesedi sağlık merkezine nakle 
muvaffak olamadıkları, o sırada pazar yerinde 
bulunan halkın bir kısmının jandarma karako
luna taarruz ettiği ve ancak, hâdisenin basıl
ması üzerine Mahir Kılmç'm cesedinin sağlık 
merkezine kaldırılmasının mümkün olduğu; 

b) Ceset üzerinde sulh hâkimliğince Hü 
kümet tabibi, sağlık merkezi tabibi ve Tokat 
Sağlık Müdüründen müteşekkil bir heyet tara
fından yapılan otopsi neticesinde : 

Her üç bilirkişinin, (Beyinde tesbit edilen 
kanama mihrakı ve penisteki skrotomun ölümü 
mütaakıp anormal şekilde şiş olması ve skroto
mun üzerinde sathi kanama mihrakları bulun
ması kendilerini şüpheye düşürdüğünü ve bn 
nesiçlerîn olduğu gibi alınarak adlî tıbba yol
lanması ve katî ölüm sebebinin bu müessese ta 
rafından tesbit edilmesinin yerinde olacağını) 
beyan eyledikleri; 

Adlî Tıp Müessesesi morg şubesinden 25.5 . 
1962 tarihinde alman raporda; (Mahir Kılınç'n 
ait gönderilen beyin nesiçleri ile penis ve çevre
sinin yapılan muayene ve histo - patolojik tet
kik sonunda, mezkûr uzuvlarda ölümü düşün
dürecek ımarazi ve tromatik bir lezyon bulu
namadığı) tesbit olunduğu; 

2. Bu hâdise ile ilgili olarak jandarma ko
mutanı ve ona tebean assubay ve karayaka na
hiyesi jandarma komutanı haklarında C. M. U. 
K. nun 154 ve Hâkimler K. nun 105 nci mad
deleri gereğince tahkik izni verildiği; 

3. Erbaa C. Savcısı hakkında keza tahkik 
izni verilmiş bulunduğu; 

4. Bundan başka ıkarakola taarruz edenler
den 41 kişi hakkında öldürmeye teşebbüs, Hü-
Triimete karşı şiddet kullanma, suç işle/meye tah
rik, jandarma karakolunu tahrip, jandarma er
lerini yaralamak, kanunlara sövmek, vazifeli 
anemura taarruz ve hakaret etmekten 9.6.1962 
tarihli talepname ile Tokat Ağırceza Mahkeme
sine dâva açıldığı ve bunlardan 24 ü hakkında 
tevfkif karan verildiği ve dâvanın ve ayrıca 

C Savcısı ve jandarma komutanları ve erleri 
-haklarındaki tahkikatın halen derdest bulun
duğu^. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı şimdi gelmiştir, 

buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SAHİR KURUTLU-

OĞLU (Ç. Bşk. Kont.) — Efendim, hâdise hak-
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'anda, Sayın Adalet Bakanı arkadaşımın verdiği 
İzahata ilâve edecek bir şey görmüyorum. An
cak, idari tedbirler zaviyesinden bâzı mâruzât* 
ta bulunacağım. 

Bu hâdiseden dolayı bu kaza merkezinde 
vilâyetçe, bâzı tedbirler alınmış ve bu cümleden 
olarak Hükümet tabibi il merkezine nakledilmiş, 
ilçe jandarma komutanı evvelâ il merkezine 
alınmış ve bilâhara Bakanlığımızca bölge dışı
na nakl olunmuştur. 

Hâdise esnasında karakolunu terk eden ve 
hâdisenin kendi karakolunda işlenmemiş olma
sına rağmen tahkikata iştirak eden merkez ka
rakol komutanına işten el çektirilmiş, gerek 
merkez karakolundaki ve gerekse Karayaka 
karakolundaki erlerin miktarı artırılmıştır. 

Hâdise, her safhasında adlî mahiyet arz et
mekte ve adliyece zamanında el konularak/ica
bının yapılmış ve yapılmakta bulunması itiba
riyle müfettişlikçe yapılacak bir tahkikat ol
madığı neticesine vâsıl olunmuştur. 

Hâdise henüz tahkikat safhasında adliyeye 
intikal etmiştir. Mesele esas itibariyle Sayın 
Adliye Bakanının uhdesine verilmiştir v«v Adli
ye Bakanının verdiği izahat belki, muhterem 
arkadaşımızı tatmin edecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kazova. 
MEHMET KAZOVA (TokaO — Muhterem 

Reis, Sayın arkadaşlar; Mahir Kılıç'm ölüm 
hâdisesi hakfanda izahatta bulunan içişleri ve 
Adliye vekillerine teşekkürler ederim. 

Yalnız hâdise şu şekilde olmuştur; Mahir 
Kılıç vaktiyle, rahatsızlığı dolayısı ile Tokat'
ta hastanede yatmıştır. Bu çocuk Erbaa'ya gel
miş vaktiyle araları açık olan arkadaşları ile 
karşılaşmıştır, arkadaşlarına silâh çekmiş, ken
disini kurtarmak için havaya silâh atmış ve 
kurtulmuştur. 

Bunun üzerine öbür taraf karalkola müra
caat etmiştir. Karakoldan bu çocuğu istemiş
lerdir. Bunun üzenine babası getirip çocuğu tea
lim etmiştir. Teslim ettiği zamanlarda bu ço
cuk karakolda dövülmüştür. Çocuk dövüldük
ten sonra kazaya götürülmüş ve kazada tekrar 
dövülmüştür. Tabancasını almak üzere Kara-
yaka'ya götürülmüştür. Erbaa ile Karayaka 
arası 5 kilometredir. Orada tabancasının yerini 
ilgililere haber vermiştir. Ve tabancasını almak 
üzere gönderildiği meydandadır. Tabancasını 
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aldıktan sonra çocuğu tekrar merkeze getirmiş
lerdir. Orada yine dövülmüştür, .hattâ bir riva
yet vardır ki, bunu tesbit edemedik, Buğama 
isimli bir dağ karakoluna götürülmüş orada dö
vülmüş, çocuk oradan getirildikten sonra dok
tora götürülmüş ilâç alınmış ve iğne yaptırıl
mıştır. Gece çocuk ölmüştür, hangi rahatsızlık
tan ve sebepten) öldüğü malûm değildir. Ak
rabaları çocuğu aramak için karakola gitmiş
ler, karakola gittikleri zaman, çocuk hap yuttu 
öldü demişler, ne zaman öldü demişler, bilmi
yoruz demişler, affedersiniz biraz kaba söylü
yorum, «Siktir edin pezevenkleri, bir it öldü.» 
demişler. 

Cumartesi günü oranın pazarı, bütün köy
lüler, hısım ve akrabaları orada toplanmışlar, 
ciğer acısı ile orada bâzı çığlık yapmışlar 
Halk, onun üzerine «ölüyü verin» demiştir, «ölü
yü hastaneye götüreceğiz» demiştir. 

Vaktiyle buna benzer bâzı hâdiseler olmuş
tur, Bir adam orada ölmüş, «taş yarasından 
öldü» denmiş, bu ölüm hâdisesi tahkik edildiği 
zaman, adamın kurşun yarasından öldüğü an-
lanşılmıştır. Yine bir adam ölmüş, «Sopa yara
sından öldü» demişler, balta yarası . çıkmıştır. 
Bu yüzden halkın oradaki tabiplere itimadı kal
mamış, ve ölünün kendilerine verilmesini iste-
migler, «Biz Tokat'a götüreceğiz, muayene etti
receğiz» demişlerdir. Karakoldaki subay arka
daş ise bu istek karşısında, «Bir it öldü! Vermi
yoruz ölüsünü» şeklinde mukabelede bulunmuş
tur. Bunun üzerine karakola yürümüşler ve bu 
yürüyüşü takibeden seyirciler de buna iştirak 
etmişlerdir. Bu hâdise bir isyan değildir. Ka
rakol basıldı deniyor, karakol basanlar tabiî ki 
suçludur ve suçluların cezalandırılması da lâ
zımdır. Biz karakolun basılmasını hoş görmüyo
ruz. Yalnız bizim şikâyetimiz mahallin jandar
ma kumandanının idaresizliğindendir, jandarma 
kumandanının kötü idaresindendir, kötü hareke
tlidendir. Halbuki o, orada iyi muamele yap
saydı başka türlü muamele görürdü. Kötü mu
amele yaptığı içindir ki halkta kötü muamele ve 
çılgınlıklar yapmıştır. Erbaa'da bir isyan ol
mamıştır, bu bir isyan değildir. Vaktiyle, orada
ki doktorun kötü rapor vermesi yüzünden yine 
böyle bir rapor verüir zannı ile korkudan müte-

' vellittir arkadaşlar. Bu korku dolayısiyledir ki, 
kapı, çerçeve kıran bir kalabalık görülmüştür. 
Hattâ bu kalabalık orada ba§ka bir memur tara-

i 3.9.1962 0 : 1 
fmdan sükûnete kavuşturulmuştur; Kalabalık tek
rar doktorun makamına gelmiştir; doktorun maka
mına gelince; millet bu sefer oraya yürümüştür. 
Yani, bu bir isyan değildir, bir heyecan netice
sinde yapümıştır arkadaşlar. Bugün de böyle 
hâdiselere raslıyoruz arkadaşlar; hattâ karakol 
öyle dayak atıyor ki, vatandaşlar dövülmek kor
kusu ile şikâyet edemiyorlar, hâdiseyi görenler 
de şahitlik yapamıyorlar arkadaşlar. Dövme bi
zim Anayasamıza aykırıdır. Haklı olarak dövü
nüyorsa niçin böyle yapılıyor demiyoruz, ama 
arkadaşlar, haksız yere ve partiler alet edilerek 
vatandaşlar dövülüyor, hâlâ iftira, tezvir ma-
kinası işliyor ve işlemektedir. Bir memur, bir 
idare âmiri vazifesini iyi yaparsa, lüzumsuz, ma
nasız gayrdtkeışlik, yardakçılık yapmazsa ikti
darı göklere çıkarır. Ama lüzumsuz, haksız mu
amele yapar yardakçılık, gayretkeşlik yoluna gi-
Iderse iktidarı yerin dibine indirir. Pekçok idare 
âmiri bu şekildedir arkadaşlar. Tabiî bunun ak
si de mevcuttur. Misal mi istiyorsunuz arkadaş
l a r ! Meselâ; İsmet İnönü Tokat'a gelmiştir, 
Zile'ye gitmek üzere Turhal'ın içinden geçmiştir. 
O zamanki idare âmiri Ali Altıntaş icabedeıı 
bütün tedbirleri almış, idareli bir idare âmiri 
olduğu için, Turhal'ın üçte ikisi duymamıştır 
bile. inönü Zile'ye gittiği zaman, bu gidişi Tür
kiye değil, bütün dünya duymuştur, İşte size 
iki idare âmiri. 

«Bugün, hâlâ adam dövülüyor» denilmekte
dir. Misal mi? istiyorsunuz?.. îşte Dökmetepe Na
hiye Müdürü Sabri isminde birisi, mütemadiyen 
dayak atmaktadır. Hattâ istediği birine muh
tar mühürünü verir, emrine hizmet etmediği 
zaman mührü alır başka birisine verir. Nahi
ye Müdürü Çarıksu Muhtarından mührü al
mış ve başka birine vermek istemiş, fakat alan 
olmamış. Çünkü müdürün emrine hizmet etme
diği zaman başkasna verecek. Bunun üzerine 
Îçgözen köyünde oturan birine yermiştir. Ya
lan mı? Rica ediyorum, bu vaziyet böyle devam 
ederse ve demokrasi bu ise biz böyle bir de
mokrasi istemiyoruz, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, 27 Mayıs sonrası idare âmir
leri bugün de, o gün de yine aynı durumdalar. 
27 Mayıstan sonra arkadaşlar, bir köyde biri 
komşusunun tavuğuna kişe, çocuğuna öte git 
dedi ise o kimse hakkında particilik yaptı, 
Hükümete hakaret etti diye karakollara koşu-
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yorlar, arkadaşlar. Karakolda nahiye müdürü 
yahut karakol kumandanlarının bir kısmı doğ
ru çalışıyor, bir kısmı gayretkeşlik, yardakçılık 
yapıyor. Sebebi, beni de gider üst makama şi
kâyet eder diye korkuyor arkadaşlar. Çünkü 
arkadaşlar içinde korku var. Netice ne oluyor. 
Netice arkadaşlar şu. oluyor .: Bunu kim yap
tı, kim yaptırıyor bu işleri ? Kim yapacak, bunu 
yapan C.H.P. liler deniliyor. Bunu yapan bir 
başkası olsa onun pişman olacağı gibi, bunu 
yanan C.H.P. ise o da pişman olacaktır arka
daşlar. 

Arkadaşlar, eğer bunun ebesi Halk Partisi 
ise karakollarda dayak yiyen vatandaşlarımız 
ebesine düşman olacak ve doğacak çocukları da 
sakat doğacaktır. Bunların önlenmesini temen
ni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kazova'nm sözlü soru
su cevaplandırılmıştır. 

Arkadaşlar, aynı mesele hakkında, günde
min sorular kısmının 14 ncü maddesinde, Niğde 
Milletvekili Asım Eren arkadaşımızın da bir 
sorusu vardır. Kendileri bu sorunun da şimdi 
görüşülmesini istemektedir. Müsaade ederseniz, 
kendisine söz verelim, iki işi birden görmüş 
oluruz. (Muvafık sesleri) 

14. — Niâde Milletvekili Asım Eren*in, 
Erbaa îlcesi Jandarma Merkez Karakolunda bir 
vatandasın ölü olarak bulunmasından doğan 
olaıılar hakkında bilgi verilmesine dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/307) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olara.k cevaplandırılmasına delâlet 
'Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Soru : 
1. Bu hafta başında Erbaa ilçesinde bir va

tandaşın jandarma merkez karakolunda ölü 
bulunmasından doğan kanlı olay üzerinde Sa
yın içişleri Bakanının Yüksek Mecliste sözlü 
bilgi vermelerini; 

2. Olaya karışan her derecede Devlet me
mur, subay, assubay, uzatmalı çavuş ve onbaşı
larla erlerin, tevkif edilen halk karşısında, 
halâ görev başında ve hattâ aynı ilçe veya il 
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içinde bulundurulmaları doğru mudur? İdari 
yönden bu görevlilerin haklarında ilk tedbir 
olarak o bölgeden ve hattâ geçici olarak da ol
sa görevlerinden uzaklaşırılmaları gerekmez 
mi? 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı evvelki izahatı
nıza ilâve edecek başka bir şey var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI S AHİR KURUTLU-
OĞLU (C. Bşk. Kont. Üyesi) — Şimdilik yok 
efendim. 

BAŞKAN — Asım Bey, buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, bendenizin sözlü sorumun birinci kısmına Sa
yın Adalet Bakanı ve kısmen de Sayın lç;şltri 
Bakanı cevap vermişlerdir. Yani bu hususta iza
hatta bulunmuşlardır. Bilhassa adlî tıbbın verdi
ği rapora göre, beyin kısmiyle penis ve civarın
daki uzuvların yapılan tahlilleri neticesi troma-
tik yani darptan mütevellit morarma ve çürüme 
gibi eserler görülmediği tesbit edildiğine göre 
darp neticesi ölümün vukubulduğu hakkında bir 
katiyet yoktur. Gerçi heyecanlı anlarda, insanla
rın kalb hastalığından dolayı âni olarak, soktei 
kalbten vefat etmesi ihtimali varsa da, Sayın 
Adalet Bakanının okuduğu adlî tıp raporunda 
bu cihete temas edilmediği için, böyle bir ruhi 
tazyik altında kalb sektesi neticesinde ölüp ölme
diği meçhuldür, varit olabilir. 

Yani büsbütün katiyetle, tromatik neticesi 
ölüm hâsıl olmamıştır denemez. Belki bir darb 
neticesi böyle ölüm vâki olmayabilir. Ama ada
letin elinde bulunan meselenin bu yönden tami
kini, tahkikini istemek hakkımız değildir. 

İkinci meseleye gelince; filhakika ölüme sebe
biyet vermemiş olsalar dahi bu jandarma merke
zinde ve bu ilçede, hattâ bu ilde, yani Tokat ilin
de vazifeli bulunan jandarmalarla, askerî şahıs
larla burada vazife gören Hükümet doktoru belki 
ilçe kaymakamı ve belki il valisi üzerinde bönde
niz hassasiyetle durmayı ve bunların muvakkaten 
hâdiselerin tahkiki üzerinde, şahsi tesirlerinin, 
nüfuzlarının âmil olmaması için oradan uzaklaş
tırılmalarını ve bidayette zahir olan suçlulukları 
nisbetinde, hattâ, muvakkaten Devlet hizmeti e-
rindeki görevlerine ara verilmesi suretiyle, ken
dilerinden alınmasını doğru bulurum. 

Maksadım şudur : 
Mesele, Tokat'taki askerî personelin, Hükü

met tabibinin ilçe kaymakamının veya il valisi
nin veya bu tahkikatta suçlu olmaları muhtemel 
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diğer Devlet memurlarının mutlaka tecziye'erini 
veya mutlaka suçlu olduklarını kasdetmek değil
dir. 

Ondan 2 - 3 sene evvel, o tarihten 1 - 2 ay son
ra Türkiye de muhtelif illerde meselâ bizim Niğ
de ilinde dahi jandarmanın halk tarafından zu
lüm ve i'tisaf • diye adlandırılan, belki haklı ve 
belki de haksız bu gibi hâdiseleri olmuştur ve ol-
malktadır. Bâzı yerlerde jandarma vazifesini ifa 
etmekle görevlendirilmiş olan ordu birliklerine 
ve bunların sorumlularına karşı da halk taşkın
lıklar yapmıştır. Psikolojik bakımdan ihtilâli, in
kılâbı takibeden zamanlarda halkın biraz taşkın 
olması, kendisine verilen hürriyeti fazlasiyle be-
nimsiyerek, bâzı hallerde taşırması mümkündür. 
Bu gibi olaylar hükümet kuvvetlerine karşı baş
ka memleketlerde de olmuştur ve olmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki, zabıta kuvvetlerini töhmet 
altında bırakmayı asla doğru bulmaım. Jandar
ma karakolunun halkın hücumuna mâruz kal
ması, zabıta kuvvetlerinin itham edilmesi, bu hal
kı küçümsemek olur ama, burada asıl küçümse
nen Devlet otoritesidir. Devlet otoritesi, dâhilde 
ıDevletin hükümranlık, hâkimiyet hakkıdır. Bunu 
sarsmaya inkılâp zamanında da olsa, hiç kimse
nin, ne idare âmirlerinin ne de 'milletvekillerinin 
hakkı yoktur. Bu bakımdan bendeniz halkın taş
kınlıklarını önlemek maksadiyle bu gibi olaylarla 
alâkalı şahısları icabederse muhitinden ulaklaş-
tırmak gibi idari tedbirleri ilgili bakanlardan bil
hassa istirham ederim. Aksi takdirde halk, olay
ların hararetli günlerinde onları karşısında ve iş 
•başında gördükçe idarenin kasten bu vaziyeti ih
das ettiğine inanır ve bu idarenin çekilmez bir 
idare olduğu düşüncesine kapılır. Şurada burada 
ıbu gibi vaziyetler tekerrür ederse memleket dâ
hilinde Devlet otoritesinin za'fmı intaceder. Ta
biî böyle bir durumu hiçbirimiz arzu etmeyiz. 
Benim temennim, mümkünse jandarmanın bu 
ıgibi olaylarda idareli bir tutum takibetmesini is
temektedir. Bir taraftan Bakanlığın, merkezi 
Hükümetin, vilâyetlerdeki teşkilâtını, bu gibi 
olaylarda, halkın gazabını teşdidetmemesi için 
muvakkat bir şekilde, idareli bir şekilde, halkın 
gözü önünden, bir müddet için dahi olsa, uzak
laştırılmasının prensip ittihaz edilmesidir. Mâru
zâtım bundan ibarettir, efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
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du'nun, Emekli Sandığı ve tşçi Sigortaları Klo
rumu ile benzeri kurumların yatırımlarının istih
sali artırıcı sahalara yöneltilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/303) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
Yok. Sorusu gelecek Birleşime bırakılmıştır, 

12. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakilıç'ın, 
bir Hükümet buhranı olduğu hakkındaki hava
nın giderilmesi hususunda ne çare düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/304) 

BAŞKAN — ıSoru sahibi burada mı? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Soram 

eski Hükümete müteveccih idi. Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Soru geriverilmiştir. 

13. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
Bakanlık teşkilâtında ne kadar tabip, eczacı, hem
şire, ebe, sağlık memuru ve laborant kadrosu 
münhal bulunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
iki defa bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

15. —Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, mem-
lemetimizde ne kadar elma istihsal ve istihlâk 
edildiğine ve elma ihracı hususunda bir tedbir 
alınmış olup olmadığına dair sözlü soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen üe Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin sözlü cevapları 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bu
rada. Tarım ve Ticaret Bakanları burada. So
ruyu okutuyorum. 

26 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Ticaret Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. Saygılarımla 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

Soru : • • • • • 
1. — Memleketimizde senede kaç ton elma 

istihsal edilmektedir? 
2. —: önümüzdeki yıllarda bu istihsalin ne 

miktarda artacağı tahmin edilmektedir? 
3. — Halihazırdaki istihsalin ne kadarı dâ

hilde istihlâk edilebilmektedir? 
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4. — ihraç, bakımından Hükümetin bir ted

biri var mıdır, varsa nelerdir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlar, sualleri aynen 
okuyayım ve cevabını hemen vereyim: 

Soru : 1. — Memleketimizde senede kaç ton 
elma istihsal edilmektedir? 

Cevap : 1960 da 207 900 ton, 1961 de 298 517 
ton elma istiftusal edilmiştir. 

Soru : 2. — önümüzdeki yıllarda bu istihsa
lin ne miktarda artacağı tahmin edilmektedir? 

Cevap : Tarım Bakanlığı tarafından önü
müzdeki yıllarda istihsalce % 10 kadar bir artış 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Soru : 3. — Hali hazırdaki istihsalin ne ka
darı dâhilde istihlâk edilebilmektedir? 

Cevap : İstihsalin tamamı hemen hemen iç 
piyasada isti'hlâk edilmekte ve çok cüzi bir 
miktar ihraçolunabilmektedir. 

Soru : 4. — İhraç bakımından Hükümetin 
bir tedbiri var mıdır, varsa nelerdir? 

Cevap : Dahilî istihlâkin ve iç piyasa fiyat
larının 'dış pazarlardaki fiyatlara nazaran yük
sek olduğu ihracatın artmasına imkân verme
mektedir. Ancak, İhracatı Çeliştirme Etüt Mer
kezince yaş meyvalarımizın ihracatının artırıl
ması yolundaki çalışmalara tabiatiyle elma da 
dâhil bulunmaktadır. 

Elma ihracatımız 

Sene Miktar ton 

1955 113 (Suriye) 
1956 58 (Suriye-
1957 195. (Suriye 180, Lübnan 15) 
1958 60 (Suriye 40, Lübnan 20) 
1959 
1960 32 (Holânda) 
1961 

İhracaatı teşvik merkezi, yaş meyva ihraca
tını temin için konuyu etüte tâ'bi tutmakta ve 
bunları mahallinden (satış yerlerine götürmek 
suretiyle mahreç aranmaktadır. Nitekim şeftali 
hakkında böyle olmuştur. Bursa'da teşkil edi
len bir şirket vasıtasiyle İngiltere ve Holân^â'-
ya şeftali ihraç edilmiştir. Tetkik sırasının el
maya da gelmektedir. İnşallah müspet sonuç
lar alindığı takdirde gelecek sefer buradan ih-
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reç edilecek miktarın arttığını tebşir edebilece
ğim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gire

sun) — Mu'hterem arkadaşlarım, Ruhi Soyer 
arkadaşımızın, Ticaret ve Tarım Bakanlığına 
müşterek tevcih buyurdukları suallere Ticaret 
Bakanı arkadaşımız tarafından verilen cevaba 
bendeniz de aynen katılıyorum. Aynı rakam ve 
aynı malûmat bizde de mevcuttur. Esasen bun-

. lar Istafisti'k Umum Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan malûmatlardan ibarettir. İlâve edece
ğim bir haşka şey mevcut değildir. Hürmetle
rimi sunarım. 

BAŞKAN — Ruöıi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Muhterem Tarım ve Ticaret Bakanla
rımızın sorum hakkında vermiş oldukları ceva
ba teşekkür ederim. 

Mevzu ilk nazarda lokal bir şeymiş gibi gö
rünebilir.. Fakat yaptığımız tetkike göre Van'
dan Edirne'ye, Antalya'dan Karadeniz sahille
rine kadar bütün memleket sathında bir elma 
yetiştirme merakı yüzünden elma istihsali gün
den güne artmış ve artmaktadır. Bu itibarla el
ma mahsulümüzün mutlaka büyük bir ihracat 
metaı haline gelebileceğini arz etmek isterim. 
Bu şekilde düşündüğümüz takdirde, mevzuun 
lokal bir mevzu değil, hakikaten memleket ça
pında ihracat ve döviz membaı mevzuu olduğu 
anlaşılır. 

Muhterem arkadaşlarım, elmalarımızın ge
rek mukavemet, muhafaza edilebilme vasıfları, 
gerek nefaset, gerek koku, gerek manzara iti
bariyle, öyle zannediyorum ki, dünyada yetişti
rilmekte bulunan elmalardan üstün bir kalitesi 
vardır. Bu itibarla eğer Sayın Ticaret Bakanı, 
vait buyurdukları gibi elma mevzuunu ele alır 
hakikaten bir ihraç metaı haline getirme lütfun-
da bulunurlarsa, memleketimizin büyük bir dö
viz membaı olacağına eminim. 

Bir misal olarak, arz edebilirim ki: Geçen Be
ne sonbahar ve ilkbaharda yalnız Niğde vilâye
tinde dikilen elma fidanının yekûnu 60 binin 
üstündedir. Bu bütün memlekette böyle bir hız
la devam etmektedir. Elma geçen yıllarda büyük 
bir fiyatla satılmakta olduğu halde, geçen sene 
memleketimizde piyasanın açıldığı andan itiba
ren gittikçe düşen ve son zamanlarda 50 kuruşa 
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kadar inen bir fiyat sükûtu arz etmiştir. Bu da 
memleket sathında muhtelif yerlerde yetiştiril
mekte olan elmaların süratle piyasaya arz edil-: 

rtıiş olması yüzündendir. Bu itibarla ihraç mev-
zuunun ele alınmasını tekrar ehemmiyetle teba
rüz ettirmek isterim. 

Tarım Bakanımıza mühim bir noktayı daha 
arz etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene nedense 
mmtakamızda Tarım Bakanlığı haşaratla mücade
leyi bırakıvermiştir. Bu yüzden bu sene halk şaş
kın bir şekilde şundan bundan tedarik ettiği te
sirsiz ilâçları kullanmış ve buna inzimam eden 
amansız bir kuraklık yüzünden bu sene 
mmtakamızda 25 bin tonu aşması icabeden elma 
istihsalinin % 80 ni altına dökülmüş ve mah
volmuştur. Bu itibarla, Muhterem Tarım Baka
nımızdan, elma haşeresi üzerindeki mücadeleye, 
elma mmtakalarında ehemmiyetle devam edilme
sine dikkat buyurmalarını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile arz et
mek isterim ki, maalesef Orta - Anadolu, bilhas
sa Niğde'de, ilikleri kurutan bir kuraklık hüküm 
sürmektedir. Buraya gelirken uğradığım köyler
de bâzı köylüler, bize göç edecek bir yer bul, de
diler. Orta - Anadolu bu kadar ağır, çölleştirici 
bir kuraklığın tesiri altındadırlar. Bu itibarla
dır ki, Hükümetimizin nazarı dikkatlerini bu 
nokta üzerine bu vesileyle celbetmek istiyorum. 
Tekrar ayrı takrirler vereceğim. Hürmetlerimi 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET tZMEN (Gire

sun) — Efendim, muhterem arkadaşımız geçen 
sene Niğde'de elma mevzuundaki mücadelenin 
bırakılmış olduğunu ifade ettiler. Hâdiseye bu
rada muttali oldum. Sebebini tabiatiyle bilmi
yorum. 

Efendim, umumiyetle mücadele mevzuunda 
bir teşkilât olarak müstahsilimizi yetiştirip, öğ
retip ve alıştırdıktan sonra ilâç, makina gibi 
ve sair imkânları kendimiz temin etmek suretiy
le mücadeleyi kendilerine bırakıyoruz. Bâzı 
mevzular da böyle olmuştur. Halkımız bu şekil
deki mücadeleye alışmıştır. Bunun da böyle bir 
sebep tahtında olmasını temenni ederim. Ama 
hâdiseyi, kendilerinin burada ortaya koymuş ol
malarından istifade ederek, araştıracağım, tet
kik edeceğim. Böyle bir sebepten ileri gelmiyor
sa bu mühim servetimizin korunması tabiîdir. Bu 
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hususu tetkik edip ayrıca meşgul olacağımı arz 
eder, hürmetlerimi teyiden sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, İstanbul'da Belediye ile ll ayrıldığı 
halde ilçelerde Belediye müdürlüklerinin halen 
kaymakamlar elinde bulundurulması sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/310) 

BAŞKAN — Soru sahibi sorusunu geri almış
tır. 

17. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'tn, 
İstanbul'da neşredilen Millî Yol dergisinde «Do
ğunun derdine çare» başlığı altındaki yazıdan 
dolayı imza sahibi hakkında takibat yapılıp ya 
pîlmadığına dair Adalet ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/312) 

BAŞKAN — Soru sahibi Başkanlık Divanın
da vazifeli bulunmaktadır. Yerine Riyasette gö
rev alacak Divan Kâtibi arkadaşlardan birisini 
aradım. Mevcut değil, içtüzüğün 90 ncı maddesi 
gereğince kendisi vazifeden ayrılamıyacağı 
için bu soruyu da gelecek Birleşime bırakıyo
rum. 

18. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 
1 Mayıs 1962 günü Eskişehir Hasırcı Çiftliği 
sayfiyesinde öğretmen ve öğrenciler arasında 
basında açıklanan olaylara dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/313) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
tkinci defa bulunmadığı için, bu soru da düş
müştür. 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürürlü
ğe girdiği günden bugüne kadar İstanbul, İz
mir, Ankara ve Anadolu gazetelerine verilen 
ilân bedellerinin miktarına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/314) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. Başbakan adına cevap verecek kimse var mı, 
efendim?. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI EKREM ALÎ-
CAN (Sakarya) — Basın - Yayın Vekili cevap 
verecekti, kendileri burada yoklar. 

BAŞKAN — Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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20. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Tedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği günden 
beri bu kanuna aykın ne kadar olay tesbit edil
diğine dair sözlü soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı (6/315) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Adalet Ba
kanı burada, soruyu okutuyorum. 

7 . 5 . 1962 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygı 
ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Tedbirler Kanunu çıktığı günden beri 
memlekette bu kanuna aykırı ne kadar olay tes
bit edilmiştir? 

% Bu olaylardan kaç tanesi basınla ilgili
dir. Kânuna aykın harekette bulunan gazeteler 
hangileridir? 

, ADALET BAKACI ABDÜLHAK KEMÂL 
YÖRÜK (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın ihsan Ataöv'ün sorduğu soruya cevap arz 
ediyorum.: 

38 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7 Mart 
1961 tarihinden sözlü sorunun tevcih edildiği 
12 . 5 . 1962 tarihine kadar bahis konusu 22.dâ
va açılmıştır. Bunlardan 5 tanesi basınla ilgili 
dir. Bu basınla ilgili olanlardan birisi (Kü
tahya Postası) Kütahya'da çıkıyor, ikincisi: Ma
latya Halk Postası, Malatya'da çıkıyor. Bir di
ğeri Dünya Gazetesi, bir tanesi de Millî Yol der
gisi hakkındadır, istanbul'da açılmıştır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, bu soruyu Sayın Bakanlığa tevcih edi
şimizin sebebinin başında kanunun müzakeresi 
sırasındaki havanın bizim üzerimizde bıraktığı 
tesirin rolü büyüktür. Bu kanun memlekette şa
hıslar arasında ayırıcı, tahrikleri, bertaraf edici, 
aşırı sağ ve sol cereyanlardan cemiyeti koru
yucu bir esbabı mucibeye dayanıyordu. Fakat, 
şimdi Sayın Bakanın verdiği izahattan anlıyo
rum ki, bu kanun bâzı vilâyetlerde çıkan küçük 
gazetelere tatbik edilmiştir. 

Ben.şahsan, Türk basınını bu kanundan iti
baren hassasiyetle takibediyorum. Bu kanun, 
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şümulüne giren suçlar şimdiye kadar harfiyen 
tatbik edilse idi, bugün Bakanın bu kürsüden 
saymakla bitiremiyeceği kadar muhakeme açıl
ması iktiza ederdi. Eğer kanunun çıktığı gün
den bugüne kadar kendi müştemilâtı içine gi
ren suçlar bu kadar az ise, bu kanunun Türk 
efkârını, Türk basınını, sayfalarında verdiği 
yer nisbetinde ağır bir baskı altında tutarak 
ona bir kilit vurmaması iktiza ederdi. Vatan
daşlar üzerinde ve basın üzerinde bu kadar ağır 
bir yük tahmil eden bu kanun çok cüzi tatbik 
ediliyor ve bu da bâzı vilâyet gazetelerine inhi
sar ediyor ise; tatbik edilemiyen yahut da tat
bikinden korkulan bu kanunun vatandaşın üze
rinde Demokles'in Kılıcı gibi, ruhların daimî 
bir baskı altında tutulmasından başka bir şey 
ifade etmez. Bu sebeple kanun eğer tatbik edil-
miyecekse derhal Hükümet tarikiyle ilgasını is
temek bizim hakkımızdır. 

Sayın Vekilin ifade ettiği tarihten itibaren 
evvele ait elimde pek çok doküman var. Fakat, 
maalesef bunları şimdi Muhterem Heyetinize 
arz edemiyeceğim. Çünkü, bu kanunu tatbik 
edecek merciler maalesef çalışmamışlar ve ka
nunun icabını yerine getirmemişlerdir. Çünkü, 
kanun, gerek demokrasi rejimini tehdit eden 
söz, yazı, resim ve karikatürlere karşı, gerekse 
27 Mayıs inkılâbını hedef tutan çalışmalara 
karşı bizi ve basını tam mânası ile bağlamakta 
idi. 

Halbuki, Bakanlık ve kanunu tatbikle mü
kellef olan mercilerin bugüne kadar yalnız bîr 
iki vilâyette faaliyet göstermiş olduğunu gör
mekteyiz. Vekilin izah ettiği miktarların içeri
sine Anadolu'nun bütün vilâyetlerde vatandaş
lara tatbik edilen hususların alınmamış olduğu 
kanaatindeyim. Yalnız basın üzerinde durul
muş. Fakat gönül isterdi ki, şu okuyacağım ya
zının da Bakanlığın tesbit ettiği takibat listesi
nin içerisine girmiş olsun. Bir gazete der ki : , 

«... Bizim Devlet adamı, politikacı, -aydını, 
hepimizin bugüne kadar Anayasa diye, demok-.. 
rasi diye, parti diye, seçim diye, ne lüks; ne fan-

i tazi, ne beyhude şeylerle uğraşıp bir daha geri 
gelmiyecek kıymetli zamanları heba ederek, bu 
millete karşı affedilmez cinayetler işlediğinizi 
anlıyacaksınız. 

Beyler, ağalar 40 000 köyünde, nüfusunun 
' yüzde sekBen yedisi anlatılan şartlar altında ya-
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gıyan bir millete Anayasa da lâzım değildir, de
mokrasi de lâzım değildir, parti de, seçim de lâ
zım değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım, yine muhterem ve
kilin bahsetmesini arzuladığım gazetelerden 
"birisinin de elbetteki Dünya Gazetesi olması ik
tiza ederdi. Çünkü, hu kanunun şümulünde, ka
nunlar muvacehesinde eski ve yeni kurulmuş 
partilerin tümünü kötü gösterenlerin de aynı 
şekilde cezalandırılacakları ifade edilmekte idi. 
Ben şimdi Dünya Gazetesinden bir kısım oku
yorum: «Artık gözler açılmıştır. Şu nokta an
laşılmıştır 'ki, A. P. bir yol geqen (hanıdır. Bir 
istikrarsızlık kumkumasıdır. Bunu bir parti 
sanmak hatadır. Bununla bir anlaşma yapmak 
ve yol arkadaşlığı mümkün olduğunu sanmak 
gafletin gafletidir.» Devam ediyor. «Bunlardan 
bâzıları maksada varmak için iki tehlikeli si
lâha başvurmaktan çekinmem'i'şlerdir: Birincisi, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin içine ikilik tohumları 
sokmaya çalışmak ve arkadaşları arasında:» 
Silâhlı Kuvvetlerden endişe etmeyin, ordu bi
zimle beraberdir «propagandasını el altından 
yapmak.» 

Şimdi, '.muhterem Vekile ve onun emrinde 
bulunan sayın Cumhuriyet savcılarını vazifeye 
davet etmek hakkımızdır. 

Bu arada, yine Türk 'basını içerisinde müm
taz bir yer işgal ettiği öteden beri iddia edilmiş 
mecmualar arasında, büyük suç işleyen mec
muaların tak'ibedilmediklerini görüyoruz. (Bir 
misal : Akis, Metin Toker imzası ile çıkmıştır. 
Yalnız, bunun tarihi koalisyonun bozulduğu ta
rihe rastlamaktadır. Ben bu sözlü soruyu verir
ken, kanun yürürlükte iken işlenmiş bir suça 
tatlbik edilmesinin lüzumlu olduğunu düşün
düm. Bugün de, yarın da işlenecek bir suç dahi 
olsa Bakanlık gerekli kanunu tatbik etmelidir. 
Tatbik etmemişse bu kanun yürürlükten /kaldı
rılmalıdır. «Gürsel, A. P. nin kapısını çalmamış 
ise, memleketin sağlam kuvvetlerinin yarattığı 
mâni dolayısiyle bu yola sapmamıştır. Sapık 
«Parlâmento hâkimiyeti» anlayışının şampiyon
ları, Parlâmentonun isterse hilâfeti hile geri ge
tirebileceğini' iddiada en meşhur formülünü bu
lan ve 'kendi başı ile birlikte memleketin başı
nı derde sokan zihniyetin kendileridir..... 

(..Hiç bir kimsenin Türkiye'nin başına bir 
A. P. veya benzeri idareyi geçirme kuvveti yok
tur. Böyle bir ihtimalin 'belirmesi dahi, memle-
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ketin bütün sağlam kuvvetlerini bir anda 1960 
Mayısının o şafak günündeki inaçla kenetleye
cek ve doğacak selin önünde durulamıyacak-
tır.» •>• 

Sevgili arkadaşlarım, 'Türkiye'de demokra
tik rejimin müdafaasını yapacak olan Parlâ
mento ve Parlâmentoya dayanan Hükümetin 
önünde demokratik rejimin aleyhine neşriyat 
yapacaklar hakkında tatbik edilecek bir Ted
birler Kanunu mevcutken, eğer demokratik re
jime bu şekilde kasdedilirse ve bu yazıyı yazan 
Akis Dergisi olursa ve hu yazıyı yazan zait Hü
kümetin 'başında bulunan kimsenin yakını bu
lunur ve hu "kanun buna rağmen tatbik edil
mezse, hu demektir ki çı'kan kanunlar tatbik 
edilmiyecek. Bu kanunu çıkaran Meclisin, ka
nunları tatbik etmiyen hükümetleri iş başında 
tutmasından dolayı hurada hepimiz vicdanen 
Türk efkârı umumiyesi karşısında mesul du
rumdayız. Bu mesuliyetten ben şahsen kendimi 
tenzîh ettiğim için 'bu suali sormuştum. Adliye 
Vekâleti ve onun bütün mekanizmasının çıkmış 

• olan (kanunları tatbik etmesini ve herkese karşı 
aynı şekilde tathik etmesini, eşit,surette tatbik 
etmesini ve tatbik ed'Umiyecekse hu demoklesin 
kılıcını başımızın üstünden kaldırarak, ağzına 
kilit vurduğu söylenen; aslında vurmamış olan, 

; Tedbirler Kanunu Türk basınının üzerinden, 
Türk efkârının üzerinden ve antidemokratik 

, olduğu realite olan hu kılıcın Perlâmentonun 
üzerinden de kaldırılmasını ve başka realitelerin 
üzerine eğilmesini hatırlatmaya kendimi vazi-

- feli kıldım. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

21. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun Doğu, - Karadeniz halkının ekmeklik buğ
day dağıtımının verileceği Fisko Birlik Teşkilâ
tının bundan önceki dağıtım işinde suiistimal 
yaptığı hakkındaki söylentilerin doğru olup ol
madığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/318) 

BAŞKAN — Soru sahihi yok.... Gele^k Birle
şime bırakılmıştır.. 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ* 
lu*nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği mesire ma
hallinde 1 .5 . 1962 tarikinde öğrenciler ve öğ-

- 3 2 8 — 



M.Meclisi B : l l l 3.9.1962 0 : 1 
retmenler arasında vukubulan olayın neşıl çere- BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
yan ettiğine dair İçişleri ve MiUî Eğitim Bakan- Yok... İkinci defa da bulunamadığı için soru duş
larından sözlü sorusu (6/320) müştür. 

BAŞKAN — Soru sahibi yok.... Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun Eskişehir'de 5.5. 1962 tarihinde yapı
lan maç sonunda sivil ve askerî öğrenciler ara
sında çıkan olaylara ve gazetecilerin görevle
rine müdahale olunup olunmadığına dair Millî 
Savunma, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanların-
dan sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok... Gelecek 'bir
leşime bırakılmıştır. 

24. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar günü 
cereyan eden olaya dair İçişleri ve Millî Savun
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/322) 

[BAŞKAN — Bu konuda Millî Savunma Ba
kanının bir talebi vardır. Aynı kanuya taallûk 
eden 28 nci maddedeki soru ile beraber görü
şülmesini istemektedirler. Hakikaten 28 nci 
maddede Edirne Milletvekili ilhamı Ertean'in 
aynı mevzuda bir sorusu vardır. 

Her iki sorunun sahibi de burada mı efen
dim? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Ben burada
yım efendim. 

BAŞKAN — Kemal Bey ikinci defa bulun
madığından sorusu düşmüştür. Sizin sorunuza 
sırası gelince cevap verilecektir. 

25. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'-
im,, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vukua gelen 
olaylarda, yetkili adlî makamlarca ne gibi suç
lar tesbit edildiğine dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/325) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen
dim? Yok... İkinci defa 'bulunmadığı için soru 
düşmüştür. 

26. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde 
vukubulan olayın sebep ve mahiyetinin ne 
olduğuna ve idarecilerin dahli bulunup bulun
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/326) 

27. — Gümüsane Milletvekli Sabahattin Sa-
vacı'nın, Ankara Belediyesinin vergi resim ve 
tarife hadlerini artırması sebebine dir sözlü so
ru önergesi ve İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/328) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
Burada... İçişleri Bakanı burada. Soruyu oku
tuyorum. 

11 . 5 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1962 malî yılında tanzim ve yürürlüğe konu
lan Belediye bütçeleri ile belediyeler, betahsis 
Ankara belediyesi vergi, resim ve tarife hadleri
ni sebepsiz artırma cihetine giderek hemşehriler 
rini tedirgin ettiği vâki tatbikattan anlaşılmak
tadır. 

Tasdik ve vesayet makamı durumunda plan 
İçişleri Bakanının bu sorumu sözlü olarak cevap
landırmasına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Gümüsane Milletvekili 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI SAHlR KURUTLU-

OĞLU (C. Senatosu Üyesi) — Muhterem arka
daşlar; Gümüsane Milletvekili sayın Sabahattin 
Savacı tarafından verilen sözlü soru önergesini 
cevaplandırıyorum. 

1962 malî yılmda Ankara Belediye Komisyo
nunca tanzim ve kabul edilerek yürürlüğe konul
muş bulunan belediye bütçesiyle vergi resim • ve 
tarifelerde her hangi bir artırma cihetine gidil-
memintir. 

Ancak Sular İdaresi Genel Müdürlüğünce şe
hir içme suyunun maliyet bedeli nazarı itibara 
alınarak resmî daire ve ticari müesseselere evvel
ce tatbik edilmekte bulunan tarifenin mesken 
abonelerine de teşmil edilmesi belediye komisyo
nunca kabul edilerek 1 . 1 . 1962 tarihinden 
itibaren mesken aboneleri için de maliyet bedeli 
olan 90 kuruşun tatbikine başlanılmış ve bu su
retle Sular İdaresinin uğradığı zarar önlenmiştir. 

Gümüsane Belediyesi elektrik tesisatına yeni
den dizel motor ilâve edilmesine binaen elektrik 
tarifelerine % 40 - 50 ve su tarifelerine ise % 15 
nisbetinde bir zam yapılmıştır. 
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Bundan gayrı tarife ve resimlerde bir artır

ma mevcut değildir. 
BAŞKAN — Buyurun Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan ve muhterem arkadaşlarım; 
bendeniz sorumu bütün Türkiye için vaz'et
miştim. Sorum bütün Türkiye'deki belediye
lerde yapılan zamlara mütaallik idi. Bu ara
da Ankara Belediyesinden de bahsetmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sorumu vaz'et
tikten sonra, vekâlet tetkikatı zannediyorum 
ki, Ankara'da ve benim seçim bölgem olan 
yerlerde, tetkikat yapmışlar. Halbuki, Türki
ye'nin diğer yerlerindeki belediyelerde de vâki 
bu zamlar, gazetelerde dikkatinizi çektiği gibi, 
geçen yıldan bu yıla devam etmiştir arkadaş
larım. Bu resimlerin, bu vergilerin artması, 
her halde mevcut iktisadi durumdaki güçlük
lerin de artması, yetkili kurulların dikkate 
alacakları en mühim husustur. Hususiyle ma
hallî idarelerde bir keyifyet vardır : Mahallî 
idareler, giderlerine göre vergilerini, resim
lerini artıramazlar. Ancak kendi masrafları
nı gelirleri nispetinde yaparlar. Yani şu kıs
tası tesbit etmek lâzımdır ki, mahallî idare
ler bütçeleri, Devlet bütçesinden ayrı su
rette, ayrı ölçülere göre tanzim edilir. Devlet 
bütçesinde ihtiyaçlara göre vergi alınırken, 
mahallî idareler bütçelerinde mevcut gelirler 
nispetinde masraflar ayarlanır. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet, kendisi, 
«hiçbir suretle vergi zammı yapmıyacağım, va
tandaşa yük olmıyacağım» derken ve bunu her 
vesile ile ifade ederken, aynen mahallî, idare
lerin de Devletin davranışına ayak uydur
ması lâzımgelir. Halbuki tamamiyle bunun 
zıddı olarak, mahallî idareler kendi girişmiş 
oldukları azîm masrafları karşılamak için va
tandaşa yük olmaktan başka bir şey yapma
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün belediyele
rimiz çok kıymetli idarecilerimizin uhdelerin
de bulunmaktadır. Yarın seçimle işbaşına ge
lecek belediye başkanlarına vazifelerini dev
redeceklerdir. İdare âmirlerimizden, mümtaz 
vali ve kaymakamlarımızdan beklediğimiz, bu 
hususta emsal olacak, örnek olacak davranış
larla vatandaşa karşı ve bilhassa, seçimle ge
lecek kimselere örnek teşkil edebilecek icraat-
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ta bulunmalarıdır. Aksi halde vatandaşların, 
memleketteki mevcut iş hacminin durgun ol
duğu bir zamanda, kazanç imkânlarının çok 
azaldığı bir zamanda vatandaşa yüklenmek 
suretiyle bâzı teşebbüslere girişmek hiç de doğ
ru bir hareket tarzı sayılmamak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok Sayın Dahi
liye Vekili Beyefendinin izahatına teşekkür 
ederim. Ancak Dahiliye Vekili. Beyefendi be
yan buyururlarken, demin arz ettiğim mah
dut bilgilere istinaden izahat vermiş bulunu
yorlar. Bendenize gelen birçok mektuplarda, 
muhtelif yerlerde, elektriğe, suya çeşitli resim 
ve zamlar yapıldığı ifade edilmektedir. Bu 
zamlar bazan tahammül edilemiyecek nisbette-
dir.' Meselâ benim seçim bölgem için yalnız 
suya zam yapıldığından bahis buyurdular. Hal
buki bilâhara Haziran ayında elektriğe zam 
yapılmış bulunuyor. Demek ki, Vekil Bey, Ha
zirandan evvelki durumu ifade etmiş bu
lunmaktadır. Keza Ankara'da maliyetten bah
settiler. Muhterem arkadaşlarım; ben, zamlı 
olarak vatandaştan daha fazla bir vergi alın
dığından bahsediyorum. Bunu, maliyete irca 
etmek suretiyle ifade etmelerini ben pek uy
gun bulmadım. Arkadaşlarım; maliyet düşük
tür. «Maliyet haddini düşürmek suretiyle 
zam yaptık» deselerdi belki daha iyi olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da arz ede
yim ki, Ankara'da bilhassa Gençlik Parkı, mev
zuunda giriş ücreti olarak alınan 25 kuruş bi
lâhara 50 kuruşa çıkarılmak suretiyle fakir 
ailelere 5 - 7 - 8 - 1 0 çocuğu olan ailelere yük 
olmuştur. 

Muhterem Vekil Beyefendi bu durumu çok 
iyi biliyorlar. Sonra, şunu arz edeyim ki, bu 
tatbikatın hatalı olduğunu Ankara Belediyesi 
anlıyarak eski kararma rücu ederek giriş pa
rasını 25 kuruşa indirmiştir. Hatanın tashihini 
yerinde buluyorum. Ancak yine muhtelif ve
silelerle tertibedilen festivallerde giriş ücreti 
artırılmaktadır. Dün de bir festival dolayısiyle 
giriş ücreti 100 kuruşa çıkartılmak suretiyle 
halk girişten tedirgin edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kabîl tatbikat
tan ve bilhassa müstehlike yük olacak artır
malardan mümkün mertebe kaçınılmak lâzıma 
gelir. Bu münasebetle bütün idare âmiri arka
daşlarıma, vali ve kaymakam arkadaşlarımıza, 
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kıymetli Dahiliye Vekili arkadaşımın şahsında 
hitabediyorum; bu artırmaların bu sıralarda ve 
bilhassa kazançların gayet daraldığı şu sı
ralarda yapılmamasını temine gayret buyurma
larını istirham ederim. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

28. — Edime Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Mardin'de vukubulan olaylara dair sözlü soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu 
ile Millî Savunma Bakam îlhami Sancar'tn sözlü 
cevaplan (6/329) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
Evet. ilgili Bakanlar?... Buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların sözlü olarak İçişleri 

ve Millî Savunma Bakanları tarafından cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Edirne Milletvekili 
îlhami Ertem 

Mardin olayları stadyumda neden ve na
sıl başlamıştır? 

Statta başlıyah hâdise şehire nasıl inti
kal etmiştir? 

Stadyum olayları ile Tugay' Komutanlığı
nın ve vilâyetin taşlanması müessif vakıaları 
aynı gün mü olmuştur? 

Farklı günlerde ise, geçen müddet içinde 
idari ve askerî yetkililer heyecanın yatıştırıl-
ması, rencide olunan millî gururun iadesi 
için ne gibi tedbirler almışlardır? 

Gösteriye kaç kişi iştirak etmiştir? 
Hâdiseyi çıkarmaktan, tedbir alamayıp ön-

liyemeraekten sadece bir asteğmen, bir assubay 
ve bir onbaşı mı sorumludur? Sorumlular hak
kında ne muamele yapılmıştır? 

Mardinlilerden kaç, kişi tevkif edilmiştir? 
Sıfatları, mensubiyetleri ve sebepleri neler
dir? 

Hükümete göre, gösterilerin maksadı ve 
gayesi nedir, gösterilerde hakarete uğrıyan 
millî gururun reaksiyonu var mıdır? Gösteri 
nasıl olup da tecavüzi bir mahiyet almıştır? 

Hükümetin aldığı tedbirler Mardinlileri 
tatmin etmiş midir t 
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Yoksa, yaraya kabuk bağlatıp, içten mi iş

letmektedir? 
(BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, 

sözlü sorum çok teferruatlı idi. Bugün birçok hâ
diselerle konu kritik bir hale gelmiştir. Onun için 
cevabını umumi olarak istiyorum, madde madde 
değil... Sadece neticenin ne olduğunu umumi, ola
rak rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru sarih ve muayyendir. Sual 
çerçevesi içinde cevap verilecektir. Başka bir hu
susu öğrenmek istiyorsanız... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sorum çok 
teferruatlı olduğu için, sadece umumi olarak ce
vap istiyorum. 

BAŞKAN — Bakanların takdirine .bağlı. 
Buyurun, efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 

SANCAR (İstanbul) — Mevzuubahis hâdise 
hakkında mevkufen ilk tahkikat açılmış, fakat 
son tahkikat gayrimevkuf olarak devam etmekte
dir. Son tahkikat açıldığına göre, Anayasanın 
132 nci maddesi, hâdisenin burada görüşülmesine 
mâni olduğu kanaatindeyim. Arzım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — İçişleri Bakam. 
İÇİŞLERİ BAKANI SAHİR KURUTLU

OĞLU (C. Bşk. Kontenjanı)— Muhterem arka
daşımın sözlü sorusu büyük teferruatı ihtiva eder 
mahiyette olduğu için cevaplarımız da evvelce, 
hazırlanmış bulunduğu için kendilerinin bütün 
sorularını kapsar mahiyette bir cevap elimizde: 
mevcut bulunmaktadır. Ancak şimdi ifade bu
yurdukları veçhile telhisan ve umumi hatları, iti
bariyle- meselenin ortaya konmasını ifade ettik; 

. leri için bendeniz de mümkün mertebe kaza orga
nının yetkisi dâhilinde rüyet edilen bir dâva
nın temelini teşkil eden bu vakıayı teşrihine kaç-
maksızm derli toplu ifadeye çalışacağım. 

Pazar günü 6 Mayıs Dicle Spor Kulübüyle 
Mardin'in Timur Spor Kulübü futbol takımları 
arasında bölge birincilikleri karşılaşması yapılır
ken takımların taraftarı seyirciler arasında haş-
lıyan küçük çaptaki bir kavgada mahallinde ted
bir almış bulunan emniyet kuvvetlerinin müda
halesiyle hâdisenin büyümesine mâni olmaya ça
lışıldığı bir sırada yardımcı kuvvet olarak orada 
bulunan seyyar jandarma tugayına mensup er
ler. tarafından başlarındaki komutanın verdiği: 
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emirle müdahale edilmiş ve bu sebeple bir miktar 
büyümüş bulunmaktadır. Stadyum belediye hu
dutları içerisinde fakat, küçük ve standart bir ya
pıdır, henüz kapısı ve duvarları yoktur. ı Seyir
ciyle oyuncuları ayıran tel mania mevcut değil
dir. Döğüş ve müdahalelere bu itibarla da müsait 
bir manzara arz eder, bir vaziyettedir. Hâdiseye 
biraz da bu sebebiyet vermiştir. 

Başlamış olan hâdiseyi tahrik eden hangi ta
raftan olursa olsun tahrik edenler haklarında ka
nuni kovuşturmaya tevessül edilmek için Adliye
ye celbedilmelerinden ve bir teğmenin tabanca 
ile havaya ateş etmesinden münfeyil olarak ertesi 
gün lise ve sanat okulu öğrencileriyle sivil halk
tan 3 000 kadar Mardinli vatandaşımız yürüyüş 
yapmışlardır. Ve kendilerine istinadedilen bir 
sözü reddetmiş bulunmaktadırlar. Bu hâdiseler 
cereyan ederken vakıaları mahallinde görmek 
ve lâzımgelen tedbirleri almak üzere muhterem 
selefim İçişleri Bakanı ve bugünkü Devlet Baka
nı mahalline giderek, bu vazifeleri bihaıkkin ifa 
ettikten sonra Yüksek Meclisinizin huzurunda da 
bu izahatı vermişlerdir. 

Sualin diğer kısımları tamamen Adliyeyi alâ
kadar etmektedir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Netice nedir? 
İÇİŞLERİ BAKANI SAHİR KURUT-

LUOĞLU (Devamla) — Neticesi mahkemeye in
tikal etmiştir. Sualinizde üzerinde durulması lâ
zımgelen noktada içten içe kanıyan bir yara mı
dır, yoksa hâdisede muhterem Mardinli vatan
daşlarımızın tatmin olunup olunmadıkları mıdır? 
meselesidir. Bu seyahatim esnasında programıma 
(Mardin'i de dâhil etmiş ve oradan da geçmiş bu
lunmaktayım. Gerek o günden bugüne kadar ge
çen zaman içerisinde ve gerekse son tahkikatın 
açılmasiyle tahkikatın aldığı istikamet zaviyesin
den ve hâdiseye karşı idarenin ve Meclisin gös
termiş olduğu hassasiyet bakımından bunun o 
ıgün tezahür eden ve bir iyi düşünüş mahsulü ol-
mıyan bir tedbirin yarattığı ve geçici bir hâdise 
olarak kabul etmektedirler. Ve bunu ifade eden 
birçok yazılariyle de hâdisenin kanayan yara ma
hiyetinde hiçbir zaman tecelli etmiyeceğine inan
mış bu memleketin kader birliği içerisinde ken
disini Anayasanın himayesinde gören vatandaş
lar olarak .böyle bir yaraya sahibolmadıklarmı 
ifade etmişlerdir. 

Bundan dolayı hem bendeniz şahsan müsteri
him ve hem de muhterem llhami Ertem arkada-
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şımm müsterih olmasını ehemmiyetle rica edece
ğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — llhami Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) -— Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Millî Savunma Bakanının 
verdiği cevabı katiyen tatminkâr bulamadım. 
Benim sorduğum sualin, görülmekte olan muha
kemenin safahatı ile de alâkası yoktur. Anayasa
nın 132 nci maddesinde; «Görülmekte olan bir 
dâva hakkında Yasama Meclislerinde yargı yet
kisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz» de-
inlmektedir. 

Benim sorum ise, orada cereyan eden hâdi
seler ve bu hâdiselerin bugünkü durumudur. 
Muhterem İçişleri Bakanının verdikleri izahata 
da çok teşekkür ederim. Muhterem arkadaşla
rım; bu çirkin hâdiseyi tekrar deşmek ve üze
rinde durmak fayda yerine zarar getirir. Bunu 
kabul ederek, sualimin umumi olarak cevaplan
dırılmasını, rica ettim. Ve şimdi de kısa olarak 
hâdiseye temas edeceğim. 

Bizde bir yanlış zihniyet vardır, Devlet oto
ritesi, askerî otorite, üzerinde titriyerek çok 
mühim kıymetleri unutmaktayız. Mardin hâdi
sesi de bunlar gibi bir hâdisedir. Başta stad
yumda başlıyan ve iki sivil arasında sırf maç 
heyecaniyle doğan bir küçük hâdise, maalesef 
yetkisiz olarak - dikkatle üzerinde durulmasını 
bilhassa rica edeceğim, çünkü bu gibi hâdiseler 
tekrar etmemelidir - yetkisiz olarak seyyar jan
darmanın müdahalesi ile büyümüştür. Halbuki 
şehir içinde emniyet ve asayişi temin yalnızca 
emniyet kuvvetlerine aittir. Polis dururken, iki 
kişi arasındaki bir kavgaya hem de seyyar jan
darmanın müdahale etmesi tamamen kanuna 
aykırıdır. Maalesef evvelâ böyle müdahale edil
miş, sonra halk dövülmeye başlanmıştır. Bunun 
üzerine bir teğmenin askerlere süngü taktırıp, 
burada söylenmesi beni ve hepinizi üzecek bir 
hakarette bulunması hâdisenin büyümesine ve 
orada panik yaratılmasına sebebolmuştur. Bu 
haberler peyderpey şehre gitmiştir, ölümler ol
duğu bildirilmiştir. Bu hâdiseler devam eder
ken bir teğmen 22,30 da bir üsteğmenin atma 
binerek, tabancasını kullanarak ve Mardinlilere 
küfrederek yolu baştanbaşa dolaşmak sure
tiyle tekrar hâdisenin büyümesine sebebolmuş
tur. Ne yazık ki, ne Tugay kumandanı, ne vali 
ve ne de oraya gelen bakanlar bu büyük hâdi
seyi millî haj'-siyeti rencide ettiği zaviyesinden 
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ele almamışlar, ufak tefek Devlet otoritesine 
karşı gelme bakımından mütalâa etmişlerdir. 
Halk bakanlardan kendilerini korumayı bekle
dikleri halde, bakanlar aynı havaya uyarak ma
alesef vatandaşların derdine deva olmamışlardır. 
Bilhassa onları rencide etmişlerdir, işte hâdise
ler bu bakımdan büyümüştür. O kadar ilgilile
rin kabahati vardır ki, Sayın İçişleri Bakanına 
bir resim takdim ediyorum, bu resimde Tugay 
Kumandan Vekili aynı gün içinde, stadyumun 
tribününde oturmaktadır. Eğer askerlerin yet
kisiz olarak katıldığı bu hareketi yaptırmasay-
di, gerekli hassasiyeti gösterseydi, bu iş bu ka
dara ulaşmazdı. 

işte böylece netice olarak toplamak sure
tiyle demek istiyorum ki; çok dikkat edilmesi 
lâzımdır. Bilhassa millî haysiyete, millî şerefe 
dokunan meselelerde, ilgililerin kuru Devlet 
otoritesinin tahrikinden uzak düşünmeleri ve 
millî heyecanı anlamaları ve bu hassas noktaya 
dokunulduğu zaman da gereken alâkayı gös
termeleri lâzımdır. Mardin hâdisesi yetkisiz 
kimselerin kanun dışı, salâhiyetleri olmadığı 
halde, (Asayiş meselesi diyemiyeceğim) fakat, 
stadyumdaki bir inzibati vakaya müdahale et
mesinden ve toptan bir şehri ve halkını tahkir 
etmesinden çıkmış ve ilgililerin halkı teskin 
edemeyip, gerekli yakınlığı gösterememesinden 
büyük müessif hâdiselere yol açmıştır. Ama, 
Sayın İçişleri Bakanımızın temin ettikleri üze
re, mademki mesele halledilmiştir, yara kapan
mıştır, Mardinliler hâdisenin ne olduğunu anla
mışlardır, karşı taraf da anlamıştır, kendisine 
teşekkür ederim. Hâdiselerin mahkeme safha
sındaki cereyanı burada müzakere konusu ola
maz. Temennimiz; hem askerî otorite, hem de 
bir vilâyetin millî haysiyet ve şerefi, Türkiye-
deki bütünlüğü bakımından hâdisenin Hükü
metçe hassasiyetle ele alınmasıdır. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
29 ncu soruya geçiyorum. 

29. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in, 
İller Bankası İle Oktaş Firması arasında çıkan 
ve hakem yoliyle halledilen anlaşmazlığın şümu
lüne giren hususlara dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada, imar ve 
İskân Bakam, burada. 

3.9.1962 0 : 1 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERlM GÖKAY (istanbul) — Sorunun ceva
bını gelecek birleşimde verebileceğimden, soru
nun gelecek birleşime tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bakan, sorunun gelecek birle
şime tehirini istiyor. Soru tehir edilmiştir. 

30 ncu soruya geçiyorum. 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hazineye 26 milyon lira borçlu bulunan Ali 
lpar'ın yurt dışına çıkmasına nasıl izin verildi
ğine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/335) 

BAŞKAN — Soru sahibi, yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

31. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Memleketimizin nebati yağ ihtiyacını temin için 
ithal edilen likid soya yağlarına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/336) 

BAŞKAN — Soru sahibi, yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kaleboğazt isimli ta
rihî köprünün tamiri için şimdiye kadar ne gibi 
bir işlemde bulunulduğuna dair sözlü soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in sözlü 
cevabı (6/337) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. Bayındır
lık Bakanı, burada. Soruyu oktutuyorum : 

28 . 5 . 1962 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tokat vilâyetinin Erbaa kazasında Yeşilır-
mak ile Kelkit Çayının birleştiği yerde, Kale-
boğazı isimli tarihî köprü bakımsızlıktan harap 
bir şekildedir. Adı geçen köprünün tamiri için 
şimdiye kadar ne gibi bir işlemde bulunulduğu 
hakkında Bayındırlık Vekilinin sözlü olarak 
cevap vermelerini saygılarımla rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazöva 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Mehmet Kazova'nın Tokat vilâyetinin Erbaa 
ilçesi Kaleboğazı köprüsü hakkındaki soruları
na cevaplarımı arz ediyorum • 
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Kaleboğazı (Boğazkesen) Köprüsü Tokat -

Amasya hududunda, Kelkit Çayının Yeşilır-
makla birleştiği mevkide ve Yeşilırmak üzerin
dedir. Evvelce 5 açıklıklı kârgir kemer olarak 
inşa edilmiş olan köprünün kemer kısımları za
manla, tamamiyle yıkılmış ve bilâhara, kalan 
ayaklardan istifade edilerek basit bir ahşap 
tabiiye ile geçit sağlanmıştır. Amasya Valiliği
nin, bu ayaklar üzerine bir betonarme tabiiye 
yapılması yolunda evvelce yaptığı teklifi ma
hallinde incelemiş fakat 1941 yılında vukua ge
len zelzelede bilhassa iki orta ayağın geniş çat
laklar hâsıl olmak suretiyle hasara uğradıkları 
ve meylettikleri anlaşılmakla esaslı bir tabiiye 
inşası mümkün görülmemiştir. Diğer taraftan 
80 m. acılıkta olan köprünün ahşap tabliyesini 
tamir etmek yeniden bir ahşap tabiiye yapıla
cak kadar keresteye ihtiyaç göstermektedir. 
Esasen mevcut ayaklar çok kalın olmakla köp
rü debuşesi de kâfi gelmemektedir. Erbaa tara
fından köprüye giden yol yazın kurak havalar
da dahi zorlukla gidilecek kadar bozuktur. 

Yukarda izahına çalışılan sebeplerle sözü ge
çen köprünün tamirine teşebbüs edilememiştir. 
Bu mahalde yeni bir köprü yapılması daha uy
gun görülmekle beraber, ancak birkaç köyün 
birbiriyle irtibatını sağlıyacak ve en az 750 000 
liraya mal olacak bu inşaat için bütçe imkânla
rımız halen müsait bulunmamaktadır. 

İlişik krokide görülen Karayaka - Erbaa ara
sında ve Kelkit üzerindeki (Karayaka) köprü
sü 1962 ihale programına ithal edilebilmiş olup, 
bu köprü mülki taksimat bakımından Karaya
ka bucağı ve civar köylerini Erbaa'ya bağlıya
caktır. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 

Reis, çok kıymetli arkadaşlarım, vermiş oldukları 
izahattan dolayı Sayın Bakanımıza çak teşekkür 
ederim. 

Esasen Kaleboğazı dediğimiz köprü, Amasya 
hududu ile Tokat arasındadır. Bu köprü Amas
ya'nın hududuna yâkm olmakla beraber Tokat 
toprağı içerisindedir, yani Erbaa'dadır. 

Şimdi bu köprü Tokat'ın toprağı içindedh\ 
Bu köprü Doğudan gelen Kelkit çayının dolaşıp 
Yeşilırmağa birleştiği bir boğazın aynı istikame
tindedir. Erbaa'nın ve Taşova'nın köylüleri bu 
köprüden geçerler. Doğu ve Batı istikametinden 
gelenler de bu köprüden geçmek mecburiyetinde

dirler. Esasen Taşova Erbaa'dan ayrılmıştır. Taş
ova denilen yerde Yemişem Bükü diye bir köy 
vardı, buraya Yemişem Bükü diye bir kaza ku
rulmuştur. Yahut böyle bir namı vardır. Sonra
dan bu köy, Yemişem, Bükü namiyle bir kaza 
oldu. 

Şimdi, pazara gidecek olan köylüler, buraya 
geldiği zaman, köprünün Batı tarafından geli
yorsa, doğrudan doğruya Erbaa'ya gidemez. Ge
risin geriye gidecek, 20 Km. gidecek, Taşovaya 
varacak, oradan Erbaa'ya gelecek. Eğer köprü
nün Doğu tarafından geliyorlarsa Taşova'ya gi-
deceklerse gene gerisin geriye gidecekler, 10 Km. 
gidecekler Karayaka köprüsünden geçip Erbaa'
dan Taşova'ya gidecek. 

Şimdi, köylü buralara çok uzak mesafelerden 
gelmektedir. Bilhassa kış aylarında gece yarısın*-
dan çıkmadıktan sonra pazara yetişemiyor. Dü
şünün bir kere zaten köylü fakir sırtında ceketi 
yok, soğuklarda ne kadar perişan bir vasiyete 
düşecek. Biz oradan bir kamyon geçsin demiyo
ruz. Sadece köylünün oradan geçebilmesi için bir 
geçit sağlansın. Belki bu geçit de 10 - 15 bin, bel
ki de 5 bin liraya çıkabilecektir. Bu geçit yapıl
sın ve şu fakir köylümüz bu dertten kurtarılsın. 
Bunu Sayın Bakandan hassaten rica ediyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bakan, 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Mehmet Kazova'nın buyurdukları Batı boğazı 
köprüsünün kurulması ve vatanşların geçebilme
sini mümkün kılacak bir tabyenin yapılması tet
kik ettirilmektedir. Kendi huzurlariyle bu tabye
nin yapılmasının mümkün olup olmadığını Kara* 
yolları Umum Müdürüne anlattım, öyle tahmin 
ediyorum ki, beş on bin lira ile yapılacak bir tab-
ye değildir. Hattâ bu tabyenin yapılması için 
kullanılacak kereste parası tabye için sarf edile
cek paradan daha çoktur. Bunu daha evvelce de 
ifade ettim. Beş on bin lira ile geçidin sağlanması 
mümkün olursa tabiatiyle yapılmasına tevessül 
edilecektir. Hürmetlerimle. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) ,— Sayın Ba
kanın izahlarına teşekkür ederim. Köylü, her teh
likeyi göze alarak, bugün bu köprüden geçiyor. 
Bu tehlikeli köprüden ölümü bile göze alarak, 
hayvanı ile geçiyor. Köprünün ayakları bu sıkle
te tahammül ediyor. Yalnız köprünün üzerindeki 
ağaçlar ve tahtalar sökülmüş. Tehlike de bundan 

33& — 



M. Meclisi B : l l l S . 9 :1962 0 : 1 
doğuyor, Köprünün ayakları değil, üzerindeki 
ağaçlar tamir edilsin. Köylü bugün ölümü göze 
.Alarak geçiyor bu köprüden. Çünkü öbür tarafa 
gitmek istemiyor, çünkü pazara yetişemiyor. Bu
nu hassaten rica ediyorum, sadece ağaç kısmının 
tamiri yapılsın, ayakları kalsın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır. 

33. —Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak, Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına 

alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünüldüğü
ne dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/339) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok. 
ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

Arkadaşlar, vakit epeyi ilerlediği için Birle
şimi kapatacağım. Yalnız şunu arkadaşlarımıza 
arz edeyim ki; 5 Eylül Çarşamba günü saat 15 te 
T. B. M. M. toplanacaktır. Binaenaleyh, Millet 
Meclisi Birleşimini, T. B. M. M. bittikten sonra 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,38 

—mm 

b) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, 
Pilot Bölge olarak seçilen Antalya'da yapılan 
çalışmaların devam edip etmiyeceğine dair Baş
bakandan olan sorusuna, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Ekrem Alican'ın yazüı ceva
bı (7/96) 

16 . 4 . 1962 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassu
tunuzu saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
îhsan Ataöv 

1. Antalya ne zaman ve hangi esbabı mu-
ciibelerle pilot bölge seçilmiştir? Bugüne kadar 
ne gibi çalışmalar yapılmıştır ? Bu çalışmalar 
devam edecek midir? Şimdiye kadar bu ko
nuda ne kadar masraf yapılmıştır? 

2. Antalya'nın pilot bölgeden çıkarılması 
düşünüldüğü doğru mudur? Doğru ise esbabı 
mucibeleri nelerdir? Antalya'nın yerine pilot 
bölgeye dâhil edilecek yer neresidir? 

3. Bu konuda yabancı uzmanların ve Plân
lama Teşkilâtının görüşü nedir? Pilot bölgelerin 
tesbitinde hangi esaslar aranmaktadır? 

T. C. 
Başbakanlık 7.8.1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-962/2523 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18.4.1962 tarihli ve 7-96/1851-8386 sa

yılı yazıya karşılıktır. 
Pilot bölge olarak seçilen Antalya'da yapı

lan çalışmalann devam edip etmiyeceğine dair 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv tarafından 
Başbakanlığa tevcih edilen yazılı soru önergesi 
cevabının ilişik olarak sunulduğunu arz ede
rim. Ekrem Alican 

Başbakan adma 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Pilot bölge olarak seçilen Antalya'da yapı
lan çalışmaların devam edip etmiyeceğine dair1 

Antalya Milletvekili îhsan Ataöv tarafından 
Başbakanlığa tevcih edilen yazılı soru önerge
sine ait cevaptır. 

Antalya bölge plânlama projesi, 21 Ekim 
1960 tarihinde Birleşmiş Milletler özel Fonu, 
Hükümetimiz F.A.O. arasında imzalanmıştır. 
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Antalya pilot bölgesi ile ilgisi çalışmalar bu 

husustaki Andlaşmaya dayanılarak yapılmış 
olan plâna göre yürütülmektedir. 

Antalya, İsparta ve Burdur illerinden mü
teşekkil bulunan bölge F.A.O. nm Akdeniz Kal
kınma projeleri cümlesinden olarak, gelişmeye 
elverişli bulunduğu düşüncesiyle seçilmiştir. 

Yapılan çalışmalar : 
«Bölgenin kaynak ve imkânlarının envante

ri eldeki bilgiye göre millî, iktisadi ve sosyal 
plâna ithali düşünülecek projelerin hazırlan
ması» şeklinde özetlenebilir. 

Türk Hükümetinin proje ile ilgili taahhüt
lerinden biri olarak, 487 800 Türk Lirası Os
manlı Bankasındaki özel Fon hesabına yatırıl
mıştır. 

Andlaşnıa gereğince 1962 bütçe yılı için 
144 000 dolar karşılığı 1 296 000 T.L. bütçeye 
tahsisat konulmuştur. 

Antalya proje merkezinin kuruluşundan be
ri bölge çalışmaları için 260 000 küsur lira 
harcanmıştır. 

Antalya'nın pilot bölgeden çıkarılması dü
şünülmemektedir. 

Antalya bölge plânlama projesi bir yatırım 
öncesi araştırılmasıdır. 

Araştırmalar şunlardır : 
1. Su kaynakları, 
2. Arazi kullanma kabiliyeti, 
3. Arazi kullanışını geliştirme imkânları, 
4. Arazi kullanma ve arazi amenajmanı, 
a) Bahçe ziraat, 
b) Bitki koruma, 
e) Havvancılık ve çiftçilik bölünmesi, 
•d) Çiftçilik plânlaması ve makinalaşma, 
5. Ormancılık, 
6. Bahçecilik, -"mw 

7. Ekonomi - sanayi ve turizm, 
8. Beşerî problemler. 

Antalya projesi, başka bölgelerdeki tatbika
ta esas olacak bir pilot çalışmasıdır. Bu çalış
malarda önemli tipik meselelerin incelenmesi 
'imkânları da göz önünde tutulmuştur. 

Sıi kaynaklarının inkişafı bakımından da 
Antalya pilot bölgesi özel bir önem taşımakta
ndır. 

Proje sahası dâhilinde mevcut akar suların 
yıllık potansiyeli, 15 milyar metreküptür. Bu 
bölgede 470 000 hektar ziraat arazisi mevcud-
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olup bunun 270 000 hektarı sulamaya müsait-
tir. 

İklim ve toprak şartları sulu ziraatle yük
sek randıman elde etmeyi mümkün kılmaktadır. 
Burada yetiştirilecek endüstri bitkisi sebze ve 
meyva gibi mahsullerin dış piyasalarda pazar 
bulmaları imkânı vardır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, program* 
lan gereğince Antalya bölgesindeki su kaynak
larının inkişafı ile ilgili proje çalışmalarını 1961 
yılında ikmal etmiştir. 

F.A.O. Antalya Misyonu ile birlikte tanzim 
edilmiş olan program gereğince Aksu, Düden, 
Köprüçay, Manavgat, Korkuteli ve Finike pro
jeleri üzerinde de çalışılmaktadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bu ko
nudaki faaliyetlerini inkişaftan sonra yapıla
cak plânlama için gerekli topoğrafik, hidrolo-
jik, jeolojik ve ekonomik donelerin toplanma
sını, toprak drenaj ve enerji etütlerinin ikma
lini hedef tutmaktadır. 

2. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'tn, Türk 
Ceza Kanununun 16 net maddesinin tatbikatına 
dair sorusuna Adalet Bakanı Abdülhak Kemal 
Yörük'ün yazılı cevabı (7/112) 

30 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Tokat Milletvekili 
Ali Dizman 

T. C. K. 16 ncı maddesinin meşrutan tahliye 
hakkından istifade müddetinin cezanın dörtte 
birinden az olamıyacağı hükmü muvacehesinde : 

1. Mahkemenin uzaması v. s. gibi mahkûmun 
elinde olmıyan sebeplerden dolayı kanunun diğer 
hükümlerinin yerine vaktinde getirüememesin-
den mütevellit olarak veya başka her hangi bir 
sebeple bâzı ahvalde bu haktan istifade müddeti 
dörtte birden açağı düşebilmekte midir? 

2. Eğer birinci maddedeki vaziyetler tahad-
ıdüs etmekte ise her halükârda en az dörtte bir 
hakkın kullanılmasını imkân dâhiline sokacak 
bir tedbir düşünülmekte anidir? 

— 336 — 



M. Meclisi B : ] 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 11 . 7 . 1962 
C. t G. Müdürlüğü 

Sayı : 16130 

özü : Tokat Milletvekili Ali 
Dizman tarafından verilen 
yazılı soru önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : G-enel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alman 4 . 5 . 1962 gün ve 7/112/2042 -
9357 sayılı yazılan. 

Tokat Mületvekili Ali Dizman imzalı yazılı 
soru önergesinde (Türk Ceza Kanununun 16 ncı 
maddesinin, meşrutan tahliye hakkından istifa
de müddetinin cezanın dörtte birinden az olamı-
yacağı) hükmü muvacehesinde, mahkemenin 
uzaması ve saire gibi mahkûmun elinde olmıyan 
sebeplerden dolayı kanunun diğer hükümlerinin 
vaktinde yerine getirilmemesinden mütevellit ola
rak veya başka her hangi bir sebeple bâzı ahval
de bu haktan istifade müddetinin dörtte birden 
aşağı düşüp düşmediği ve mahkûmun elinde ol
mıyan bir sebepten istifade müddeti kanunda ya
zılı müddetten aşağı düştüğü takdirde bu hak
kın kullanılmasını imkân dâhiline sokacak bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 

Meşrutan tahliye, mahkûmların ıslalıı gayesi
ne matuf alınmış kanuni bir tedbirdr. Ancak 
bu haktan mahkûmların oıyyanen istifade etme
leri icabederken, mevkufiyetin devrelerden sa
yılması ve meşrutan tahliyeden istifadenin de 
devre müddetleri üzerinden tanınmış bulunması 
sebebiyle fazla mevkuf kalanlarla az mevkuf kal
mış' veya hiç kalmamış olanlar arasımda meşru-
ten tahliyeden istifadede bariz bir fark görülmüş 
ve bu haksızlığın giderilmesi maksadiyle Türk 
Ceza Kanununun 6988 sayılı Kanunla değişen 
16 ncı maddesine (meşrutan tahliyeden istifade 
müddetinin asıl cezanın dörtte birinden aşağı 
olamıyacağı) hükmü konulmuştur. Fakat bâzı 
ahvalde bu hükmün de müsavatı temin edeme
diği görülmüştür. Misal olarak iki sene bir ay 
mevkuf kaldıktan sonra 3 sene hapis cezasına 
mahkûm edilen bir şahsın Türk Ceza Kanununun 
13 ncü maddesinin (B) bendinin birinci fıkrası 
mucibince mevkuf kaldığı iki sene bir ayın mah
kûmiyetinden tenzilinden sonra geri kalan 11 
ayın yarısı olan 5 ay 15 gün ikinci devre ve 5 ay 
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15 günü de üçüncü devre olacağına ve mezkûr 
maddenin (B) bendinin 2 hci fıkrasında da ba
kiye cezaları bir seneden aşağı bulunanların 
üçüncü devreye geçemiyeccklerine ve 16 ncı 
maddede meşruten tahliyeden ancak üçüncü dev
reye geçmiş ve bu devre müddetinin muayyen 
bir miktarını iyi hal ile geçirmiş olanların isti
fade edebilecekleri yazılı bulunduğuna göre; bu 
durumda bulunan mahkûmların üçüncü devreye 
tekabül eden bakiye cezalarının bir seneden aşa
ğı düşmesi hasebiyle üçüncü devreye geçirilmele
rine ve binnetice de meç>rut£n tahliyeden, istifa
delerine imkân bulunmamaktadır. Ancak bu hal 
mahkûmiyetleri 15 seneden aşağı bulunması do-
layısiyle haklarında hücre usulü tatbik edilemi-
yeoı ağır hapis cezası mahkûmları için varit 'de
ğildir. Zira bunların devre müddetleri 6988 sa
yılı Kanunun muvakkat birinci maddesinin ikin
ci fıkrasına istinat ettirilmektedir. Bu fıkrada 
da (haklarında hücre usulü tatbik edilmiyen 
mahkûmlar bulundukları ceza evlerinde cezaları
nın yarısını iyi hal ile geçirdikleri ve diğer ka
nuni vasıfları haiz bulundukları takdirde iş esa
sı üzerine müesses ceza evlerine nakledilerek meş
rutan tahliyeden istifade ederler) denilmektedir. 
Bu maddeye tevfikan yapılan devre müddetleri 
hesabında mahkûmun mevkufiyet halinde geçen 
müddetlen nazara alınmadığı için bunların hapis 
cezası mahkûmları gibi bir kayıpları yoktur. Bun
dan başka gerek ağır hapis ve gerekse hapis ve 
hafif hapis cezasına mahkûm olanlardan, mah
kûm bulundukları cezanın dörtte üçünden fazla 
mevkuf kalmış olanların meşrutan tahliyeden is
tifadelerinin cezalarının dörtte birine müsavi ol
masına maddeten imkân bulunmamaktadır. 

Tatbikatta, genel olarak mevkuf kaldıkları 
süre tenzil edildikten sonra üçüncü devreye geç
mek halikını kazanmış olan mahkûmlar asıl ceza
larının dörtte birinden az olmamak şartiyle meş
rutan tahliye hakkından faydalanmaktadırlar. 
Mevkufiyet hâlinin asıl mahkûmiyet cezasının 
dörtte üçünden fazla uzaması uzun süreli öeza 
mahkûmiyetlerinde pek istisnai bir hal' olmakla 
beraber bu gibi farklı neticelerin izalesi ve mah
kûmların bu haktan sıyyanen istifadelerini temi-
nen Başkanlığımızda çalışmalara başlanılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulması arz olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 
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3.— Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 

Devlet 8u İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
Erzurum'da satınaltnan arsa bedelinin neden za
manında ödenmemiş olduğuna dair yazılı soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakam llyas Seçkin'in 
yazılı cevabı (7/116) 

3 . 5 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini- saygı ile arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli 

1. DSÎ Umum Müdürlüğü tarafından Erzu
rum'da Saffan Mindivanlı'ya ait arsalar kaç lira
ya satın alınmıştır. 

2. Tapuca tescil muamelesi yapıldıktan son
ra satış bedeli niçin ödenmemiştir? 

3. Zorla 200 000 liralık bir teberru temin 
edildiği halde mütebaki meblâğ icraya verilme
den niçin alacaklı Saffan Mindivanlı'ya ödenme
miştir? 

4. İcraya verildikten sonra hak sahibine ni
çin haricen ödenme yapılmış ve icraca alacaklı
dan kesilmesi gereken % 2 ceza evi pul karşılığı 
meblâğın Hazinece gelir olarak teminine mâni 
olunmuştur? 

5. icraya verilmiş bulunma dolayısiyle kaç 
lira ücreti vekâlet, kaç lira ceza evi ve kaç lira 
faiz Erzurum İcra Veznesine yatırılmıştır? 

6. — tcra veznesine resmi tahsil harcı olan 
% 3 tutarı karşılığı para da yatırılmışsa, bunun 
alacaklıya ödenmemesi için tcra Memurluğu ikaz 
olunmuş mudur? ve bu meblâğ alacaklı tarafın
dan tahsil edilmiş midir? 

7. Alacaklı tarafından DSÎ icraya verilme
den 200 000 liralık teberru sağlandığına göre mü
tebaki kısmı itirazsız ödenmiyerek icraya müra
caat olunduktan sonra ödenmesi halinde DSt nin 
resmi tahsil harcı ve ücreti vekâlet ve faiz bakı
mından zararı olmuştur. Bu zararın mesullerine 
ödettırilmesi için her hangi bir işlem yapılmış 
mıdır? Yapılmamışsa sebebi nedir? 

3.9.1962 0 : 1 
T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kalem 

Sayı: 100.6/278 

11.7.1962 

Konu : Erzurum Milletvekili Tah
sin Telli'nin Erzurum'da satmalı-
nan arsa bedelinin ödenmesi hak
kındaki yazılı sorusu. 

MillctMeclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.5.1962 tarih ve 7/116-2062/9451 

sayılı yazınız. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, tarafından 

Erzurum'da satınalınan arsaya ait bedelin neden 
zamanında ödenmemiş olduğuna dair Erzurum 
Milletvekili Sayın Tahsin Telli tarafından veri
len yazılı soru önergesine hazırlanan cevap aşa
ğıda arz edilmiştir : 

1. Saffan Mindivallı'ya ait arsalar Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğü tarafından ve DSt namı
na tapuya tescil edilmek suretiyle 1959 yılında 
1 246 725 liraya satmalmmıştır. 

2. Zamanın Erzurum Milletvekillerinin, te
vali eden müracaatleri üzerine mevzu tetkik ve 
teftişe tâbi tutulmuş ve tahkikat sonuna kadar 
tediye durdurulmuştur. 

3. Alacaklı arsa bedelini tahsil için icraya, 
200 000 liralık, bağıştan evvel müracaat etmiştir. 
Gecikme sebebi yukardaki 2 nci maddede izah 
edilmiştir. 

4. icraya müracaat halinde dahi borçlunun, 
alacaklı kabul ettiği takdirde, haricen ödeme yap
masına mâni kanuni bir hüküm mevcut değil
dir. Diğer taraftan, Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü, 6200 sayılı Teşkilât Kanununun 49 ncu 
maddesi gereğince her türlü resim ve harçtan 
muaf olduğu için Hazinenin, ödemenin hariceD 
yapılmış olması bakımından, her hangi bir zararı 
yoktur. 

5. 16 167 lira ücreti vekâlet ve 21 171 lira 
da faiz haricen alacaklı vekiline ödenmiştir. 

6. icra Dairesine hare olarak bir meblâğ ya-
tırılmamış ve icra memuru da ikaz edilmemiştir. 

7. Yukarıki 3 ncü maddede ifade olunduğu 
üzere teberru icra takibinden sonra vukubulmuş-
tur. Satışa hile karıştığı iddiasını takiben arsa 
•bedelinin ödenmesinde vukubulan gecikme neti-
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oesi olarak alacaklının icraya müracaat etmesin
de idare personeline atfedilecek bir sorumluluk 
görülmediğinden icra (masraflarının bunlardan 
tahsili için ayrıca bir takibata girişilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Bayındırlık Bakanı 

I. Seçkin 

4. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 1219 
sayılı Kanuna göre yetiştirilen küçük sağlık me
muru ve sünnetçilere dair yazılı soru önergesi ve 
Sağlık v$ Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/125) 

19 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

îzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

1. 1219 sayılı Kanuna göre küçük sağlık 
memuru ve sünnetçi yetiştirmek için, şimdiye ka
dar nerelerde ve kaç aded küçük sağlık memu
ru okulu açılmıştır? 

Bu okullardan şimdiye kadar kaç kişi mezun 
olmuştur? 

2. Halen Devlet sektöründe çalışan kaç aded 
küçük sağlık memuru vardır? 

Hakiki ihtiyaç yekûnu nedir? 
3. Küçük sağlık memuru bulunmıyan bel

delerimiz var mıdır? 
Varsa nelerdir? (Serbest olarak icrayı sanat 

ederi küçük sağlık memuru bulunmayan belde
ler) 

4. Serbest olarak icrayı sanat eden küçük 
sağlık memuru adedi kaçtır? 

5. 1219 sayılı Kanunun 58 ve 59 ncu madde
lerden faydalanmış olan sünnetçi adedi kaçtır? 

T. G. 
Sa. ve Sos. Yar. Bakanlığı 7 . 7 . 1962 

Sayı : 398 

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

lüğü 7/125 - 2091 - 9528 sayılı yazıya. 
1219 sayılı Kanuna göre yetiştirilen küçük 

sağlık memuru ve sünnetçilere dair izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar tarafından verilen yazılı 

11 3.9.1962 0 : 1 
I soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Dr. Yusuf Azizoğlu 

Sa. ve Sos. Yar. Bakanı 

1. Sağlık Memurları Okulu 1593 sayılı Umu* 
mi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesinin 12 
nci fıkrasındaki Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti «Meslekî tedrisat müesseseleri kuşat ve 
idare veya mümasili müessesatı murakabe ve 
bunlara müsaade ita» eder hükmü uyarınca 
1961 -1962 ders yılından itibaren ebe - laborant 
- hemşire okulları ile tevhidedilerek sağlık ko
lejleri haline getirilmiştir. 

Bu suretle 1960 - 1961 yılında yalnız Anka
ra'da bulunan Sağlık Memurları Okuluna erkek 
öğrenci alınırken geçen ders yılından itibaren Di
yarbakır, Erzurum, istanbul, Sivas ve Trabzon 
Sağlık Kolejlerine de erkek öğrenci alınmıştır. 

2. Halen Devlet sektörünün küçük sağlık 
memuru ihtiyacı ancak sağlık hizmetlerinin ihti
yacı bulunan ve yenibaştan düzenlenmekte olan 
sağlık personeli katagorilerine göre hesabedile-
bilir. 

Bahis konusu sağlık personeli katagorisi şun-
I lardır : 

a) Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinde çalı
şacak ebeler, 

b) Hasta bakımı hizmetlerinde çalışacak 
olan hemşireler ve sağlık memurları, 

c) Sosyal hastalıklarla savaş hizmetlerinde 
çalışacak olan sağlık memurları ve hemşireler, 

d) Çevre sağlığı hizmetlerinde çalışacak 
olan sağlık memurları, 

I e) Lâboratüvar hizmetlerinde çalışacak olan 
I hemşireler ve sağlık memurları. 

I Yukarda belirtilen 5 çeşit hizmet için ayrı 
ayrı programlarla yetiştirilecek olan sağlık per-

I sonelinin yeni unvanları kanunlaştınlmcaya ka-
I dar ebe - hemşire ve sağlık memuru unvanları 
I kullanılmıştır. 
I Müşahede edileceği veçhile sağlık hizmetle-
I rinde çalıştırılacak personel için cinsiyet esas tu-
I tulmamış buna mukabil hizmetler esas alınmış

tır. 
I Bu açıklamanın ışığı altında 1975 gayesi iti-
I barı ile ve nüfus artımı da nazara alınarak yu-
I karda belirtilen sağlık personeli katagorilerin-
I deki ihtiyaç şöyledir : 
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a) Ana ve çocuk sağlığı bölümleri için 2 000 

(ıbu grupun yardımcı personeli olan köy ©besi 
ihtiyacı 20 000) 

b) Hasta bakımı bolümü için 3 000 (bu gru
pun yardımcı personeli olan hemşire yardımcılar 
ihtiyacı 20 000) 

c) Sosyal hastalıklarla savaş bölümü için 
2 000, 

d) Çevre sağlığı bölümü için 2 000 (bu gru
pun yardımcıları ihtiyacı 20 000) 

e) Lâboratuvar bölümü ihtiyacı için 1 500. 

3. Küçük sağlık memurları bulunmayan bel
delerimiz ile 1960 - 1961 ders yılından evvelki 
senelerde sağlık memurları okullarının sayısı 
ile bu okullardan mezun olanların sayılarını gös
terir listeler, ilişiktedir. 

Sağlık memuru bulunmıyan beldelerimiz 

Kaza 

Bahçe 
Tutak 
Lalapaşa 
Karakocan 
Çayırlı 
Altınözü 
Yayladaşı 
Selçuk 
Selendi 
Türkeli 
Çatak 
Gürpınar 
Özalp 

Sağlık memurları okulları mezunları 

Okul 
Yılı sayısı 

1926 3 
1927 3 
1928 3 
1929 3 
1930 3 
1931 3 
1932 3 
1933 2 
1934 2 
1935 2 
1936 2 
1937 2 

Mezun 
sayısı 

18 
20 
24 
31 
24 
27 
18 
39 
20 
34 
26 
32 

istanbul, 
» 
» 
> 
> 
» 
> 

istanbul, 
» 
> 
» 
» 

Sivas, Çorum 
» » 

. » • » 

» » 
» . » 
> » 
» » 

Çorum 
3> 

» 
> 
> 

3 . 

Yılı 

1938 
1939 
1940 
1941 
1Ö42 
1943 
1944 
1945 

9 .1962 O : 
Okul 

sayısı 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Mezun 
sayısı 

11 
24 
30 
27 
33 
25 
41 
2 8 ' 

1 

» 
» 
> 
» 

istanbul 
» 
* 
» 

» 
» 
» 
» 

1946 öğretim süresi 3 yıla îstanbul, 
Ankara, Sivas çılkanlmıştır. 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

29 
159 
154 
135 
132 
153 
145 

68 
61 

138 
86 

121 
201 

97 
113 

İstanbul, 
İstanbul, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ankara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

An 
An 

3> 

» 
» 
» 
» 
» 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilçi'nin, EreğU Kömürleri İşletmesi tarafım
dan kömüre bir zam daha yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi ve 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı cevabt 
(7/129) 

4 4 5 '. 1962 

Milltet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sanayi Ba

kanı tarafından cevaplandınllmasmı saygı ile 
rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestiflci 

1. Son günlerde Kömür Satış ve Tevzi Mü
essesesi Müdürlüğü tarafından kömüre yapılan 
15 liralık zamdan ayrı olarak, Ereğli Kömürleri 
işletmesi tarafından işbu işletmenin zararlarım 
kapatmak için kömüre bir zam yapılması düşü
nülmekte midir? 

— 340 — 



M. Meclisi B : 111 
2. İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında 

mühim bir yer işgal eden Ereğli Kömürleri İş
letmesi zararlarının kapatılması hususunda ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 11237 

24 . 7 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 . 5 . 1962 tarih, 7/129 - 2110/9581 sayılı 

yazılarına : 

Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından kö
müre bir zam daha yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'-
nin yazılı soru önergesi hakkında Sanayi Bakan
lığı cevabı : 

Soru : 
I - Son günlerde Kömür Satış ve Tevzi Mü

essesesi Müdürlüğü tarafından kömüre yapılan 
15 liralık zamdan ayrı olarak, Ereğli Kömür
leri İşletmesi tarafından işbu İşletmenin zarar
larını kapatmak için kömüre bir zam yapılması 
düşünülmekte midir? 

I I - İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında 
mühim bir yer işgal eden Ereğli Kömürleri İş
letmesi zararlarının kapatılması hususunda ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Cevap : 
I - Ereğli Kömürleri İşletmesinin zararları 

esas itibariyle kömür satış fiyatlarının, umumi 
konjonktüre menfi tesir icra ettirmemek mülâ-
hazasiyle, Hükümetçe maliyetin altında tesbit 
edilmekte olmasından ileri gelmektedir. Bu şe
kilde 1948 yılından beri teraküm eden zararlar 
Hazine borcu olarak müessesenin bünyesinde 
bırakılmış ve borçların tahkimi maksadiyle çı
kartılan 154 sayılı Kanun ise sadece zararın 
% 50 nisbetinde ezaltılmasmı temin edebilmiş 
bulunmaktadır. 

3 .9 .1962 O : 1 
Bakanlıkça kömüre zam yapılması düşünül

müş, umumi konjonktür muvacehesinde zamdan 
sarfınazar edilmiştir. 

II - Umumi masrafların ve maliyetlerin dü
şürülmesi maksadiyle her türlü gayret sarf edil
mekte olmakla beraber müessesenin ödenmiş 
sermayesinin kifayetsizliği ve işletme icabı ya
pılması zaruri bulunan yatırımlar dolayısiyle 
zararın bu şekilde tamamen önlenmesi mümkün 
olamamıştır. (1961 de zarar 36 milyon liraya 
düşürülmüştür.) Ayrıca, konjonktür artışları 
dolayısiyle işçilerin toplu iş ihtilâflarına gitme
leri ve işçi ücretlerinin her yıl % 5 - 10 luk 
bir normal artışın çok üstünde olması (1959 
Mart ayındaki zam 38 milyon, 1962 başındaki 
ücret artışı 35 milyon liradır.) Bu, müessesenin 
zarar tahminlerini ve malî bünyesini değiştir
mektedir. 

Zararların azaltılması hususunda alınmış 
olan tedbirler şunlardır : 

1. Prodüktiviteyi artırma : 
Haziran 1962 sonu olarak, programdan tu-

vönan olarak 180 715 ton, satılabilir olarak da 
122 280 ton fazla istihsal yapılmış olmasına rağ
men çalışan günlük işçi miktarı programdan 
4 400 noksandır. 

2. Memur tasarrufu : 
Yeni memur alınmamakta, kadro gittikçe da

raltılmaktadır. 
3. Armutçuk Kömür İşletmesi E. K. l. 'nin 

bir bölgesi hailine ifrağ edilmiştir. 
4. T. K. 1. İstanbul Satmalma Müdürlüğü 

kadrosu daraltılarak E. K. l. 'e bağlanmıştır. 
5. Zonguldak Limanına DDY. tarifesinin 

tatbikma başlanmışır. 
6. Çatalağzı santralına verilen 0 - 10 kö

mür için tatbik edilmekte olan hususi tarife 
normal satış fiyatına çıkarılmıştır. 

7. Zarar eden ve randımansız olarak çalı
şan Tarlaağzı ocağı şiferton çıkarılmak üzere 
Filyos Ateş Tuğla Fabrikasına devredilmiştir. 

8. Randımansız çalışmış olan Azdavay oca
ğının hususi sektörün tasarufuna bırakılmak 
üzere terlkine karar verilmiştir. 

9. Devamına lüzum olmıyan ve tutulması 
da büyük külfetlere baliğ olacak olan Amasra 
Demirci Deresi lâğımı terk edilmiştir. 

10. Zonguldak Lâvvarından 0 - 1 0 yerine 
0 - 0,5 ve1 0,5 -10 mm. kömür satışa arz edilmiş
ti*. 
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Zararın daha da azalması için düşünülen 

munzam tedbirler aşağıya sıralanmıştır : 
1. Maliyete giren bütün unsurlar üzerinde 

umumi vesika tasarruf tedbirlerine ve prodük
tiviteyi artırıcı çalışmalara devam edilecektir. 

2. Yatırımların bir kısmının öz kaynaklar
dan karşılanabilmesi ve likiditenin yükseltik 
mesi maksadiyle teşekkül, ödenmiş sermayesi
nin her yıl bütçeye konacak tahsisat ile artırıl
ması, 

3. Birikmiş zararların müessese bünyesin
de bırakılmıyarak tasfiyesi ve fiyat tesbitin-
den mütevellit zararların Hazinece ödenmesi. 

4. Uzun vadeli ve düşük faizli kredi temini 
5. Büyük miktarda borç teraküm ettiren 

bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerindeki mües
sese alacaklarının tahsili imkânlarının sağlan
ması. 

6. Taş kömür kül ve rutubetini tesbit eden 
tebliğin tadili. 

7. E. K. î. 'de diğer işyerlerinde ve bu me-
yanda G. L. î. 'de olduğu gibi işyerlerimıin tas
nifi ve sigorta priminin esas tehlike sınıfına 
göre ödenmesi. 

6. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'~ 
nun, îdeal Türkiye için Dinimizde Reform, Ke
malizm adiyle yayınlanan mecmua hakkındaki 
yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük ile İçişleri Bakanı Sahir Kuruilu-
oğlu'nun yazılı cevaplan (3/133) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . 4 . 1962 tarih ve 40 sayılı ideal Türkiye 

için Dinimizde Reform Kemalizm adında Osman 
Nuri Çerman ismindeki bir kimse tarafından çı
karılan mecmuada Kur'anı Kerimi Allah Kelâ
mı olarak kabul etmemek Hazreti Peygamberi 
yalancılıkla ittiham etmek bütün mukaddesatı 
tezyif edici yayınları ile Müslüman Türk vatan
daşların inanç ve vicdanlarına tecavüz etmek
tedir. 

Bu neşriyattan birer adedde milletvekilleri
nin dolaplarına <konduğu malûmdur. 

Din ve vicdan hürriyeti Anayasanın temi
natı altında bulunmasına rağmen İslâm Dininin 
esas kaynağı olan Kur'anı Kerimi inkâr ve Pey
gamberi yalancı olarak vasıflandırması suç de
ğil midir. 

Bu durum muvacehesi karşısında şimdiye 
kadar ne gibi takibat yapıldığını ve bu eseri 
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parasız olarak binlerce kişiye dağıttığı ma
lûm olduğuna göre malî kaynaklarını nereden 
temin ettiği hususlarının aydınlatılmasını ve 
suç teşkil eden bu yazının menedilmesi hususun
da ne gibi tedbir alındığını Adalet ve İçişleri 
Bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ederim. 

23 , 5 . 1962 
Mehmet Geçioğlu 

Adana Milletvekili 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 11 . 7 . 1962 

C. 1. G. Müdürlüğü 
Sayı : 16131 

özü : Mehmet Geçioğlu tarafından 
verilen soru hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alman 25 . 5 . 1962 gün ve 7/133-2269-
10387 sayılı yazıları. 

Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu imza
lı yazılı soru önergesinde: «28 . 4 . 1962 tarih 
ve 40 sayılı (İdeal Türkiye için Dinimizde Re
form Kemalizm) adında, Osman Nuri Çerman 
ismindeki bir kimse tarafından çıkarılan mec
muada Kur'anı Kerimi Allah Kelâmı olarak ka
bul etmemek, Hazreti Peygamberi yalancılıkla 
ittiham etmek, bütün mukaddesatı tezyif edici 
yaymlariyle Müslüman Türk vatandaşlarının 
inaç ve vicdanlarına tecavüz etmektedir. 

Bu neşriyattan birer adedde milletvekilleri
nin dolaplarına konduğu malûmdur. 

Din ve vicdan 'hürriyeti Anayasanın temina
tı altında bulunmasına rağmen İslâm Dininin 
esas kaynağı olan Kur'anı Kerimi inkâr ve 
Peygamberi yalancı 'olarak vasıflandırılması 
suç değil midir.» denilmekte ve bu durum mu
vacehesinde şimdiye kadar ne gibi takibat ya
pıldığı, basım masraflarının hangi kaynaklar
dan temin edildiği ve suç teşkil eden bu yazı
nın menedilmesi hususunda ne gibi tedbirler 
alındığının yazılı olarak cevaplandırılması Ada
let ve İçişleri Bakanlığından istenmektedir. 

I - «İdeal Türkiye için Dinimizde Reform, 
Kemalizm» adıyla yayınlanan derginin 29.4.1962 
gün ve 40 sayılı nüshasının 2 nci sayfasında baş
layıp 6 ncı sayfasında sona eren: «Softaları, 
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mijrtecileri, din yoliyle ikbale ermek istiyen 
politikacıları sevindirecek bir haber» başlıklı 
yazıda nakledilmiş olan ve mukaddesatı tezyif 
edici mahiyette görülerek yazılı soru önergesi
ne mesnet ittihaz edilen ifadeler aynı mecmu
anın 23 . 4 . 1961 gün ve 38 rıci sayısında neş
redilen makaleden alınmış olup «îslâmiyetin 
nazil oluşunun tamamiyle gerçeklere aykırı bu
lunup, Kur'anı yazan Hazreti Muharamed'in 
söylediklerini, Allah Kelâmıdır diye bildirme
si siyasetinin icabıdır.» şeklindeki beyanların
dan dolayı, sanık Osman Nuri Çerman hakkın 
da İslâm Dinini tezyif ve tahkirden ötürü 
15 . 6 . 1901 gün ve Hz. 1961/78 sayılı iddiana
me ile İstanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mah
kemesine kamu dâvası açılmış ve yapılan duruş
ma sonunda 4 . 4 . 1962 tarihinde, bir ay ha
pis ve 302 lira 70 kuruş para cezasiyle mahkû
miyetine karar verilip sanık tarafından vâki 
Temyiz üzerine dosya 22 . 5 . 1962 tarihinde 
C. Başsavcılığına sevk edilmiştir. 

II - Sanık Osman Nuri Çerman hakkında 
bu kere aynı mecmuanın 28 . 4 . 1962 gün ve 40 
sayılı nüshasında «Softaları, mürtecîleri, din 
yolu ile ikhale ermek istiyen politikacıları se
vindirecek bir haber» başlığı ile yazdığı yazı 
5680 sayılı Basm Kanununun 143 sayılı Kanun
la muaddel 30 neu maddesinin 2 nci fıkrasına 
muhalif görüldüğünden, 23 . 6 . 1962 tarih ve 
1962/81 esas sayılı iddianame ile lstanhul Top
lu Asliye Ceza Mahkemesine ayrıca kamu dâ
vası açılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulması arz olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 

T, C. 
İçişleri Bakanlığı 20.7.1962 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube: 1. B. (91111-4049) 

Konu: Adana Milletvekili Meh
met Geçioğlu tarafından veri
len yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 25 . 5 .1962 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/133-2269-10387 sayılı 
huyruklarma. 

İdeal Türkiye için Dinimizde Reform Ke
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'malizim adiyle yayınlanan dergi hakkın'da Ada 

j na Milletvekili Mehmet Geçioğlu tarafından ve-
| rildiği bildirilen yazılı soru üzerine, mezkûr 
| dergi sahibi Osman Nuri Çerman hakkında yap-
{ tınlan incelemede : 
i Piyasada satıldığına tesadüf olunamıyan bu 

mevkuteyi 500 - 600 lira masraf karşılığında 
I 2 000 aded civarında -bastırdığı, cüzi miktarr 

<daki abonelerine ücretli veya ücretsiz yollama
ya malî durumunun .müsait olduğunu bilgileri
ne arz ederim. 

Sahir Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 

7. — Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan* 
tn, vatandaşlar tarafından Ankara İmar Mü
dürlüğüne verilen inşaat projelerinin miktara 
na ve bunlardan kaçına ruhsat verildiğine dair 

! yazılı soru Önergesi, ve İmar ve İskân Bakanı 
I F. Kerim Gökay'm yazılı cevabı (7/138) 

i Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın İmaT 

! Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet 
i huyurulmasım saygı ile rica ederim. 

Malatya Milletvekili 
Halit Ziya Özkan 

1. Hükümetin işsizlik mevzuu hakkında 
sık sık toplantı yaptığı şu sırada Ankara İmar 
Müdürlüğüne vatandaş tarafından verilen inşa
at projelerinin miktarı nedir? 

2. Bunlardan kaçı tetkik edilerek ruhsatı 
I verilmiştir? 
i 3. İmarda ruhsatı verilememiş kaç proje 
, mevcuttur, gecikme sebepleri nedir? 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 22. 8.1962 

Plânlama ve İmar G. Md. 
Şehircilik Dairesi Bş. 
Sayı: 24746 -6076 

özü: Malatya Milletvekili Ha
lit Ziya Özkan'ın soru önergesi 
Hk. ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 31,5.1962 gün ve Genel Sekreterli^ 

Kanunlar Müdürlüğü 7/138 . 2139 .16787 sayıl* 
yazınız. 

Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan'ın, 
vatandaşlar tarafından Ankara imar Müdürlü-
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güne verilen inşaat projeleri ile ilgili yazılı so
ru önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 
imar ve îskân Bakanı 

Vatandaşlar tarafından Ankara imar Müdür
lüğüne verilen inşaat projeleri ile ilgili soru 

önergesi cevabıdır 
1. Ankara imar Müdürlüğüne, vatandaş

lar tarafından 1.1.1962 tarihinden 31. 5 .1962 
tarihine kadar 850 aded proje tasdik edilmek 
üzere verilmiştir. 

2. Bunlardan 770 'adedi tasdik edilmiştir. 
3. 80 proje tasdik edilmek üzere incelen

mektedir. 
4. Tasdik edilmek üzere verilen projeler, 

mezkûr müdürlüğün inşaat şubesince incelen
mekte olup bu şubede iki mimar çalışmaktadır. 

Bir mimar işe günde 4 veya 5 projeyi ince-
liyebilmektedir. 

Teknik personel talimatına göre yevmiyeli 
eleman alınarak, bu hizmetlerin görülmesi isten
miş ise de talip zuhur etmemiştir. 

Bu durum karşısında, mevcut kadro ile iş 
görme mecburiyetinde kalınmıştır. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun Muş ilini kestirmeden Diyarbakır'a bağ
lıyacak olan Kulp - Muş yolunun programa alı
nıp alınmadığına dair yazılı soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakam tlyas Seçkin'in yazılı sevabı 
(7/135) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

26 Mayıs 1962 
Diyarbakır Milletvekili 

Yusuf Azizoğlu 

1. Muş ilini kestirmeden Diyarbakır'a bağ
lıyacak olan, Kulp - Muş yolu ; 

a) Programa alınmış mıdır? 
•b) Alınmış ise başlama ve bitim tarihi hak

kında Karayolları idaresinin ıbir kararı mevcut 
mudur? 

c) Bu yolun askerî, iktisadi ve ticari bü
yük önemi Bakanlığınızca da kabul edilmekte 
midir? 

2. Dicle Nehri üzerinde, Diyarbakır'ın Kı-
tırbil mevkiinde inşa edilmiş olan köprü : 

a) Ne zaman hizmete açılacaktır? 
b) Bu köprüyü ana yola bağlıyacak olan 

kısmın istimlâk ve imarı ne zaman ele alına
cak ve bitirilecektir? 

3. Batman Petrol Tesislerini ve Rafinesini 
Diyarbakır üzerinden Batıya bağlıyan yolun; 
Batman ucundan 25 Km., Diyarbakır ucundan 
30 Km. si asfaltlandığı halde ortada kalan 90 
Km. si yıllardan beri stabilize halde bırakılmış 
bulunmaktadır. 

Asfaltın istihsal edildiği bölgeden binlerce 
Km. ötelerdeki bölgelere nakledilerek oralarda 
kullanılması ve müstahsil bölgenin bu nimetten 
ımahruım bırakılması halk arasında haklı bir 
tepki ve üzüntü yaratmaktadır; 

Mezkûr yolun ortada kalan kısmının da as
faltlanmasının : 

a) ' Ele alınması düşünülmekte midir? 
b) Düşünülmekte ise başlangıç ve bitim ta

rihi ne olacaktır? 

T. C. 
Bayındırhk Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 320 

27.7,1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 5 . 1962 gün, 7 - 135/2303-10645 

sayılı yazılan. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Yusuf Aziz

oğlu'nun Kulp - Muş yolu, Kıtırbil köprü
sü ve Batman yolu hakkındaki 26 . 5 . 1962 
günü yazılı sorusunun cevabı aşağıya dercolun-
muştur. v 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

îlyas Seçkin 

1. Kulp - Muş yolu, Diyarbakır ve Muş 
illerinin müşterek bir il yoludur. Bu yol her 
iki ilin 1962 yılı tatbikat programına dâhil de
ğildir. 

2. Dicle nehri üzerinde Kıtırbil mevkiin
de inşa edilen Sadi köprüsü tamamen ikmal 
edilmiş, ancak bağlantı yolları yapılamadı
ğından hizmete açılamamıştır. 

Köprünün her iki başındaki yaklaşım im
lâları ile anayola bağlantı standart Devlet yo
lu olarak inşa halinde olup, 1962 yılı iş mev-
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T. C. 

İmar ve îskân Bakanlığı 25. 6 .1962 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 18-47/708 
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sümi içinde çalışmalara devam edilecek ve 
köprü 1963 yılında trafiğe açılabilecektir. 
İrtibat yolunun, anayol - Diyarbakır ayağı 
arasındaki kısmının istimlâk işleri tamamlan
mış ve Silvan ayağı - anayol kısmınım, istim
lâkleri için 16 . 6 . ]962 tarihinde talimat ve-
rilmişitir. 

3. Batman - Maladi - Diyarbakır yolu
nun Diyarbakır - Silvan arasının inşası beş 
yıllık program teklifimize dâhildir. 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in Midyat ilçesi Kerburan nahiyesine 
bağlı Germaf köyünde modern bir otel ile turis
tik kaplıca kurulması hakkında bir çalışma olup 
olmadığına dair İmar ve îskân Bakanından ya
zılı soru önergesi ve Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı Celâl Tevfık Karasapan'ın yazılı cevabı 
(7/143) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sualimin Sayın imar 

ve îskân Vekili tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

1. Mardin ilinin Midyat kazasının Kerbu
ran nahiyesine bağlı Germaf köyünde modern 
bir otel ve turistik kaplıca kurulması hakkında 
îller Bankasınca her hangi bir faaliyet mevcut 
mudur? Bu faaliyet mevcutsa fiilî safhaya ne 
zaman inkılâbedecektir? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 2488 -11937 sayı 

ve 19 '. 6,1962 günlü yazınız : 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 25 . 6.1962 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 18-47/708 

Mardin'in Midyat ilçesi Kerburan nahiyesi
ne bağlı Germaf köyünde modern bir otel ile 
turistik kaplıca kurulması hakkında bir çalışma 
olup olmadığına dair Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz tarafından verilen yazılı soru önergesi 
konusunun aidiyeti bakımından Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığına sunulmuş bulunmakta
dır. ilgili yazımızın bir sureti eklidir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
imar ve iskân Bakam 

Muhiddin Güven 

Basın - Yayın, ve Turizm Bakanlığına 

Mardin'in Midyat ilçesi Kerburan nahiyesi
ne bağlı Germaf köyünde modern bir otel ile 
turistik kaplıca kurulması hakkında bir çalışma 
olup olmadığına dair Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz tarafından verilen yazılı soru önergesi 
ve bu önergenin ekli olarak Bakanlığımıza ha
vale edilmiş bulunduğu Millet Meclisi Kanun
lar Müdürlüğü 2488 -11937 sayı ve 19 . 6 .1962 
günlü yazısının birer sureti ilişikte aidiyetiyle 
sunulmaktadır. 

Gereği için emirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

imar ve Iskan Bakanı 
Muhiddin Güven 

T. C. 
Basın - Yayın ve Turizm 1.7.1962 

Bakanlığı 
Dairesi : Tur. Ş. I. 
özel sayı : 1649 
Genel sayı : 7643 

Konu : Germaf köyünde turistik 
otel inşaatı Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Ankara 

ilgi : 19 . 6.1962 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/143, 2488-11937 sayılı yazıya; 

Genel Sekreterliklerince imar ve iskân Ba-' 
kanlığına gönderilerek Bakanlığımıza intikal 
eden yukarda gün ve sayısı belirtilen yazınızda 
bahis mevzuu Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 
yazılı sorusunda belirtilen Germaf köyünde inşa 
edilecek olan turistik otel ve kaplıca tesislerine 
ait hiçbir muamele Genel Müdürlüğümüze inti
kal etmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı 

Celâl Tevfik Karasapan 




