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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 

1. — istanbul Milletvekili Tahsin De-
ıııiray'ın, Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in dünkü birleşimde yaptığı konuş
mada kendisi hakkında kullandığını zan
nettiği kelime üzerinde konuşması ve Ke
nan Esengin'in, açıklaması 82:83 

4. — Sorular ve cevaplar 83 
A) Sözlü sorular ve cevapları S3 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-

oğlu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde otu
ran Nazmi Baş'm emniyet karakolunda 
dövüldüğünün doğru olup olmadığına da
ir Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
.sorusu (6/615) 83:84 

2. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, Görele Kaymakamı Ba'bür Ün-
sal'm Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyi
ni sebebine dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Orhan öztrak'm sözlü cevabı 
(6/640) 84:88 

Sayfa 
3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe

ner'in, Amasya'da ikinci bir şeker fabri
kasının kurulması hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/6,51) 88 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, bugünkü halkevlerinin eski 
halkevleriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğu
na dair soru önergesi ve İçişleri Bakam 
Orhan Öztrak'm sözlü cevabı (6/656) 88:90 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Seçim kanunuarmm kabulü 
münasebetiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen 
kokteylin masraflarının nereden ödendiği
ne dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Orhan Öztrak'm sözlü cevabı (6/665) 90:91 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Edirne ili dahilindeki köy muh
tarlıklarının teftiş ve murakabelerinin ya
pılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/676) 91 

7. _ Ordu Milletvekili Refet Aksoy'-
un, Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ti
caret Lisesinin il merkezinde açılması se
bebine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 



Sayış. 
Bakanı İbrahim öktem'in sözlü cevabı 
(6/685) 91:96 

8. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Topraksu Genel Müdürlüğü tara
fından açılan kampların sayışma ve açılış 
gayesine dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Turan Şahin'in sözlü cevabı (6/686) 96:99 

9. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun. NATO borularının geçtiği 
arazi bedellerinin verilmeyişi sebeplerine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/692) 99:100 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettiıı 
Çanga'nın, Turizm konusunda Yunanis
tan'ın aleyhimize yaptığı propagandayı 
önlemek hususunda ne gibi tedbirler alı
nacağına dair; Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/693) 100 

11. — Çorum Milletvekili Muzaffer 
Dündar'ın, çeltik mahsûlü için müdahale 
alımı yapılması ve ihracı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/694) 100 

12. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan 
yol ve köprülerin inşası ile meyva ve bağ-

Sayfa 
l an âfetten zarar görenlere yardım yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Ti
caret ve Bayındırlık bakanlarından soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî Islimye-
li'nin sözlü cevabı (6/696) 100:104 

13. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana ge
len hayvan hastalıklarını Önlemek ve mes
kenleri yıkılan halka yardım yapmak hu
susunda ne düşünüldüğüne dair İmar ve 
İskân ve Tarım bakanlarından soru önerge
si ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in sözlü 
cevabı (6/697) 104:106 

14. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak 
için bir program yapılıp yapılmadığına 
ve tabiî âfetler dolayısiyle mağdur olan 
halka bir an evvel yardım yapılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/698) 106:107 

15. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
elma tarımının himayesi ve bir ihraç malı 
haline getirilmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair, sözlü soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Turan Şahinle Ticaret Bakanı 
Fennî Islimyeli'nin sözlü cevapları (6/700) 107: 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Saıyın milletVeMlle raddem 'bâzılarına, Ba§-
Ikanılılk tezkeresinde yazılı sürelerle izan veril-
ım'eısli -kaıbul eldilldi. 

İzmir MüıMveikli Mustafa Uyar'ın, 5383 sa
yılı Gıüınrrülk Kanunumun 134 ncü maldideislimim 
ıdeğilşftürilm-eısdne daiir (kanun fte'kllifilnim, Gnüımırlük 
Kamunu taısamsını gömüşmelk üızerıe daiha önce 
'kuruDmuiş olan G-öÇici Komıilsyoma IhavaleMıue 
idair Gümrük ve Tdkel Kotaiifcayonu Bıaşlkaııkğı 
Iteızlkereısıi dkuınldu, kafbul olumdu. 

(1903 'yılı Bütçe Kanunuma (bağlı (A/ l ) îısja-
•retili ce'tvieılldıe, 

19ı03 yılı Bfültçe Kanununa bağlı eetivellende, 
Karayolları Genel Mü'dürKüğtüniün 1963 yılı 

İBütoçe Kanunuma ibağlı (A/ l ) ve (A/2) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun taBanları ilkinci defa aiçıJk oya sumula-
fr,ak (kıaibınl eidüDdft. 

Cn/mhuriye(t Senlaltlosu lamir Üyesi Enis 
Kaın-su'nun, bir kıısım suçluların 'Cezalarının d.e-
ğiiışlttıriilmesi ve 

Anlkara Mil'l'eı'tvekili Mustafa Kemal Erlbo-
van'ın, Talât Aydem'ir, Fe'tM Gürcan, Osımıan 
IDemdız ve Erol Dinçer faaklkımıda vıeotilem öıllüm. 
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cezalarının mueibibet hapse talhrviıli hakkınldaki 
kanun tekliflerine dair Adalet Koımisjylonu ra
porlara, yapılan müzakerelerden slonra, oya 
ısuınularak Ikalbııl «lunidu. 

Talât Aydemir, Osman Dtaniz, Fethi Gürcan 
ve Eriol Dinıçer'lin ö:liüJm cezaisına çartpftıralma-
lanna dair teklifin tümünün görüşülmesinden 
ısıonra, hirinci nıaldldelsinin toenid hen'd ve açık 
aylanmasına dair önergeler kajbul edilerek 
'tasnif sonunda Talât Aydemir, Osman Derii'z 
ve Fethi Gürcan hakkındaki öllütaı oezıasınıu 
yerine getiıriimels'inlin, Erol Dinıçer hakkunlda-
ki öllülm cezaisinin isle yerine getirümıemelsdnrıın. 
kalbul olunlduğu anlaşıldı. 

Uıyigullanna maddelerinin de kalbulünlden 
sonra teklifin birinci görüşülmesi bitirildi. 

A. P. Meclis Grupu Baışlkanı îstanlbul Milldt-

Tasarılar 
1. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müldur-

ılüğü kuruluş ve görevleri hakkımda Kanuna 
(bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıılması-
na dair kanun tasarıisı (1/640) (Bayındırlık 
ve Plân -kıonıiıslyıonlarına) 

,2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Miü-
'dlürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işarteli cetvelde değişiklik yapılıması hakkımda 
kanun tasarısı (1/641) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

Teklif 
3. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyeöi 

Muhittin Kılıç ve 10 arkadaşının, Avukatlık 
kanunu teklifi (2/635) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
4. — Tapulama kanunu tasarıisı ile Aklana 

Milletvekili Kemal Sarıilbrahilrnıoğlu'nun, 5602 
tsıaıyıılı Tapulama Kanununun 6335 ısayılı Kanun
la muaddel 13 noü maıddeisi (D) bendinin ız'il-
yedliğin ıskaltmida on sene evvel tesis edilmiş 

vekili Mahmut Ruza Bertan'ın, ıbugünfkfü giörtüış̂  
•mıeler sırasında şahıslar 'arasımda vulkulbulan 
lüaücü olayların partileraraısı münasebetlere 
Igiöljge düşürmemesi gerektiği ve Konya Milleft-
ve'kili Sait Sına Yüeeısoy'un sözlerinin anıeak 
kendisini ilıgilen'dirdiği konuısuınidaki dleımeciinıe 
Ibillgi eldin'ldi. 

29 Ocak H9i64 Çarşıamlba ıgiMi sıaat 14 te 
Itıaplanacalk olan Türküye Büyiük Milielt Meclisi 
Birlelşik toplantılsınidan slonra toplanılmak ülze -
re, saat 19,30 da, Birleşaınıe slon verildi. 

Başkan Kâtip 
Baışlkanve'kili Yıozıgat 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

îlyas Kılıç 

vergi kaydı aranması şartının kaldırılması su
retiyle taidiline, Ibu maddeye (E) ibenidinin baş
lığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin 
(E) ve OF) Iben'dlerinin, (E) 'bendinin, (F) 

ve (F) Ibenldinin (G) <olarak değ^tiriknesi ve 
aynı kanunun 3(5 nıci .maddesine iki fılkra üâvıe-
ısine ve ihirinci fıkranın tadili ile üiçlüncü fıkra 
lolaralk değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 mcü 
fıkrasının değiştirilmesinle dair ve Ayidın Mil-
letlvelkili Reşat Ozarda'nın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 52 nci maddesinin değilşjtiriil'-
mesine dair kanun tekliflerinim C. Senaltosıunica 
değiştirilen vıe M. Meclisince benİimisenmiıyen 
maddeleri hakkında Karma Komalsyıon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komlsyion metinleri (1/211, 2/35, 2/76, 
2/1,22) (O. Senatosu : 1/260) (ıGninldeim'e) (M. 
Meclîsi S. Sayılsa : 210 ve 210 a 1 v!e 2 nci ek; 
C Senatosu S. Sayısı: 286 ve 286 ya 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

2 — GELEN KAĞITLAR 



KATİPLER 

BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Millet Meclisi «birikimini arı
yorum. 

Yüksek Heyetinizin daha evvel alınış oldu
ğu bir karar gereğince, saat l'G.OO dan itiba
ren sözlü soruların görüşülmesi kararlafştırıl-
4 niş t i . 

'Sözlü soruların 'müzakeresine geçiyoruz. 
KADRÎ EROĞAN (IMa) — Sayın Başkan, 

gündem dışı söz rica etmiştim. Millet Meclisi 
gündemine geçince vereceğinizi va adetim işiti
niz. 

BAŞKAN — liöyle 'bir vaitte Ibulunduğu-
in.li 'hatırlamıyorum. Zabıtlarda mcvcuıt değil. 
Ancak şunu ifade ettim, bu nrıeseleyi, dünkü 
müzakereler hakkındaki durumu 'Divanda nıÜ-
'zakere edeceğiz, ondan sonra Ditvanea alına
cak karar gereğince muktozası yapılacaktır, 
demiştim. 

KADRİ EROĞAN (IMa) — Sayın Başkan, 
arz ediyorum, bir milletvekil arkadaşın evine 
tefhdit- mektubu ve taş atılıy'or. (Bu bütün Mcıc-
lise atılmış dom eletir. (A. P. ve O. İT. P. sıra-
1 arından gürül't'ül'er.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demiray. 
KADRİ EROĞAN (IMa) — istifham edi

yorum, lütfen, direniyorum. 
BAŞKAN — Nedir Sayın Demiray? 

' TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Zablı 
sabit üakkında söz istiyorum efendim. 

KADRÎ EROĞAN (IMa) — Ba§kan söz 
istily'orum, direniyorum, lû'tlfen. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Eroğan, usul 
muvacehesinde gündem dışı söz vermek mun-
ıhasıran Riyasetin takdirine vaibesfedir. Bu ba-
kımdan dirence Hıususu ba'his konusu değüdir. 
Rica ederim. 

Buyurun Sayın Demiray, zabtı sabık (hak
kında. 

KADRİ EROĞAN (IMa) — Söz istiyorum 
ftaj'm Başkan, arkadaşımızın evi taşlanmışıtır. 
Bununla demokraside taşlanmış oluyor. 

BAŞKAN — -Bunu ıbilâhara »gör'üşmemiz 
mümkün efendim. (Gürültüler, O. İT. P. si sıra
larından gülüşmeler) 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — istanbul Milletvekili Tahsin Demiray, 
Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in dün
kü birleşimde yaptığı konuşmada kendisi hak
kında kullandığını zannetiği kelime üzerinde 
konuşması ve Kenan Esengin'in açıklaması. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın 
Demiray konuşacaklar. Buyurun efendim. 

TAHSİN DEMİRAY (istanbul) — Dünkü 
(birleşimde bu kürsüde benden sonra- konuşan 
Zonguldak Milletvekili Kenan Eseugin, esas 
konuyu bir tarafa 'bırakarak, kürsüden ilk 
cümle!eriyle doğrudan doğruya şahsıma hücum 
etti ve ıhakknnda, kendisinin 'başıyla lolsa 'hile, 

yaşıyla mütenasibolmıyan bir kelime sarf etti. 
Eski Anayasaya göre bu kelimenin ıtutaııakfan 
çıkarılması gerekirdi. Fakat yeni Anayasa, 
tutanakların ıhaHfiyyen tutulup nrıulhafaza edi
leceğini emretmiş olduğuna gcire, 'bu gibi Ihaka-
ret kelimelerinin çıkarılması mümkün olafbilir 
mi, bunu bilmifyoruım. 'Takdir Itiya.seitind.ir. 
Fakat mümkün olmadığı takdirde, ıbu zatın 
çıkıp, ne yolda düzelteicekse bu 'hatayı düzelt
in esini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Demiray, zatülliniızin bu 
noktadaki 'mâruzâtına .bendeniz cevap vereyim. 
Yeni İçtüzük ve Anayasaya göre bu gibi el fazın 
zabıttan çıkarılması mümkün değildir. Yalnız, 
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M. Meclisi B : 43 
dün, S ay m Esengin bu şekildeki el fazdan rücu 
ettiğini Yüce Meolis huzurunda sarahaten beyan 
etmişti, Bu 'beyan, zatıâlinizi tatmin eder zan
nederim. 

TAHSİN DEMİRAY (istanbul) — Rücııda 
sarahat varsa mesele kalmamıştır. 

BAŞKAN — Evet, vardı efendim. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Söz isti

yorum, efendim. 
BAŞKAN — Nedir Sayın Esendin? 
KENAN EStiNGlN (Zonguldak) — Ben de 

cevap vereyim müsaade ederseniz. ? 
BAŞKAN —• Buyurun, efendim. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, benim dünkü konuşmamın he
defi evvelâ Tahsin Demiray değildi..Bunu ken
dileri de biliyorlar. Fakat bildikleri halde neye 
buraya çıktılar biliniyorum. 

«Yaşıyla, başı.yla» dedi. Kendisinin başına 
hic yakıştıramadım bunu, ben. Ben buraya çı
kıp da yarım saat Nizamı Ceditten, Tanzimat 
Devrinden, 1876 dan, Atatürk'ün ihtilâlinden, 
27 Mayıs ihtilâlinden, bahseden ve bunların kö
künün dışarda olduğunu söyliyen Konya Mil
letvekiline cevap veriyordum. Ve orada dedim 
ki, bu arkadaş - zabıtlar buradadır - bidayetle 
konuşurken dinledik, güldük, alay ettik; fakat 
sonuna geldiği zaman sapıttı, dedim. Bunun 
üzerine gürültü koptu, efendim «sapıttı» keli
mesi olmaz, dediler. Sapıttı kelimesi Türkçe de
ğil mi, niçin olmasın? Sapıtmak demek, yolunu 
şaşırdı mânasına gelir, dedim. Sapıtmak keli
mesi hiçbir zaman bir hakaret kelimesini tazam-
mun etmez. Beyefendiler rica ederim, esasında 
sapıttı kelimesi o kadar hafiftir ki, burada be
nim bütün tarihimi, millî inkılâplarımı, millî * 
şuurumu, ideallerimi lelceliyen bir insana sapık 
demekten daha ileri, daha hafif ne vardır; siz
lere soruyorum? Beyefendiler, Tahsin Demiray 
buraya niçin çıktı bilmiyorum. Eğer kendisin
den sonra söz aldığım için benim konuşmala
rımdan kendileri almdılarsa hatadır. Ben Tah
sin Deınirav'a karsı hiçbir sev söylemedim. 

29 . 1 . 1964 O : 1 
BAŞKAN —- Tamamdır, Sayın Esengin, tav

zih edilmiştir. 
KENAN ESENGlN (Devamla) — Binaen

aleyh, bunu burada bu şekilde tavzih ederim. 
Ama o arkadaşın konuşması ise, basit değildir, 
Türkiye çapında bir meseledir. Bunu ele alaca
ğız ve arkasını bırakmıyacağız. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

SEYEÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN --- Usul hakkında ne konuşacak
sınız? Verilen söz zaptı sabık hakkındadır. Ke
nan Esengin arkadaşımıza da tavzih için söz 
verdim. 

StiYEİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, dünkü zabıtla, Meclis görüşme
leri ile hiçbir alâkası olmıyan bir milletvekili 
arkadaşın haksız tec-ıvüze uğradığı, evine taş 
atıldığı, matbu beyannameler verildiği husu.su 
gözlerimizle müşahede edilmiştir. Bunun efkâra 
açıklanması lâzımdır. Riyaset, dünkü hadi
selerle ilgili bir konuşma olmasın şeklinde bir 
kanaatle kendisine söz vermemiştir. Şahsan, bir 
arkadaşımıza, yapılan bir tecavüz hepimize ya
pılmış sayılır. Müteessiriz. Müsaade ederseniz 
lütfen arkadaşa söz verilsin. Bir de takrir tak
dim ediyorum. 

ALt RTZA ITZUNER (Trabzon) — Başkan 
ben. de söz istiyorum. 

BAŞKAN — N-dir efendim? 

ALt RİZA ITZUNER (Trabzon) — Dünkü 
hâdiseler hakkında. 

BAŞKAN —• Dünkü hâdiseler hakkında söz 
verilmiyeceğini mükerreren ifade ettik. Şimdi 
bu gündem dışı konuşmalarda söz vermek hak
kı, demin de beyan ettiğim gibi, münhasıran Ri
yasetin takdirine aittir. Riyasetin takdiri ise 
söz verilmemesi yönündedir. 

Sayın arkadaşlar, daha evvel Yüce Heyetini
zin almış olduğu karar geerğince bugün saat 
İP),00 dan itibaren sözlü sorular görüşülecekti. 
Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
?ı un, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazını 
Bas'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ

ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (G/615) 
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M. Meclisi B : 4 
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?.. Burada. 

Sayın Adalet Bakanı?.. Burada. Sayın içişleri 
Bakanı?.. Burada. Sözlü soruyu okutuyorum. 

FAHİR GİRlTLÎOĞLU (Edirne) — Sözlü 
sorumu geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu'nun sözlü so
rusunun geriverilmesi gündeme girdiği için oy
larınıza vabeste. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Erkmen'in sözlü sorularını okutuyo
rum. 

2. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm Kar
tal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine dair 
Önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın söz
lü cevabı (6/640) 

BAŞKAN — Sayın Erkmen? Buradalar. Sa
yın İçişleri Bakanı? Burada. 

Sözlü sorularını okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygı ile rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen 

1. Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm : 
a) İkinci sınıf ilçedeki hizmet süresi hangi 

tarihte bitmektedir? 
b) Müddetini ikmal etmeden vazifesinden 

alınarak 1 nci sınıfa dâhil Kartal Kaymakam 
Vekilliğine tâyini sebebi nedir? 

c) Kartal Kaymakamı, hangi tarihte nere
ye, ne suretle tâyin olunmuştur? Tâyin edildiği 
mahalde ne kadar kalacaktır? 

d) Bu kaza Görele kaymakamının vekâle
ten tâyinine kadar kim tarafından, ne müddetle 
vekâleten idare edilmiştir? 

2. Görele Kaymakamına, bu tâyin sebebiy
le ne miktar yolluk verilmiştir? Halen Kartal 
ve Görele Kaymakam Vekilliği yapan şahıslara, 
kendi maaş ve temsil ödeneklerinden başka ve* 
kâle^ maaşı veya sair nam altında her hangi bir 
ödeme yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bunların 
aylık tutarları ne kadardır? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyuru
nu^ 
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İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Sayın Nizamettin Erkmen arkadaşı
mızın sorusuna cevap arz ediyorum. 

Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm ikinci sı
nıf kazada hizmet süresi 27 . 7 . 1963 günün
de sona ermesi gerekiyordu. Bu zaman sona er
meden Mülkiye Müfettişiliği tarafından Babür 
Unsal hakkında tahkikat yapılmıştır. Adı ge
çenin İmar Kanununa aykırı hareketleri yüzün
den durumu kaza mercilerine intikal ettirilmiş
tir. Böylece Kaymakamlık Yönetmeliğinin ek 
4 ncü maddesine uygun olarak Babür Unsal 
hakkında harekete geçilmiş ve bu kaymakam' 
Kartal Kaymakam Vekilliğine naklen alınmış
tır. 

Kartal Kaymakamı Tahir Genca konusuna 
gelince : 

Bu kaymakam 18 . 12 . 1963 gününde eksik 
kalan mahrumiyet bölgesi hizmetini tamamla
mak üzere kendi muvafakatiyle ve vekâlet ma
aşı da almadan Sarıkamış'a tâyin edilmiştir. 

Kartal Kaymakamlığı, Tahir Genca'nm Sarı
kamış'a mahrumiyet süresini doldurmak üzere 
gittiği zaman içinde 25 . 12 . 1962 gününden 
21 . 3 . 1963 gününe kadar İstanbul Mahiyet 
Maiyet Memuru Erol Tezcan, bundan sonra da 
Babür Unsal tarafından, asıl Kaymakam Tahir 
Genea'nm dönüşüne kadar vekâleten idare edil
miş bulunuyor. 

Babür Ünsal'a, temsil ödeneği ve maaşı hari
cinde ayda 618 lira usulüne uygun olarak öde
me yapılmıştır. Ayrıca bu nakil sebebiyle de, 
Harcırah Kanununa göre, kendisine 2 042 lira 
harcırah ödenmiştir. 

Görele Kaymakamının nakil sebebiyle boş 
kalan Görele'de Kaymakam Vekili olarak Mal
müdürü Mustafa Bozkurt görev almıştır. Ken
disine ayda 366 lira aylık ve vekâlet ücreti öden
miştir. 

Durum bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erkmen, buyurunuz. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh-
terem arkadaşlar; sözlü sorum 6 nci aym 17 
sinde Verilmiştir. O günden bu yana İkinci Koa
lisyon Hükümeti düşmüş, yeni bir Hükümet 
kurulmuş, ayrıca iki tane de, iki arkadaşımız da 
Dahiliye Vekilliği makamını işgal etmiştir. 

Sorumun şahsan muhatabı Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata idi. Kendisiyle bu mesele dolayısiyle iki 
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defa görüştüm. Görüşmelerde ne istikamette 
konuştuğunu ve bunu düzeltmek için nasıl va-
itte bulunduğunu, Halk Partisinden değerli bir 
arkadaşımızın, bu kaymakamın değişmesi için 
dosyasına nasıl not bıraktığını, burada kendisi 
bu makamı işgal etseydi de açık açık konuş-
saydık çok iyi olacaktı. Ama, bu kürsüden bana 
cevap yermelerine imkân olmadığına göre, şahsi 
konuşmalarımızı burada dile getirmek istemiyo
rum. Bunu da ayıp buluyorum. Ama, devam 
eden partizanlığın yeni ve tipik bir örneğini or
taya koyması bakımından, elimdeki delilleri 
yüksek huzurunuzda tek tek açıklıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarını, mesele basittir ve 
mevcut delillere göre müsbiteye istinad eden 
ve hepimizin huzurunda, huzurunuzu kaçıra
cak, vicdanınızı titretecek bir partizanlık ör
neğidir. 

Değerli İçişleri Bakanımız, İmar Kanuniyle 
alâkalı bir konu dolayısiyle mülkiye müfetti
şinin yaptığı tahkikatı mütaaikıp durumun ka
za mercilerine intikal ettirildiğini ve kayma
kamlık yönetmeliğine göre de bu arkadaşı bu
radan aldıklarını beyan etti. Huzurunuzu te
ferruatına kadar inerek fazlaca işgal etmiye-
ceğim. Ama, hâdiseye şöylece bir dokunmak is
tiyorum. 

Cumhuriyet Halik Partisine mensup bir ar
kadaş, bir vatandaş, henüz İmar Kanununun 
yeniden, daha doğrusu imar plânının yeniden 
düzenlenmesinden evvel mevcut olan imar plâ
nına göre, plân dışında bir yer için akar yakıt 
pompası müsaadesi almıştır. Esasen bu, imar 
hudutları dışında olması sebebiyle belediye 
mevzuatı ile de ilgili değildir. Doğrudan doğ
ruya Karayollarına müracaat etmiş, Karayolla-
rıda buna müsaade vermiştir. 

Fakat eshabı mesalih bunu uzun müddet 
ihmal etmiş, ve yapmamış aradan geçen zaman 
içinde yeniden imar plânının ele alınması ba
his konusu olmuş; heyet gelmiş, imar plânı ye
niden düzenlenmiş ve imar hududu 'bu saha
yı da içine almıştır. Ondan sonra idari makam, 
belediye reisliği yapan kaymakam yeniden, bu 
muameleyi mütaakip eski ruhsatın artık bir 
mâna taşımıyacağını dikkate alarak işe Ibaşlı-
yacak olan vatandaşa müdahale etmiş ve de
miştir ki, arkadaş, senin aldığın ruhsat şu ta
rihlidir, bugün burası imar hududu içine gir
miştir, o halde senin ruhsatı usulüne göre ye

niden alman gerekir. Bunun üzerine bu Cum
huriyet Halk Partili vatandaş kanunun bu 
âmir hükmü karşısında, yapılan muamelenin 
uygunluğu muvacehesinde başka yollar aramış 
ve bunu bir parti meselesi yaparak kaymaka
mın işi idare etmesini temin zımnında muhte
lif kanallardan idari makamlara baskı yap
maya başlamıştır. Kendisine âzami kolaylık 
gösterilmiş ve buranın bilhassa yeşil saha ol
ması itibariyle, yol kenarında bulunması itiba
riyle, esasen ruhsat vermenin mümkün olmıya-
cağını, ancak muvakkat ruhsat alabileceğinin 
mümkün olduğu anlaşılmıştır; fakat vatandaş 
buna sureti Jkatiyede yanaşmamış ve yine parti
zanlık istikâmetinde, yani idareyi baskı altın
da tutan yolu tercih etmiştir. Şikâyetler tevali 
etmiş, vekâlete kadar intikal etmiş, vekâlet ken
disine bir cevap vermemiştir. Kaymakamlığın 
verdiği izahatı değerlendirerek vekâlete inti
kal ettiren valiye vekâletten verilen cevap kay
makamlığa gelmiş ve bu cevap istikâmetinde 
şu hususlar açıkça ortaya çıkmıştır. Kazanın 
Sağlık köyünde, falan şahsın inşa ettirdiği ben
zin istasyonu Ibinası hakkında verilen izahatın 
yeter görüldüğünü İçişleri Bakanlığının şu ta
rih ve şu numaralı yazısı ile bildirilmiştir; alâ
kalıya bunu tebliğ ediniz, denilmeiktedir. O hal
de idari makamlar vazifelerini bihakkın yap
mışlar, vekâlet de bunu yerinde görmüştür. Fa
kat kanuni mânileri aşamıyan bu arkadaş niha
yet devamlı tazyikle, politik yolla netice is
tihsaline çalışmış ifade etmeye mecburum, ku
suruma bakmasınlar - 1962 senesinin Eylül 
ayında bir Karadeniz seyahati yapan Sayın 
Cihat Baban'm Görele'ye gelişinde kendisine 
bu husus anlatılmış, alâkadar olacağını bildir
miş ve Ankara'ya dönüşünde de kaymakamın 
nakli hususunda dosyasında bir notun mev
cut olduğu ifade edilmiştir. 

Bundan sonra gene mesele bitmemi^târ. 
Devamlı tazyik kaymakam üzerine yapılmak
tadır. Ama, yine bu kürsüden her şeyi açıkça 
ifade etmekte zaruret vardır; Sayın Sahir Ku-
rutluoğlu'nun İçişleri Bakanlığı yaptığı sıra
da bir Karadeniz seyahatinde de kendisine bu 
mesele anlatılmış, dinlemiş ve demiştir ki, «Kay
makam haklıdır, yapılan muamele doğrudur, 
benim burada yapacağım hiçbir şey yoktur. 
Ancak vatandaşın mağdur olmaması için, akar
yakıt acentası olan bu vatandaşın mağdur olma-
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ması i<;.in, şirket nezdinde zararlarının korun
ması için elimden geleni yaparını.» Bu da bit
miştir, arkadaşlarım. 

Ondan sonra Sayın JLıİzi Oğuz Bekata Ve
kil olmuştur. Bundan bir müddet, sonra da 
Cumhuriyet Halk Partisinin Kurultayı büyük 
kongresi olmuştur. Bu kongreye gelen delegeler 
bilhassa (iörelc Halk Partisi ilçe Başkanı ve 
etrafındakiler, vekile sözlerini geçirine imkâ
nını bulmuşlardır; maalesef Sayın Kıırutluoğ-
lu'na yaptıramadıklarını. Hıfzı Oğuz Bekata'ya 
yaptırmak imkânını bulmuşlardır. 

Bu mesele böyle giderken, şikâyetleri bizzat 
tetkika memur vali, mahaiine giderek ine/'e-
ııifi yapmış ve gerek imar Vekâleti ve- gerekse 
İçişleri Bakanlığına durum şöylece nakletmiş-
t-iı-. 

'Muhterem arkadaşlarını, yazı dört sayfadır. 
Sabrınızı .suiistimal etmemek: için sadece alâ
kalı yerini okuyorum. Ancak tereddüde mahal 
kalmasın diye yazının tarih ve numarasını hu
zurunuzda. açıklamakta, hiçbir mahzur görmü
yorum. 2 1 . 1 . 1!)()3 tarih ve özel idare müdürlüğü 
köy bürosu 11/2 sayıl; yazıdır. (i irelim Vali
liğinden. İçişleri Bakanlığına, ve İmar iskân Ba
kanlığına yazılmıştır. Demektedir ki : 

«Hasan K.ırtor'un belediyece kendisine mu
vakkat. inşaat ruhsatnamesi alınması yolunda 
yapılan teklifi derhal kabul ederek müracatta 
bulunsaydı, belediye kalfası ve başkanının o an
daki samimî kanaatlerine göre derhal muvak
kat inşaat ruhsatnamesi d>e verilmesi ve dola-
yisiyle tesisin bu defa da ruhsatlı olarak ya-, 
pılması mümkündü. Hale göre ortaya çıkan fiilî 
durumun vücut bulmasında tarafların hiçbir 
kusuru yoktur. Bu durum karşısında önemli 
bir kusuru bulunmamasına rağmen, dâva voliyle 
hakkı çıkamıyacağı kanaatinde olduğu anlaşı
lan Hasan Kırtor'un idari makamlara müra
caat ve şikâyetle ve hattâ işe biraz da -politika 
karıştırarak netice alma yoluna gitmiştir, imar 
P'lâmnın 1/1000 rnikyaslı paftalarının tatbikat 
plânı olduğu ve bunlara göre iş yapılması gerek
tiği göz önünde bulundurulacak olursa, bu fiilî 
durumu karşısında Ibelediye mensuplarının tu
tum ve hareketinin makûl ve hukukî olduğu 
anlaşılır.» 

Değerli arkadaşlarım; vali böyle yazar, hâ
diseler böyle cereyan eder; ama bu kaymakam 
yinede partizanlığın esiri olmaktan kurtula

maz. Nasıl olur? Sayın Vekilin verdiği izaha
ta göre, 2 ne i sınıf kazada müddeti 7 nci ay
da dolmaktadır. Arkadaşımız alelacele Mart 
ayında, yani .3 ncü ayda Kartal Kaymakam Ve-
kiliğine tâyin edilir. Oysaki Kartal kaymakam 
vekilliği de .12 nci aydan itibaren, yani 3 ncü 
aydan beri zaten vekâlet ile idari; edilmekte
dir. Oranın kaymakamı, yönetmelik icabına gö
re, Şark hizmetine gitmiştir. Yerine bir maiyet 
memuru gelmiş ve üç aydan beri işleri ted
vir etmektedir. Fakat Ba'bür'ün gitmesi lâ-
zımgeldiğine göre, henüz ikinci .sınıfta müdde
tini doldurmadığına göre, maiyet memuru tek
rar geri gider, Babür'de 4 ay için oraya nakle
dilir. Nasıl nakledilir? İki çocuğu mektepten 
tahsillerini bırakmak suretiyle gider. Ayrıca 
eşyasını üç ay sonra Ibaşka bir yere 'gideceği
ni bildiği için, aıkadaşuıı, eşyasını açmadan bir 
eve sığınarak oturur. Üç ay geçer. Ondan son
ra arkadaşımızın ikinci sınıfta güya dolan müd
deti bitmiş, birinci sınıf olan U dreni it kazası
na nakledilmiş olur. Bundan dolayı da Babür'e 
2 650 lira ve üç ay müddetle de bin küsur li
ra ona vekâlet eden malmüdürüne verilir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir de zaman 
zaman ibu kürsüden gerek muhalefet yılların
da, gerek kurduğu üç Hükümette de partizan
lığa paydos, ilk hedefler beyannamesinde par
tizanlığa paydos diyen bir partinin - kusura 
bakmasınlar - durumunu dile getirmeye çalı
şalım. 

ATALAY AKAN (l rfaj — Partinin bu
nunla ne alâkası var? 

NİZ AMETTİN KRK M UN (Devanıla) — 
Bu tasarrufun yapıldığı devrede, tasarrufu ya
pan vekilin doğrudan doğruya Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup.bir vekil olduğunu ve 
Hükümet Başkanında, müsaadenizle Cumhuri
yet Halk -Partisi (Jenel Başkanı olduğunu ifa
de etmek zorundayım. Sayın İçişleri Bakanı, 
eski İçişleri Bakanı, Bakan olduğunun hemen 
akabinde yayınladığı ve hepinizin, gözlerine 
atılan Ibir genelgesi vardı. Bu genelgenin sade
ce alâkalı yerlerini okuyacağını. Çünkü arka
daşlarını hepsine muttalidir. 

«Hükümet şlerinde görev görürken daima 
tarafsız kalacağız.» (Sağdan doğru, Allah için, 
sesleri.) «muvaffakiyetimizin ilk şartı, Devle
tin itibarlı otoritesini memleketin her köşesinde 
hissedilmesini gerçekleştirmektir. Bu suretle her 
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vatandaş işini araya vasıta koymadan bizzat 
»kendisi tarafından takibedilmeklc halledilece
ği inancına ve gönül huzuruna kavuşturulma
lıdır. Çünkü oturduğumuz mevkiler vatandaşa 
güleryüzle hizmet için bize emanet edilmiştir.» 
Ve nihayet Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, öte yan
dan; «İdarenin memlekete devamlı huzur ve sü
kûn sağlıyabilmcsi, evvela o idarenin başmdakile-
rinin emniyet, huzur ve sükûna kavuşmuş olma
larına bağlıdır, bu sağlanacaktır.» demektedir. 

Birinci Koalisyon Hükümeti programında da; 
«Millet Meclisini kesin bir kararla temin ederiz 
ki; memleket idaresinde vatandaşın münasebetleri 
ve hakları siyasi kanaat ayrılığından dolayı hiç
bir fark göstermiyecektir. Devlet kapısında ve 
âmme müessesesinde partizanlığı imkânsız hale 
getireceğiz.» demektedirler, tkinci Koalisyon 
Hükümetinin programında; «İdarenin tarafsızlığı 
ve haksız siyasi baskılardan masun olarak çalış
ması yolunda büyük mesafe alınmıştır.» denmek
tedir. Ve yine bu programda; «idarede tarafsızlı
ğı, vatandaşa eşit. muameleyi, halk işlerinde sürat 
ve kolaylığı sağlamak amacımızdır. Partizan ida
re açısını milletimize çektirmemeye azimliyiz.» 
denilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Erkmcn lütfen sözünüzü 
tamamlayınız, müddetiniz dolmaktadır. Çünkü 
içtüzüğe göre sual soran milletvekili 15 dakikayı 
tecavüz edemez. 

NİZAMETTlN ERKMUN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarını, son Hükümet progra
mında da; «Tam bir tarafsızlık anlayışı, herkese 
eşit davranma alışkanlığı idareye hâkim oldu.» 
denmektedir. 

Biz verdiğimiz bu misallerle huzurunuza ser
diğimiz müdellel bir partizanlık örneğini Meclisin 
ve Türk efkârının gereği gibi değerlendireceğine 
inanıyoruz. Bu istikametteki davranışların dai
ma karşısında olma yolunda elimizden geleni ya
pacağımızı arz eder, hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAKSAN — Sayın içişleri Bakanı buyuru
nuz. 

İÇİŞLERİ BAKANİ ORHAN ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Değerli arkadaşımız Nizamettiıı Ürk
men Bey tarafından ileri sürülen mütalâaları 
dinledim. Babür Unsal hakkında yapılan tâyin 
tamamen Kaymakamlık Yönetmeliğinin 4 ncü 
maddesine ek olarak ilâve olunan madde hükmü-
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ne göre objektif bir surette yürütülmüş olduğu
nu, dosya işlemlerinden takibettim. Bütün kay
makamların idare hayatında, bilhassa plânlı dev
renin çalışmalarında her türlü tesirin dışında, 
ilmin icaplarına uygun olarak bu memlekette hiz
met aşkı ile vazife yapmalarına itina ediyoruz. 
idarede bu garantinin bizzat sahibi, milletimizin 
ve efkârı umıımiyenin yüksek mümessili olan siz
lersiniz. Böyle bir haksızlık, eğer varit ise, tes
hil edilir, nerede olsa haksızlığa âmil olanlar hak
kında gerekli kovuşturma yapılır. Yalnız tetkik 
ettiğimiz dosyada bu teferruatın muhtelif versi
yonlarla ifade edildiği görülmüştür. Tesbit edi
len neticelere göre Babür Ünsal'a yapılmış olan 
işlemin objektif bir muameleden ibaret olduğunu 
arz ediyorum. İdarece kendisi için en .ufak bir 
haksız ve taraflı işlem düşünülmemiş ve yapılma
mıştır ki, Edremit gibi çok mümtaz bir ilçede 
kendisine vazife tevdi edilmiştir. Kendisi diğer 
değerli idarecilerimiz gibi gittiği yerde bugünün
den ve yarınından emin olarak çalışmaktadır. Arz 
ederim. 

BAKAŞN — Sayın Erkmen, buyurunuz. 
NÎZAMETTÎN ERKMEN (fiiresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde uzun-
boylu konuşmakta büyük bir fayda görmüyorum. 
Ben sadece delilleri dile getirmek suretiyle, evra
kı müsbitelerin tarih numaralarını huzurunuzda 
açıklamak suretiyle gönül rahatlığı ile durumu 
ıttılaınıza arz ettim. 

Yönetmelik esaslarına göre yapıldığını iddia 
ediyor Sayın Bakan. Bu Yönetmeliği biz de bili
yoruz; ama. ben hiçbir yönetmeliğin, 2 nci sınıf 
bir kazada müddetini doldurmasına 3 ay kalan 
bir kaymakamın, çok ciddî ve derhal oradan uzak
laştırılmasını gerektiren bir sebep olmadığı müd
detçe. yerinden alınacağına dair hüküm taşıdığı 
kanaatinde değilim ve 'görmedim. Eğer böyle, 
hakkında tahkikat açılmış bir kaymakamın veya 
sureti umumiyede bir memurun vazifesinden alın
ması teamül olsaydı, Sayın Mclımel Baydur'un 
hâlâ Büyükçelçilikle kalmaması gerekirdi. O iti
barla, idare hayatının içinden gelmiş insanlar 
olarak bizim de bilgimiz şudur; kaymakamın ye
rinde kalmasını imkânsız hale getiren ciddî se
bepler mevcudolmayıp, doğrudan doğruya hak
kında bir tahkikat açılmış olması ve henüz tahki
katın da bitmemesi muvacehesinde, onun 3 ay gi
bi bir müddet için, böylesine nakline imkân ver
mez, vermemektedir; bunun emsali de bilhassa 
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yönetmeliğin tanzim ve tetkikinden sonra yoktur. 
Yapılan muamele, izah ettiğim gibi, doğrudan 
doğruya mahalli Halk Partisi Başkanının tazyiki 
ile ve bilhassa buraya gelmesinden sonra olmuş
tur. Açık kalblilikle de ifade ettim; yapılan şikâ
yete muhatabolan Sayın Sahir Kurutluoğlu, bu
nu yerinde görmemiştir. Ama onu istihlâf eden 
İçişleri Bakanı maalesef çok daha partizan oldu
ğu için, pekâlâ bunu yerine getirmiştir. Ama bu
nu bizim de soracağımızı her halde aklına getir
memiş olacak ki, kendisi de benden sorumu geri 
alması için rica etmiştir. 

Bu kadarla yetiniyorum, hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir §eker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

BAŞKAN — Sayın Şener? Burada. Sayın 
Sanayi Bakanı? Yoklar. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın sözlü 
cevabı (6/656) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu? Burada. Sa
yın İçişleri Bakanı? Burada. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

1 0 . 7 . 1963 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın İçişleri Vekilimiz 7 . 7 . 1963 tarihli 
gazetelerde çıkan beyanatında halkevlerinin ma
zideki hizmetlerinden bahsederek valilerden ko
runması, yardım istemektedir. 

Bugünkü halkevleri yeni bir teşekkül oldu
ğuna göre eski halkevleriyle ne gibi bir ilgisi 
'bulunduğunun lütfen sözlü olarak Sayın İçiş
leri Vekilimizin cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim, 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ) — Sayın arkadaşlarım, Eskişehir 
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Milletvekili Sayın Aziz Zeytinoğlu arkadaşımı
zın sorusuna arzı cevap ediyorum : 

Bugünkü Halkevleri, Türk Kültür Dernek
lerinin istihalesi olarak 22 . 5 . 1963 gününde 
kurulmuştur. 14 . 4 . 1963 gün ve 5/1066 sayılı 
Bakanlar Kurulu karariyle Halkevleri kamu 
menfaatine yararlı müessese olarak kabul edil
miştir. Partiler dışında, tarafsız bir teşekkül 
olarak tüzüğünde hükümler vardır. Atatürk 
ilkelerine hizmeti esas almış bir hukukî varlık
tır. 

Vasıf ve vazifeleri hakkında bu teşekkülün 
tüzüğü tetkik edilmek suretiyle daha geniş ma
lûmat elde edile'bilir. O ünün şartlarına uygun 
olarak kurulmuş olan bu kültür müessesesi, ida
recilerinin talehi üzerine, emsallerinde olduğu 
gibi, bütün münevverler ve idare adamları tara
fından korunmaya lâyık görülerek idarecileri
mizin ilgileri istenmiştir. Sayın Hıfzı Oğuz Be-
kata'nın 7 . 7 . 1963 tarihli gazetelerde çıkan 
tamimi bu anlayışın ifadesi olarak 'belirtmekte
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu buyuru

nuz. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım; bu sorumuz çok eskidir. 
Temmuz'da verilmiştir. Bugüne kadar ancak 
sıra gelmiştir. Onun için esas bu konunun sahi
bi daha evvelki İçişleri Bakanımızındır. Bugün
kü İçişleri Bakanımızın cevabına teşekkür ede
rim. 

Arkadaşlarım, bugüne kadar memleketimiz
de kamu yararına kurulmuş başka kültür der
nekleri yok mu acaba? Niçin yalnız halkevlerini 
valilere tavsiye ederler? Arkadaşlarım, halkev-

' lerinin mazisinde az da olsa bir siyaset olduğunu 
bilmezler mi? Bu kültür derneğinin daha evvel
ki ismi Türk Kültür Derneğidir. Pena bir isim 
miydi? Niçin halkevleri ismini aldılar?.. Acaba 
mazide az da olsa siyasete karışmış bir dernek 
ismini niçin alıyorlar?. Bu memleketin kültüre 
ihtiyacı olduğunu bilmezler mi? Eğer hakika
ten bu bir kültür derneği ise, bu kültür derne
ğinin başında olanlar mazide az da olsa siyase
te karışmış bir ismi, eğer hakikaten bu memle
kete kültür hizmeti yapmak istiyen bir dernek 
olsaydı, bu ismi almazlardı arkadaşlarım. Ye
niden bir dernek kurulabilir, Halk Partisi de 
arzu ederse kura'bilir. Veyahut yeni bir dernek 
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kurulabilir, halkevi ismini alabilir. Ama bizim 
burada kastımız o değil. Diğer senelerce evvel 
kurulmuş Türk Kültür Dernekleri olduğu hal
de, kamu yararına çalışan dernekler olduğu hal
de bugüne kadar hiçbir İçişleri Bakanının vali
lere bu derneğe yardımcı olun, demediği halde 
ve bu kültür derneği kurulalı daha eski olduğu 
halde, ismi Kültür Derneğiyken valilere böyle 
bir tamimde bulunmaz iken, Halkevleri ismini 
alınca valilere böyle bir tamimde bulunması 
bunun, düpe düz arkadaşlarım, kültürle değil 
ama siyasetle alâkası olduğunu gösterir. İşte 
b'izim kastımız bu. Kültür derneklerine yardım 
yapılsın, ama imtiyaz yok. Halkevleri ismini 
almış bir kültür derneğine değil, memleketteki 
bütün kültür derneklerine yardım yapılmak is
ter. Ama ne gariptir k i ; aynı koalisyonun Sıh
hiye Vekili çıkar, kendisine yararlı gördüğü 
bâzı derneklere yardım yapar, yine ne gariptir 
ki, o koalisyonun İçişleri Bakanı çıkar, bir kül
tür derneğindeki, hakikaten bu memleketin ih
tiyacı olan bir kültür derneğinin, ismi halkevleri 
olduktan sonra buna yardım tamimleri yapılır. 
İşte arkadaşlarım biz bunun karşısındayız. Bu
nun için bu suali getirdik. Yoksa hakikaten 
kültür derneklerine yardım yapmak vazifemiz
dir. Ben bütçe müzakerelerinde de gördüm, 
halkevlerine mahsus olmak üzere 500 bin lira
lık, bir tahsisat konmuş; olamaz arkadaşlar. 
Bütün kültür derneklerini aynı görmek lâzım
dır. İmtiyaz yoktur. Mazisinde Halk Partisine 
bağlı bir dernek olduğu için imtiyaz kasdiyle 
tamim yapıldığını bildiğimiz için, biz bu soruyu 
huzurunuza getiriyoruz. Atamızın kaldırdığı 
imtiyaz sistemini yoksa arkadaşlarım biz tekrar 
burada tesis mi etmek istiyoruz1? Hayır arka
daşlar, bu olmaz. Ya bütün kültür derneklerine 
yapılır veyahutta münferiden yardım yapıla 
maz. 

Türk Kültür Derneği ismi fena mıydı? Niye 
başka isim almıyorlar da, Halkevleri ismini alı
yorlar. (Atatürk kurduğu için, sesleri) Evet 
kültür derneğidir, 'Vaktiyle kültür sahasında 
çalışmıştır. Ama, hakikaten! buı memlekette 
kültür bahasında hikmet etmek istiyeh insan
lar, az da olsa, mazisinde ibu şekilde siyaset 
(bulunan ibir ismi almaması lâzımdı. Bemekki, 
•bu da gösteriyor ki, bu cemiyeti de tekrar si
yasete alet edeceklerdir. B'elki vaktiyle mazi

sinde siyaset bulunan ve Halk Partisine bağlı 
olduğu için belki 'Halk Partisi, aız da olsa, is
minden daftıi olsa, bundan istifade eiheıtini dü
şünüyor. İşte arkadaşlarım biz' bunlara taham
mül edemiyoruz. Bu memlekette 'her şey mü
savi addedilmedikçe, bu memlekette herkes mü> 
sa'vi ıgftrlülmedikçe, adalet (herkese müsavi ta-
Ihakkuk etıtirilmedikçe, bu memlekette ayrılık 
kalkmaz, arkadaışlanm. öyle hükümetler isti
yoruz ki arkadaşlarım; maziyi unutalım, ama 
'bütün millete, bütün derneklere müsaivi mua
mele 'edilsin. Ufak dahi olsa ıher hangi bir 
kimsenin zihninde en ufak (bir düşünce dahi 
ıolsa bunlar şilinsin. Hepimiz o Hükümetin et
rafında toplanalım. Ama bu gibi şeylerle ma
ziyi tekrar hortlatmak cihetine gidildiği için 
maalesef biz bu soruları sormak zorunda kalı
yoruz. '(Ortadan .gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
•ç/ok rica ederim. ,Bu siözlü sorudur, ıBakan ve 
milletvekili arasında geçer. Devam edin efen
dim. 

AZİZ ZEYTİNO&LU (Devamla) — İşte 
muhterem arkadaşlarım; bu 7 . 7 . 1968 tarilhli 
tamimle de İçişleri Bakanlığının, münferiden 
isim zikretmek suretiyle -arz ettiğim gibi-
diğer senelerce !bu memlekete Ihizmet etmiş kül
tür dernekleri dururken, halkevlerine betah-
sis yardım yapılmasını tamim etmesi, bu mem
lekette tekrar ayrılıkların ve imtiyazların gel
memesi İçin ve 'var ise ıgiderilmesi için bu so
rumuzu vermiş bulunuyoruz. Onun için, İn-
'şallaih yeni İçişleri Bakanımi'z ıbütün ibunları 
'giderecek 'hareketlerde bulunur. Ondan sfonra 
da kültür derneklerine, bu memleketin ihtiya
cı olan kültür derneklerine o zaman itimadede-
rek iha'kikaten onun etrafında toplanırız, ar
kadaşlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTRAK 

(Tekirdağ) — Çok değerli Zeytin oğlu arkada
şımın konuşmalarına ıcevap vermek isteriım. 

Türk Kültür derneklerinin adlarının değiş
tirilmesi tamamen Cemiyetler Kanunumuzun 
kendi üyelerine ıbalhişettiği 'haklardan ve tasar
ruf imkânlarından faydalanmak suretiyle ifa 
edilmiştir. Âmme hizamı bakımından buna mü
dahale edecek bir tedbirimiz yoktur. 'Bu teşek
kül çok eskiden beri, Atatürk tarafından ku
rulduğu zamanlarda dahi bütçesini ayırmak 
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»sureliyle, tamamen parti dışında, bir teşekkül { 
olarak kurulmuştu. Bugün tarafsız bir teşek
kül olan ve sağ, sol ve diğer aşırı cereyanlar 
karşısında, 'bir emniyet vazifesini 'gören ibir te
şekküldür. Birçok partilerin mensupları olan 
değerli ıhünevverlerin bizzat 'burada bulunduğu 
bu teşekkül, 'hizmetlerini politikanın dışında 
kültür safhasında ifa, etm'ekteidir. 

Değerli Zeytinoğlu, :bıı teşekkülün şimdiye 
kadar 'her 'hangi bir şekilde bir partizanlık 
yaptığını 'her halde tes'bıt edememiş olacaktır. 
(Ymkü 'ben biliyorum ki, bu partinin istişare or
ganlarında, mesuliyet almış organlarında bu
günün belli başlı bütün partilerine mensup ar
kadaşlarımız ve değerli fikir adamlarımız ken
di kanaatlerini, Atatürk anlayışlarını, Ata
türk 'ün eserlerini yüceltmek suretiyle 'bu ce
miyette faaliyet imkânını buluyorlar. 

fsim nıeselosine gelince: Bu isim meselesini 
.ben teferruat olarak addederim. Bulgun, iltiba
sa ıııalıal veren gerek bizim partimizle, gerek 
'başka partilerle iltibasa 'mallı a l veren Ibirçok 
yeni organlar, cemiyetler, şiıJkeitler vardır. 
Bundan isim benzerliği suretiyle her 'hangi bir 
tesalhüp mânası çıkarmak -'bilmiyorum ama -
çok ileri bir endişe olur kanaatindeyim. Hemen 
arz edeyim ki; menafii um um iyeye ıhakim ce
miyetlere yardım için idare âmirlerine zaman 
zaman bu nevi rica ve telkinlerde bulunulmuş
tur. Kzcümle Kızılay ve kültür dernekleri için, 
daha çok evvelleri, Türk ocakları için idare 
âmirlerimizden buna benzer ricalarda bulunul
muştur, arkadaşlar. 

Bizim bugünkü parlâmentomuzun, Hüküme
tinin itinayla üzerinde durduğu mesele; nasıl 
olurlarsa olsunlar cemiyetlerin politikaya, karı
şıl), bir politika mihrakının sözcüsü olmaması
na. dikkat etmektir. Biz, bu hassasiyetle konuyu 
ele almışızdır ve takibediyoruz. 

Arz ederim. 

BASAN — Sayın Zeytinoğlu 
AZİZ ZTCYTİNfHİBU (Eskişehir) --• Elen

dim, Sayın Vekilimize teşekkür ederim. Ama, 
daha evvelki İçişleri Bakanının tamimi mazi
den bahsettiği için biz bu soruyu vermiş bulu
nuyoruz. Yoksa doğrudan doğruya halkevleri, 
Vekiller Heyeti karariyle, kamu yararına hiz
met eden bir teşekküldür, bunlara yardım edin. 
deseydi, bir dereceye kadar bu takririmizi ver

mezdik. Ama bakuı; geçmişteki büyük hizmet
leri millet hayatımıza köklü tesirler yapan 
halkevleri yeniden kurulmuştur, diyor. Yani 
bugünkü halkevleıinin geçmişteki halkevleri 
ile bir alâkasını burada zikrediyor. Biz işte bu
na muhalifiz. Bugün yine aynı ismi olabilir, ama 
niçin maziden bahsediyor, arkadaşlarım?.. Ma
zideki halkevleri Halk Partisine bağlı halkev
leri idi, bir zamanlar. Arz etmek istediğimiz bu. 
Ve sonra yine maalesef arkadaşlarım, bugün 
merkezinde olsun, şehirlerinde olsun, bunların 
başlarında buluna-! arkadaşlarımızın hepsi Halk 
Partilidir, hepsi Halk Partili arkadaşlardır. 
(Ortadan, sen de çalıştın, sesleri) Ben de vak
tiyle halkevlerinde çalıştım, ama TTallc Partisine 
bağlı olmadığı zamanlarda çalıştım. îşte arka
daşlarım, bu sebeplerledir ki, İçişleri Bakanının 
eski bir zihniyeti hortlatması bakımından, im
tiyazlar tanıması bakımından ve maalesef kül
tür derneklerine bir siyasi veçhe vermesi bakı
mından bu soruyu huzurunuza getirmiş bulunu
yorum. Memleketimizin kültür derneklerine çok 
ihtiyacı vardır. Ook rica ediyoruz, bilhassa bun
ları kurmamız lâzım. Ama kurarken siyasi dü
şüncelerden uzaklaşmamız lâzımdır. 

Onun için yine rica ediyorum ; Sayın yeni 
İçişleri Bakanımız, bu tamimin bilhassa mazi
deki halkevleri kısmı üzerinde durarak, bunu 
tashih etsinler ve diğer bütün kültür dernekle
riyle beraber yardım .yapılmasını valilere tamim 
etsinler ki, bu zihniyet kalksın ve bu gibi kül
tür derneklerinden bütün millet istifade etmek 
çarelerini bulsun. 

Hürmetlerimle, arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
!). — Eskişehir Mille/vekili Aziz Z ey I inoğl ti

min, Serim kanunlarının kabulü münasebetiyle 
İS . 7 . 19(i3 günü verilen kokteylin masrafları
nın nereden, ödendiğine dair soru önere/esi ve 
irişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın sözlü cevabı 
(fi/(i(lr)) 

BAŞKAN - - Soruyu okutuyorum : 

18 . 7 . 1!)().'i 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Seçim kanunlarının çıkması münasebe
tiyle Sayın İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'-
nıtı koalisyon grupları şerefine 18 . 7 . lîhi.'î 
günü Ankara Palasta tertibettiği dönerli kok
teylin masrafları nereden verilmiştir?. 
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2. Seçim kanunları T. B. M. M. nden çıktı- I 

ğma göre böyle bir ziyafet icabediyorsa yalnız I 
koalisyon kanatlarına mı verilir? Ve bu işin şe
refi varsa yalnız koalisyon kanatlarına mı ait
tir? 

o. Bu işin masrafı Devlet bütçesinden veri
liyor ise doğru mudur? 

Sayın İçişleri Bakanımız tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve rica 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz ZeytinoğJu 

BAŞKAN — Sayın [çişleri Bakanı, 'buyu
run. 

İÇİŞLER t BAKANİ OKUTAN ÖZTRAK 
('Tekirdağ) — Sayın arkadaşlarımı, Es'kişefhir 
Milletvekili ISaym Aziz Zeytinoğlu Beyefendi
nin sorusuna cevap ,ai"z ediyorımıı. 

Seçim Kanununun kabulü sebebiyle Anka- I 
ra Palasta verilmiş olan ziyalfet Hıfzı Oğuz Be-
kata Bey tarafından karşılığı ödenmek sure- j 
tiyle 'verilmiş bir ziyafettir. 

Sorunun ikinci kısmına 'gelince; (hemen arz 
edeyim Meclisten çıkmış ,bütün kanunların şe
refi elbette Büyük Meclise aittir ve onun kı
vancı elbette Büyük Metlisin sayın üyelerine 
racidir. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın (bir Meclis S 
muvaffakiyeti olarak telakki ettiği ''bu ziyafete 
'gönderdiği ilk davetiyede 'bir aksaklık, bir yan- j 
lışlık olmasını mütaakıp taslhilh etmiş ve Me<c- j 
lisimizde bulunan .bütün parti mensuplarına, 
senatörlere, milletvekillerine davetiye gönder
mek suretiyle ibu şerefi, bu 'hazizı bera'ber pay- | 
1 aşmayı istirham etmiştir. Keyfiyet 'bundan 
ibarettir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytin'oğlu. 
AZİZ ZEYTİNOCİLU - (Eskişeüıir) — Muh- I 

terem arkadaşlarım ; ,bu dönerli kokteyl mese
lesi var. Malûm daiha evvelki içişleri Bakanı
mız tarafından -bâzı milletvekillerine gönderi
len davetiyelerde yazıldığı için ben de dönerli ı 
kokteyl davetnamesi, diye bahsediyorum. 

Bunun bedelinin Sayın Vekil w zamanki Ve
kil Hıfzı Oğuz Bekata tarafından verilmiş ol
duğunu söyledikleri için maddenin bu birinci I 
kısmına clokunmuytorum. Kendine ait ibir m ev- J 
zudur, vermiştir. I 
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"Fakat, işte ikinci olarak sorduğum ; ;bu koa-

lisyon kanatları şerefine meselesi üzerinde dur
mak isterim : 

Onun için de Sayın İçişleri Bakanımızın 
söyledikleri gibi bu Meclisten iyi veya kötü 
ne gibi kanunlar çıkarsa, (kötüden maksadım 
arzu .edilen şekilde olan veya olmıyan 'her 'han
gi bir kanun çıkarsa) onun şerefi de, varsa su
çu da her hususu da 'burada bulunan her parti
ye ait, 'bütün milletvekillerine aidolduğu mıı-
Hıakkaktır. Binaenaleyh, ziyafetin isminin koa
lisyon kanatları şerefine, diye çıkması münasc-
'betiyleğ (böyle 'bir şeyin zikredilmesi Ibiraz tu
haf olduğu için bu ikinci (hususu da bu şekilde 
arz ediyorum. Esas gaye 'millet parasının mu
ayyen 'bir zümreye, 'bunun şerefine sarf edil
memesi mevzuu idi. Bu cevabı burada aldık
tan sonra zaten mesele kalmıyor. Dilediği gi-
ibi ziyafetler verebilirler. 

Hrüavetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6'. — Edime Milletvekili Fakir (Uritiloğlu'-

nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapümadığma 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

BAŞKAN — Soru aalhiibi Sayın F'allı'ir Oirit-
l'iioğlu? Yük. Buiuniaımadıiklaırından sözlü soruisu 
gelecek soru giiınüne bıraıki'ldı. 

7. — Ordu Milletvekili Refet Aysoy'un, Ün
ye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lise
sinin il merkezinde açılması sebebine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim Ök-
tem'in sözlü cevabı (6/685) 

-BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Refet Ak-
soy?. Burada. Millî Eğitim Bakanı burada. 'So
ru yu oku tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet bııyurulmasını arz ve rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Refet Aksoy 

«Ünye ilçesinde bir Ticaret Lisesinin açıl-
m.ası Vekâeltçe mukarrer iken sonradan bu li
senin vilâyet merkezinde açılmasına Vekâletçe 
karar verilmesi sebep ve lüzumu neden ileri 
gelimştir?» 



M. Meclisi B : 4; 
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 

buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM ('Bursa) — Muhterem arkadaşımızın sual
lerine cevaplarımı arz ediyorum. 

Ünye ilçesinde bir Ticaret Lisesi açılması 
hakkında vâki talep üzerine gerekli mahallî 
inceleme yapılmış, şu neticeler tesbit edilmiş
tir : 

1. Bir Ticaret Lisesi açılmasını gerekti
recek müsait bir çevre görülmemiştir. 

2. Ticaret Lisesi öğrenci ve mezunlarının 
çalışacakları ve tatbikat yabileoekleri kâfi iş 
sahalarının mevcudolmadığı görülmüştür. 

.3 Bir mahalde bir lise açılırken, mevcut 
öğretmen sıkıntısı karşısında o mahalde bulu
nan öğretmenlerden âzami istifade .etmeyi dai
ma ön plânda düşünme zarureti karşısında 
bulunmaktayız. Ünye Ortaokulundaki, öğret
menlerden istifade etmeye de imkân yoktur. 
Kadrosunda bulunan 8 öğretmenden başka, 
haftada 195 saat ders kapatmak için 26 aded 
ilkokul öğretmeninden ve sair meslek men
suplarından istifade edilmektedir. 

Ordu'da açılmasını gerektiren sebeplere ge
lince : 

1. Daha geniş bir çevrenin istifadesine 
imk'ân sağlanacaktır. 

2. O ilde bulunan çeşitli okul öğretmenle
rinden istifade imkânı daima mevcuttur. 

3. Bir pansiyon binasının faaliyete geçi
rilmesi ile Ünye ve aynı haklara sahibolan di
ğer kazalardan gelecek öğrencilerin iaşe ve 
ibatesi daima mümkündür. 

4. Çeşitli iş sahalarının bulunuşu, öğren
cilerin daha iyi yetiştirilmelerini Bağlıyacak
tır. 

Yukarda arz edilen sebeplerle, Ticaret Li
sesinin kaza merkezıi yerine vilâyet merkezin
de faaliyete (geçirilmesinin her bakımdan daha 
ekonomik ve yerinde olacağı düşüncesiyle Ün
ye yerine Ordu'da açılmasına karar verilmiştir. 

(Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy, buyurunuz. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Millî Eğitim Bakanının soruma ver
dikleri cevap, maalesef, bendenizi tatmin etmedi 
ve hakikaten de bir hayli uzak izahlarda bulun
dular. 
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Vakıanın esasını kısaca huzurunuzda arz ede

yim. Ünye, Ordu vilâyetinin en büyük ve münev
veri çok bir kaza merkezidir. 18 bin nüfusu var
dır. öteden beri kültüre olan iştiyakı neticesi bu 
kaza mutlaka bir liseye kavuşmak ihtiyacını mü
temadiyen takibeder, her devirde ve her devrede. 
Maalesef Devlet tarafından bunun tahakkuku 
imkânını elde edememekten mütevellit bir teessür 
içinde de yarını bekler; bir gün doğar, ben de 
bu arzuma mazhar olurum, diye. Bunu misal 
olsun diye arz ediyorum. 

Sorumu Meclisi Âliye takdim etmeden birkaç 
ay evvel Ünye'den buraya bir heyet geldi. Heye
tin gelişinin maksadı şu: Ünyeliler arz ettiğim 
kültür işleri dolayısiyle, bir cemiyet kuruyorlar, 
hususi bir lise yaptırmak için kendi aralarında 
da bir hayli para topluyorlar. Fakat Devletin 
umumi bütçeden böyle hususi teşebbüslere yardım 
yapmakta olduğunu da haber alınca bu yardımı 
temin etmek üzere bir heyet buraya geliyor. He
yetin başkanı Halk Partili bir arkadaş. Heyete iş
tirak edenlerin de 3/4 ü Halk Partili arkadaşlar. 
Beni de haberdar ettiler, Meclise geldikleri za
man; biz bu hususta Maarif Vekili ile görüşüp 
bir ricada bulunacağız, ricamızın tervici hususun
da bize, mebusumuz olarak, delâlet edin, dediler. 
Yine Halk Partili Mebus arkadaşlarımızdan İz
zettin Ağaoğlu, bendeniz, Sadi Pehlivanoğlu ve 
eski bir hemşehrimiz olan İzmir Milletvekili Zi
ya Hanhan arkadaşımız heyetle beraber geldik, 
şurada, sakin bir yer diye, Meclis hali içtimada 
değildi, şu kürsülerde oturduk. Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşımızı aramıza aldık, kendisine vazi
yeti izah ettik. Millî Eğitim Bakanı heyetin ta
lebini gayet haklı buldular dediler ki: «Başın
dan nihayetine kadar haklısınız. Ünye'yi tanı
rım. İlçe olarak bir liseye ihtiyacı vardır ve bir 
liseyi barındırır. Fakat ne yazık ki, bu samimî 
arzunuza rağmen maalesef plân ve program me* 
selesi benim elimi, kolumu bağlamıştır. Program
da beş sene için, 1965 senesi nihayetine kadar, 
ne lise, ne de ortaokul açılmıyacaktır, beni ma
zur görün.» 

Ben bir mebus olarak keyfiyeti daha evvel 
bildiğim için, heyetle birlikte Bakanı görmeye 
gelmeden evvel, arkadaşlara vaziyeti izah etmiş 
olmamıza rağmen; «Canım biz belki bir şey ya
parız, merhametini tahrik ederek bir yardıma ka
vuşuruz» dediler ve bu ümit ile gelmiş bulunu
yorlardı. 
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Millî Eğitim Bakanının ağzından bu katı 

cevabı .alınca, bittabi onlar da bir şey s'öy-
liyememek ıstırarında kaldılar. Fakat Millî 
Eğitim Bakanı Muhterem Raşit Hatipoğlu'nun 
iıç duygusundaki, hem, teessür, hem şefkat hem 
.alâka, gelen heyeti cesaretlendirdi. Dediler ki, 
«Biz bir kültür bölgesi ihdas edeceğiz, sizi li
seye kavuşturmaya imkân yok, hattâ bizzat 
kendiniz binayı yapsanız, anahtarını teslim et
seniz bu program karşısında ben yine yapa
mam, fakat sizin bu arzunuzu söndürmemek 
için size bir ticaret lisesi açmayı vadedebili-
rim; ama mahallinde tetkik edeyim, ticaret li
sesini açmaya müsait bir vaziyet, imkân var
sa bunu size vade diyorum.» Heyet ve heyete 
dâhil olan bizler kendilerine teşekkür ettik. 
Derhal alâkadar oldular ve oraya Teknik Ted
risat işleri Müsteşarını gönderdiler. Teknik 
Tedrisat İşleri Müsteşarı beraberinde bir iki 
arkadaşiyle birlikte gitti, lâzımgelen tetkikatı 
yaptılar ve Ünye kazasında bir ticaret lisesi 
açılmasına imkân olduğuna kanaat getirdiler. 
Yalnız bu heyeti hattâ bendenizi dahi durdu
ran bir mesele vardı; bina meselesi. Orada eski 
bir ortamektep binası var ki, yeni ortamekte-
•bin dört şubesi o binanın altında okuyorlar. 
Bendeniz burayı kendilerine tavsiye ettim. Ka
bul ettiler. Yalnız dediler ki, bu dört şube ne 
olacak? Haklı. Düşündük, taşındık dedik ki, 
-mektebin avlusu, yani bahçe kısmı genişçedir, 
buraya Maarif Vekâleti pavyon koyacak 
olursa bu dört şube de orada barınır, eski bina 
da ticaret lisesi olarak kullanılır. Bunun üze
rine Maarif Vekâleti ayrıca valiye yazıyor. 
Benim de ayrıca hususi olarak valiye müracaa
tım da vardı. Bana (gönderilen valinin resmî 
yazısı şu : 

«Sayın Refet Aksoy. Ordu Milletvekili, 
Ankara 

Ünye kasabamızda açılması takarrür eden 
ticaret lisesi işi ile yakından ilgilenmeniz do-
layısiyle teşekkür ederiz. Şirin Ünye kasabamı
zın her bakımdan daha da everişli gelişmesini 
sağlıyacak mevzulardan biri olan bu işin bir' 
an evvel tahakkukunu candan arzu etmekte
yiz. Bu inançla derhal müsait bir bina tedari
kine bakılmakta iken, Bakanlıkça ilçeye Tek
nik öğretim Müsteşarının başkanlığında bir 
heyet gelmiş...» Şöyle olmuş, böyle olmuş, n-e-
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ticede vali de muvafakat ediyor, teşekkür edi
yor. Okumakla başınızı ağırtmıyayım. Yalnız 
müsteşar; «Biz bu gösterilen şekle mutabıkız, 
mektebi açabiliriz. 'Gelecek sene mutlaka Ve
kâlet tarafından bir bina da yaptıracağız. Şim
diden siz bir arsa temin ediniz» diyor. Bununla 
hemeşhrilerim alâkadar oluyorlar; belediye 
de şehrin en güzel ve en müsait bir yerinde 
mektep için geniş bir arsayı tahsis ediyor. 
Biz sevinç içerisindeyiz, mektebe kavuşuyoruz 
Nasıl ki, çölde koşan bir insan susuzluktan kıv
ranırken, bir vahada bir avuç su bulur, se
vinçle ağzını o suya dayar midesini doldu-
rursa, ;biz de aynı şekilde, bir kültür 'kaynağına 
kavuşuyoruz, diye sevinç içindeyiz Bu arada 
ne oldu? Muhterem Raşit Hatipoğlu Vekâletten 
ayrıldı, yerine sayın ve benim >eski bir dostum 
ibrahim öktem Bey geldiler Gelmeleriyle bir
likte haftasmıa bir haber alıyoruz ki, Eyülde 
tedrisata başlıyacak olan Ünye Ticaret Lisesi 
Ordu'ya verilmiş. A!.. Bu ne iş? Sebep?.. Sebe
bini Vekil Bey izah ettiler. Hayır, sebep bu de
ğil ! Sebep, - af buyursunlar - maalesef bir par
tizanlık dâvası... Arkadaşlar, biz bu zihniyet
ten vazgeçmezsek bu memleketin derdine deva 
bulamayız. Bu günahtır. Yapılmamalı. Ne olur
du Ünye'de kalırsa?.. Buyuruyorlar ki; «Ünye 
bir ticaret lisesini besliyecek kültür hacmini 
haiz değildir.» Ne münasebet? Ordu ile Ünye 
arasındaki mesafe 90 Km. Ordu da açılınca ora
ya Ünye'den gidecekler, Fatsa'dan gidecekler, 
dört köyden gidecekler... Ünye'ye açılsa idi 
burayada aynı şekilde oradan talebeler gele
cekti, kaldı ki, Ünye'de diğer mektepler de var. 
Ben seçim dairemin vilâyet merkezi olan 
Ordu'da ticaert lisesinin açılması ile iftihar 
ederim, memnuniyet duyarım. Ama, böyle bir 
kültür müessesesinin orda tesisi sırasında par
tizanca düşünerek bu şekilde okulun yerinin 
değiştirilmesi tarzında tecelli eden bu olaydan 
dolayı derin üzüntü duydum. Şimdi benim Ün
yeliye karşı vereceğim cevap nedir? Hâdise ken
diliğimden cevap vermiş ama, şurada Ünyelile
rin üzerinde bir vebali var; onu huzurunuzda 
arz etmek mecburiyetindeyim ki, çok muhterem 
ve çok sevdiğim ibrahim öktem Beyefendinin 
bu hareketinden doğan Ünyelilerin derin teessüf 
ve teessürlerini arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 
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MİLLÎ L Ğ I T İ J M BAKANI iBKAIIİıM OK

TUM (Bursa) — I^ski arkadaşım Refet lîoy-
ei'eııdinin, Ünye rricaret Lisesi konusu dolayı-
siyle sözlü sorusuna cevabımı arz ettim. Ken
dilerinin bu kürsüden ilfıve et t ikler i müta
lâalarını , ar lar ına s ığınarak, dost luğuma ba-
ğışl ıyarak, üzüntü ile karşı ladım. Anlıyorum, 
Refet Beyefendinin bir Ün ye Mi olarak kendi ka-. 
zasma bir eğitim müessesesi kazandı rmak gay
reti son derece anlaşılır bir şeydir. Ama benim 
dile get i rdiğim mucip sebeplere bir kalemde, 
gerçeklere uymuyor , bir kalemde par t izanl ık , 
derlerse, öyle zannediyorum ki, kendi duygu ve 
vicdanlar ına karşı da zıtlık içinde kal ır lar , ^im
di arz edeceğini, hâkemi Yüksek Heyetiniz ola
cak. 

Bendeniz 13 Haziran 'd a vekâlet vazifesini 
yüklendiğim zaman, üçüncü ^ünü Ordu milletve
ki l ler inden bir g rup arkadaşımız, bana hem ba
şarı dileği dilemeye geldiler, hem Ünye'nin bu 
ihtiyacını temin etmek için bu lise meselesini 
milat t ı lar . Kendiler ine te tk ik edeceğim va'din-
de bulundum, ikinci gün alâkalı dairenin müs
teşarını ve Genel M ü d ü r ü n ü çağırdım. Bana 
verdikler i izahat şu oldu : Sayın selefimin ken
dilerine Ünye 'de b i r Ticaret Lisesi açılması va'-
dinde bu lunduğunu ve işi mahall inde te tkik et
mek için emir verdiklerini , söylediler. Biz de 
'buna göre gi t t ik du rumu te tk ik ettik, t ahk ik et
tik. Ünye 'de bir Ticaret Lisesi açılması için 
şar t lar ı mevcut bulmadık'. Geldik, raporumuzu 
verdik. "Muhterem Balkan ıs rar etti , dediler. 
Kaka t. biz de bu ısrar karşısında fazla direnme
dik. Ama uygulamak için de ciddî olarak bir 
yola girmedik. O günlerde de Türkiye ölçüsün
de orta - öğret imdeki talebeleri daha ziyade ge
nel eğitimden meslekî ve teknik eğitime yönelt
meye gayret sarf etmemiz gerekiyordu. Bina
enaleyh, meseleyi bütünüyle mütalâa etmek ica-
bediyordıı . İ lkokul lardan mezun olan 300 bin 
talebeden ortaokula gelmek istiyenlerin, orta
okuldan liseye geçmek istiyenlerin bu tevcih 
politikası içinde ihtiyaçlarını elbetteki d ikka te 
almak gerekiyordu. Mevcudolan .'il Ticaret li
sesinden hepsi vilâyet merkezlerinde idi. Ünye'
nin du rumunu da Ordu ölçüsü içinde mütalâa 
etmek icabett iği ortada idi, lüzumu aşikârdı . 
Ordu 'nun zannediyorum ki 8 kazası var, bu 
kazaların hepsi vilâyetle ir t ibatl ıdır , Bir kısmın-
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da lise var, bir kısmında yoktur . Demek ki, or ta 
öğretimin ikinci devresi için dahi Ordu 'nun sa
kinlerinin eğitim merkezi vilâyet merkezidir, her 
yerde olduğu gibi. Bütün ileri sürülen menfi 
duruma rağmen Ünye'tle Ticaret lisesi açılması-' 
na ka r a r verilseydi, büyük çoğunlukla bu Tica
ret- Lisesine ihtiyaç duyan la r Ordu'ya gelmek 
yerine, mektepsiz kalacaklardı . Yapılan bütün 
tetkikler , Ünye 'de bir Ticaret Lisesi açıldığı tak
dirde ancak 50 - 00 kada r bir talebe bulacak, 
bunun dışında talebe bulamıyacak şekilde idi. 
O halde bu giriştiğimiz tevcih poli t ikasında 
meslek ve teknik okullarına büyük oleikle hiz
met düşeceğine göre, bunun diğer vilâyetleri
mizde olduğu gi'bi, Ordu 'nun merkezinde olma
sının isabetli olacağı neticesine varıldı. Bunu 
a rkadaş la ra ka t i k a r a r olarak arz ettim, karşı
lıklı münakaşa edildi. Bu husus Ünye 'ye ak
settiği zaman, Ünye'de büyük hareket le r baş
ladı, mit ingler yapıldı , te lgraf lar çekildi, heyet
ler geldi. Bendeniz verilmiş bulunan prensi]) ka
rar ından dönmedim. Par t izanl ık konusu bakı
nız ne k a d a r gerçek durumla irtibatsızdır ' ve 
muallâkta duran bir sözdür. Buna isnatt ı r , de-
miyeceğinı, çünkü aziz dos tumun hiç değilse 
bana asgari ölçüde bir saygısı vardır , bana par
tizanlık isnadetmiyecekler ; ama içinde bulun
duklar ı hissi durum kendisini büyük konuşmaya, 
alışılmış kelimeleri kürsüden sarf etmeye sevk 
etti, zararı yok, eski bir dost sı fa t iyi e bu ka-
darcık şeyini çekerim. 

Bu heyetlerin başında, buyurdukla r ı gibi, 
O. İT. P. liler ekseriyetle idi. H a t t â bunlar ın 
içinde bir doktor a rkadaş da kor idorda, gene 
Ordu milletvekillerinin bana takdim et t ikleri bu 
a rkadaş itiraf edeyim ki, hazzetmiyeceğinı bir 
muamelede bulundu. Kendisini, yine sırf ka
zasının bir isteğine tercüman olan, heyecanlı bir 
a rkadaş düşüncesi ile, sükûnet le karşı ladım, 
müsamaha ettim. Bu işte muvaffak olamıyaeak-
larını anlıyan arkadaşlar ımız, benim kendi gru-
puııı içinde aleyhime cereyan ya ra tmaya çalış
tılar. Bunun için sorular hazır landı , heyetler 
halinde Başvekile gitti ler. Başvekil beni çağır
dı, bu fazla şiddetli tazyik' karş ıs ında beni ikna 
etmek istedi. Kendilerine verdiğim cevap ga
yet kesindi. Arz ettim kendi ler ine; vilâyetin 
bu liseye, t icaret lisesine iht iyaç duyduğunu ve 
bu lisenin o vilâyetin bütün çocuklara h i tap ede
ceğini, halbuki Ünye 'de olduğu t akd i rde ister 
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istemez mahalli kalacağını, buna mukabil Or
du'da yeni yapılan pansiyon binasının kazalar
dan yeni gelecek çocuklarımızı da içine alabile
cek büyüklükte bulunduğunu anlattım. Buna 
rağmen ısrar ettiler. «Paşam beni affedin, bu
nu bendeniz uygulıyamıyacağım. İsterseniz 
grupuma gideyim, grupumda bunun münakaşa
sını yapayım, grupum tasvip etmezse, benim ye
rime bu kararı uygulıyacak bir başka arkadaş 
bulurlar.» dedim. 

Aziz Refet Aksoy arkadaşımız geliyor, bura
da, bu kadar sarih bir prensip kararma bu öl

çüde değer vermiş bir arkadaşınızı partizanbk 
davranışı ile itham ediyor. Bunun gerçekle, ha
kikatle bir ilişiği yok. 

Bugün Ordu Ticaret Lisesinin birinci sını
fında, aziz arkadaşlarım, 280 öğrenci vardır. De
mek ki, Ordu ölçüsünde Ticaret Lisesine bu ka
dar büyük bir ihtiyaç varmış. Sıkıntı ile uygu
ladığım bir prensip kararının Ünye'den daha 
çok Ordu topluluğuna hizmet etmiş olduğunu 
görerek, vicdanen büyük bir huzur içindeyim. 
Ünyelilerin hassasiyetini takdirle karşılıyorum. 
Onlara tercüman olan arkadaşımızın düşüncele
rini, mahallî bir düşünce de olsa, takdirle kar
şılıyorum. Ünye'yi de kendi haline bırakmadık, 
kendilerini teşvik ettik, yardım ettik özel bir li
se açtılar. 1966 da ek lise öğrenci kapasitesi al
dığımız zaman Ünye Lisesini de Bakanlığımın 
bünyesine almak için, Ünye'de özel bir lise açıl
masını teşvik ettiğimiz andan itibaren de, terti
bimi almış bulunuyorum. Nitekim benim bu iyi 
niyetli prensip gayretimi gören Ünyeliler başlan
gıçtaki bütün kızgınlıklarım unuttular, daha son
ra bendenize gelerek liselerinin açılışına davet 
ettiler. Ve ayrıca ilki heyeti de bu lisenin açılışı
na davet etmek lütfunda bulundular. Fakat o 
günlerde imkânlarım elvermediği için \güzel Ün
ye'ye gidip, sonradan bana karşı gösterilen bu 
dostane davete icabet edemedim, kendilerine te
şekkür edemedim. Bugün aldığım haberler Refet 
Aksoy Bey arkadaşımın kürsüde dile getirmek 
istediği düşüncenin tamamen aksinedir. Ünye'de 
bu lu tumun büyük bir anlayışla karşılandığının 
delilleri mevcuttur. Benden evvelki vekil arka
daşımı şu veya bu sebeplerden dolayı bir vaitde 
bulunmuş olabilir. Ama uygulama sorumluluğu
nu alan bir insanın eğer bunda bir değişiklik 
yapmış ve bu değişikliğin mesnedi de sağlam ise, 
o zaman bunun bir anlayışla karşılanması gere

keceği inancı içerisindeyim. Umarım ki, bu iza
hatım Refet Aksoy Bey arkadaşımı da tatmin et
miştir. Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Vekil ile beni karcı karşıya 
bırakan bu mevzu çok eskidir; bayatlamış bir 
mevzudur. Aradan hemen, hemen 8 <aya yakın bir 
zaman geçtikten sonra Sayın Vekilin bu şekilde 
cevap vermeleri haklarıdır. Çünkü, yaranın acı
sı kapanıyor. Ben burada iki noktaya temas et
mek üzere kürsüye çıktım. 

Birincisi; muhterem arkadaşımın selefi Raşit 
Hatipoğlu'nun, ÜnyeVle bir ticaret lisesi açıl
masını istemesi mevzuu, Ünyelilere bir iltiması 
ve indî bir kararı değildir. Ünye'nin bir liseye 
olan ihtiyacını yakından ve vicdanen takdir et
melerinden ileri gelmiştir. Anlatabiliyor mu
yum? Tahakkuk etmemesinin sebebini biraz ev
vel ben de arz etmiştim, Sayın Vekil de arz et
ti. Bu itibarla bir kere daha bunu tekrar etme
ye lüzum yoktur. Şurası var ki, Ünyeliler kültü
re âşık insanlardır. Vaktiyle medreseler dahi aç
mış, talebeler yetiştirmiş, şunu yapmış bunu yap
mış ve bugün nereye giderseniz gidiniz mutlaka 
karşınızda bir Ünyeli bulursunuz, sebebi, maarif 
himayesinde yetişen kimseler geçimini teımin et
mek için yurdun her tarafına dağılıyor. ıŞimdi, 
Ünye bir liseye kavuşmak ihtiyacında idi. Ama 
mutlaka ticaret lisesi olsun, diye bir arzumuz 
yoktu. Raşit Hatipoğlu doğrudan doğruya bir 
lisenin açılmasına imkân bulamadıkları ve Ünye-
lireni de arzularını kırmamak için, mecburen 
bir ticaret lisesi açmak vadinde bulundular. Ya
pılan tetkikat neticesinde - bu raporla da sabit
tir - lise açılabilir denmiştir. Valinin de mek
tubunu biraz evvelki mâruzâtımda huzurunuzda 
okudum. 

Lise, Ordu'ya verildikten sonra tazyikler baş
ladı. Kendileri de itiraf buyurdular, haklıdırlar. 
Ama, Ünyelilerin bu sızlanmaları, bu üzülmeleri 
karşısında merhamet ettiler, lütfettiler, hususi 
bir lisenin açılmasına karar verdiler. Hususi li
se açıldıktan sonra da Ünyeliler, biz artık liseye 
kavuştuk, dediler ve 1966 senesinde, yani bu 
programın müddeti bittikten sonra mutlaka res
mî bir liseye kavuşacağı ümidine mazhar oldular. 
Bundan dolayı gürültü, patırtı kesilmiştir. Bu 
gürültü ve patırdının kesilmesine rağmen, be
nim burada konuşmaklığımın sebebi, kürsüye çı-
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kar çıkmaz da arz ettiğim veçhile, soru takriri- I 
inin bayatlamış 'olmasındandır. 

Eski arkadaşının hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Soru cevapl andırıl m ıştııu 
cS\ — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 

Topraksu Genci Müdürlüğü tarafından açılan I 
kampların sayısına* ve açılış gayesine dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in sözlü 
cevabı (6/686) 

BAŞKAN — Sayın Cihat Turgut!.. Burada
sınız. Sayın Tarım Bakanı?.. Buradalar.. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Tarım. Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de- I 
bilet buyurulmasıın istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Turgut 
Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından 5 yıl

lık plânın 1963 tatbikatı cümlesinden olarak 
yurdun muhtelif bölgelerinde kamplar açılmıştır. 

1. Bu kampların sayısı ne kadardır? 
2. Kamplarda istihdaf edilen gaye nedir? 
3. Burada çalıştırılan ve kendilerine önder 

çiftçi adı verilen işçi vatandaşlardan ne şekilde I 
istifade edilecektir? 

4. Ayvalık bölgesinde faaliyet gösteren teş- I 
kilâtm programı nedir ve bu iş için ne miktar I 
tahsisat ayrılmıştır? I 

5. Bu bölgedeki çalışmalar hangi sahaya in
hisar etmektedir? I 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ

la) — Toprak - Su Genel Müdürlüğü tarafından 
açılan kamplara dair Balıkesir Milletvekili Sa- I 
yın Cihat Turgut'un, sözlü soru önergesine ce- I 
vaplarınıızı arz ediyoruz. I 

1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının I 
1963 tatbikatı cümlesinden olarak Toprak - Su I 
Genel Müdürlüğü tarafından 43 ilimizde, 51 I 
aded ç.il'tçi eğitim kampı açılmıştır. Bu kamp- I 
hırda 5 500 cifte;i. eğitime tabi tutulmaktadır. I 

2. Kampların gayesi, memleketimiz top
raklarının toprak ve su muhafazası bakımın
dan bilgili olarak kullanılmasını teminen ön- I 
der üye karekter ve vasıflarını taşıyan kamp I 
üyelerini memleketlerine döndükleri zaman 
gördükleri işleri bizzat kendi arazilerinde tat- I 
bik ederek bu hizmetlerin diğer çiftçi kütlele- | 
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ri tarafından benimsenmesini sağlamaktadır. 

Toprak ve su kaynaklarımızın bilgisiz kul
lanılması neticesi olarak milyonlarca dekar ara
zi servetimizin erozyon sebebi ile heba olmak
ta bulunduğu ve istenilen verimi temin etme
diği malûmlarıdır. Bu geniş arazi sathı üze
rinde bizzat Devletin gerekli tedbirleri alma
sı çok büyük malî külfetleri icalbettirmekte ol
duğu da bir vakıadır. Bu gerçekler karşısında 
çiftçiye toprak ve su muhafaza tedbirlerini 
alabilecek teknik bilgiyi vermek, zirai sulama 
ve drenaj konularında onları tatbikî olarak ye
tiştirmek bu suretle özel yatırımı teşvik ede
nde muhafaza, sulama veya drenaj projelerini 
arazide bizzat nazari ve pratik olarak yetiştiril
mektedir. 

3. Eğitim süresi 4 - 6 ay olan bu kamplara 
genç-, öğrenmeye ve öğrendiğini tatbik etmeye 
kabiliyetli, arazi sahibi ve bizzat çiftçilikle meş
gul olan kimselerin alınması esastır. Üyeler 
teknik elemanlar tarafından hazırlanmış top
rak muhafaza, sulama veya drenaj projelerini 
arazide bizzat nazari ve pratik olarak yetiştiril
mektedir. 

Bu kamplarda eğitimini tamamlamış olan 
çiftçilerden bilhassa Ege ve Güney - Anadolu-
dan olanları öğrendiklerini kendi arazilerinde 
tatbik etmektedirler. Toprak - Su Teşkilâtı bu 
elemanların faaliyetlerini yakinen izlemekte, 
kredi verilirken ve teknik yardımda bulunu
lurken önce kamp eğitimi görmüş çiftçileri ter
cih etmektedir. 

Bu kamplarda çok iyi yetişmiş 8 - 10 çiftçi 
ertesi yıl açılacak kamplarda ekip başı olarak 
çalıştırılmakta aynı zamanda bunlardan teşki
lâtta toprak - su muhafaza ve sulama ustası ola
rak faydalanılmaktadır. 

4. Bu yıl Ayvalık - Murateli'nde açılan çift
çi eğitim kampı o civardaki çiftçilere toprak 
ve su muhafaza tedbirlerinin nasıl alınacağı
nı öğretmektedir. Hazırlanan projeye güre 
erozyona mâruz kalmış olan ve gerektiği şekil
de istifade sağlanamıyan araziler taraslana-
rak zeytinlik haline getirilecektir. 

Çiftçilerle îbu konuda yapılan anlaşmaya 
göre, çiftçi arazilerinde yapılan ve demonstras-
yon mahiyetinde olan bu tesislerin bakım ve ida
resi önümüzdeki yıl sahiplerine bırakılacaktıi'. 
Bjı proje masrafı 635 168 liradır ve tahsisatı 
mahalline gönderilmiştir. Bu bölgedeki kamp 
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(•alışmalarımız Ayvalık kazasının Murutvli kö
yünde köylüye ait 990 dekar saha üzerine ya
pılmaktadır. 

1960 da acılan 51 kampın 45 i bitmiş ve 
kapanmıştır. 1964 te kamp tahsisatı teklif edil
miştir. 

Şimdi, sayın arkadaşlarıma, toprak - su kamp
ları ve toprak muhafaza mevzuunda bugüne ka
dar yapılmış tatbikatı ile, bundan sonra yapı
lacak veya yapılması istikametinde 'kararlaş
tırdığım hususları da nakledeyim ki; kendileri
ni daha- büyük ölçüde aydınlatmış olayım. 

Türkiyo'do toprakların muhafazası, Türk 
toprağını, Türk tatbikatını korumak mevzuu 
bir kritik noktadadır. Bu muhakkak. Ancak 
toprak muhafazası işi yaklaşık bir hesapla Türk 
Devletine 100 milyar liraya malolur ve Türki
ye'de Devlet toprak . muhafazası mevzuundaki 
yükün altına girdiği zaman bunun altından 
kalkmak durumunda değildir. 

Toprak muhafazası mevzuu; toprakların -
ister rüzgâr erezyonu, ister sular vasıtasiylc de
nizlere taşınması suretiyle - erozyonla tahribol-
nıası kadar, toprağın kullanılmasındaki bilgi
sizlikten dolayı da tahribedilmesi vakıaları 
karşısında; bir zaruret olarak Türkiye'de mev
cuttur. Toprak - Su Teşkfö'âtı bu kamplar 
eliyle toprağı muhafaza e.tnıe ve toprağı kul
lanmada Türk köylüsünü ve toprak sahibini 
eğitmek gayesini hedef tutmuştur. Ancak bu
nun büyük ölçüde- Devletin yatırı m lariyle kar
şılanması, arazinin, demonstratif de olsa, 
ağaçlandırıl ması, meyve bahçeleri haline veya 
zeytinlik haline getirilmesi şekli, Toprak - Su 
Teşkilâtının köylüye eğitim olarak vermesi 
icabeden şekil değildir. Toprağı işliyene top
rağın nasıl işleneceğini öğretme yolunda bir 
gayret, ancak Devlet hizmeti olarak ön plâna 
alabileceğimiz bir mesele. Fakat fiilen arazide 
teraslar inşa etmek, teraslarda .ağaçlandırma
lar yapmak şeklinde bir hizmeti yüklenmenin 
mümkün olmıyacağı kanaatindeyiz. 1964 ça
lışmaları içerisinde de Devlet olarak buna ön
derlik yapmak, onları bu mevzuda eğitmek, 
toprağı nasıl kullanacağını göstermek .başlıca 
vazife olmakla, beraber, daha ziyade bu teşki
lâtımızın küçük zirai sulama ve zirai sulama 
yönünden süratle faaliyete geçmesi ve istihsali 
artırıcı kısa vadeli bir dönüş içinde netice al
maya doğru gitmesi yolunda işi programlaştır-
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mış durumdayız. 1*964 senesinde de Toprak -
&ıı Teşkilâtı bu kabil çalışmalar için programı
mı kamplar mevzuunda bîr tahsisat koyma
mıştır. 

'Muhterem arkadaşıma, zannederimki hu 
mevzuda istenen ölçüde malûmatı verdim. Eğer 
daha başka soracakları hususlar varsa, ilâveten 
kendilerine arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Oihat Turgut, buyurun. 
GÎHAT TURGUT OBaUkesir) — Mulhterem 

aılkadaş'lıar, Sayım Tanını Balkanının TopraTc-Su 
Genel Müdürlüğü kunıüuiş <gayesi ve çalışmaları 
hakkında ver-dilklerJi izaihat nazarî olarak ben
denizi tatmin atomiktir, teşekkür ederim. 

Kuruluştan 'bu yana üıç yıllık bir zaman geç
miş olmasına rağmen bu teşekkülün .memleket 
ıtarımma yaptığı ve yapılmasını tasarlaldığı 'hiz-
'metîlerden dolayı müntesiplerini tebrlik etmıelk 
isterim. Tecrübeli ve kabiliyetli teknilk uzman 
ve personelin Ikentl'ilerini Ikalhreldercesine sarf et
tikleri mesai ve çolk defa. elde ettikleri neftice 
cidden takdire şayanidir. Erozyon önlenmelsi, 
kuraklığa karşı tecKhir, arazi ıislaihı ve nihayet 
çvtitçiye, topraik sahibine mıodern. metotlarda 
ürettim i nrthrmta konulsuntda rehberi iık eden Tiop-
rnlk-Su camiasının lüzulmuna, yaşatıl'imisııın, 
'ina'tvmış olanı bir kimseyim!. Ancalk metni ek o|t snit-
Ihına yayılmış olan ekiplerin her birisinin ayrı 
ayrı verimli çalışmalar yapltılk'larını iddia ettmek 
fazıla, iyimserlik o'lur. OikMî bir- müessesenin 
ağırbaşlı çalışmaları arasında olmamalı lâzım-
gelen ıbir misali kemdi bölıgelm olan Balıkesir 
vilâyetinden vereceğim. Aytvallıık havalisinde 
çalışmakta olan ekibin faaliyetlerimin bir fan-
tazaden ileri gütmediğini ifade eklersem müba
lâğa etmemiş -olduğuma inanmamızı iıdtirlham 
ederim. 

Kuraklıktan fevkalâde ımülteessir olan tarıim 
ürünlerinin başında hiç şüphe yoktur ki zeytin 
ıgelmektediir. Bu malhzuııı bertaraf ve toprakta 
rutubeti nıuihaıfaza dtimek amaeiy'le bültçeye 'mil
yonlarca lira tahsisat konmuş ve İI963 yılı içe
risinde sarfı derpiş edilen bu milyonlardan 
bir ımilktarı da Aıyvalılk iböiıgesindeki zeytinlik
lerin ıslahına ayrılmış ve bu işle göırevli -ekip 
geçen Ağustos ayında su mmhafazası çalışmala
rına başlamıştı. 

ıMuralt tli Köyünde Vakıflar İdaresine ait. 
zeytim'lıilkl'eT'de kamp kuran ve örnek çalışmaları-
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na bu idarenin mfüllkiyetinde bulu/n an arazide 
fbaşlıyan e'kiibin çaluşimadarmı yakînen t'afcib-
e'den bir arkadaşınız •o'laralk aşağıdaki hususları 
Iteslbit etlmiş bulunuyorum: : 

ü. Bu çalışmalarm ıgayasÜ zeytin müıst'alhsı-
lına bir fikir vermek, suyun toprakta nasıl mu-
(hafaza edileceğini, dlolayısiyle istihsalin artırıl
masının nasıl mümkün olabileceğini öğretmek
tir. 

12. Bu deneme için Ayvalık Bölgesine ayrı
lan paranın miktarı, Sayın Bakanın ifade et
tikleri gilbi, 650 bin liradır. 

Ö. 1963 yılı içerisinde bu ekip <bu para ile 
3(30 kilometre uzunluğundan hendek açacak, ru
tubetti mulhafaza edecek setlemeler yapacaktır. 

4. (Bu çalışımalar «önder çliffcçi» adı verilen 
vatandaşlar tarafından deruftıde edilecek ve bu 
önder çiftçiler kamplarda öğrendiklerini zeytin 
bblllgelerindeki çalışmalara kaltııllmıyan diğer 
zeytin salhip'lerine öğretecekleri diolayısiyle üre
timin artmasına .hliz'm.et edeceklerdir. 

IMulhterem arkadaşlar, 
İlk /bakışta ve dış görünüşlü itibariyle çok 

cazip (gibi .görünen bu ,f a ad iy eltilerin maalesef ha
kikatte /bir gösterişten ileri gütmediğini' açıkla
mak mecburiyetindeyim. Evvel eımirde taJhlsis 
edilen paramın .bir kı'sımı lüzumsuz ve faydası/z 
açılış törenleri, kamp gider'leıri ve e'klip şeflerinin 
türlü masraflarına hasredilmiştir. Rutubeti 
ulzun ızaıman muihafaza etmek amaciyle açılmak
ta olan hendekler var ve deriniliği az olduğu1 

için, toprak setlerde ımulhafazası düşünülen su
yun miktarı da ö nislbetite az olacak, netice 
itibariyle (beklenen faydayı sağlıyamıyacaktır. 
Diğer taraftan şiddetli yağmurlardan meydana 
gelecek seller kısa zamanda bu dar hendekleri 
toprakla doldurulacak ve setlerden bir kısım 
toprağı sürük'liyerefc bir aşağıdaki henldeği ve 
ssejti ilse yaramaz hale 'getirecektir. Elsalsen yağ
murun bol yağdığı yıllarda bu setlerin lüzumu
na da ihtiyaç yoktur. Gaye, kurak senelerde 
düşen yağmurdan âzamli derece istifade etmek 
olduğuna göre; Edremit, Burhaniye, Havran ve 
Ayvalık mmtakasınlda mevcut meriba sularından 
istifade ederek, bunları sarnıçlama ve bu ara
da çakıl setler inşası suretiyle kurak yıllarda 
ıma'h'sulü fcoruima çarelerine baışıvurcılm asının 
daha fazla faydalı olacağı izahtan varestedir. 
Bu arada Toprak - Su teşkilâtının bu bölgede yer
altı suları için bir etüt yapması da çok yerin-
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de bir hareket olurdu. Kuraklığa karşı müca
delenin en verimli bir şekli olan yeraltı sula
rından istifade yoluna gidilmesi istihsal üze
rine % 100 müessirdir. Her türlü teknik im
kâna ve teknik personele sahibolan Vakıflar 
işletmesine ait zeytinliklerin, pilot saha ola
rak seçilmesi yerine, varlığı ve imkânı az veya 
hiç olmıyan, müstahsıia ait zeytinlikler tercih 
edilseydi yapılan çalışmadan fayda memul 'edil
diği takdirde daha geniş Ibir kütleye hitabet-
mek imkânı bulunurdu. Her nedense bu yol 
seçilmemiş, 1,5 milyon ağaca sahibolan özel sek
tör yerine, 10 - 15 bin ağacın sahibi olan Va
kıflar İdaresi arazisi deneme sahası olarak 
ele alınmıştır. 

Dikkati çeken diğer garip bir olay da şu
dur; bu işte çalıştırılan ve ilerde kendilerinden 
istifade edileceği umulan önder çiftçilerdir. 
Ben önder çiftçi tedbirinden, çok cüzi de ol
sa, örnek bir toprağın sahibi olan ve muhiti
ne önderlik yapacak kabiliyette bulunan kimse
leri anlıyorum. Halbuki durum burada tama
men ters bir görünüş arz etmektedir. İşçi ola
rak, sadece günlük maişetini temin etmeye ça
lışan, bu vatandaşların sayısı 100 rakamı civa
rındadır. Hiç birisinin ne çiftçilikle ile Önder
likle uzaktan ve yakından hiçbir ilgileri yok
tur. Kaldı ki, işin zorluğu ve kendilerine öde
nen ücretin azlığı karşısında en fazla bu işe bir 
hafta devam etmekte ve kadro mütemadiyen 
değişmektedir. 9 lira gündelik mukalbili 'kazma 
sallamakta, geceleri de zoraki nazari dersler 
görmekte olan bu işçi vatandaşlardan, ne gibi 
faydalar temin edileceğini anlamanın imkân
sızlığı karşısında hayrete düşmemek elden 
gelmiyor. Çok ciddî mevzuların dejenere edil
mekte olduğunu Sayın Bakanın dikkatlerine arz 
etmeyi bir vazife telâkki etmekteyim. Sadece 
Ege bölgesinde 8,5 milyon liralık yatırım yap
tığını ilân eden Toprak - Su Genel Müdürlüğü
nün yurt içerisindeki çalışmalarının Ayvalık'ta 
yapılanlara benzememesini çok temenni ederim. 
1963 programında özel sektörün bu çalışmala
ra 25 milyon lira ile katılacağı umuluyor vo 
7457 sayılı Kanunun 21 nci maddesine dayanıla
rak bu hizmetler için kredi sağlanacağı vadedi-
liyordu. Bu tahminlerin ve vaitlerin ne mikta
rınım tahakkuk ettiği mucibi meraktır. Tahmin^ 
ler, zanlar ve faraziyeler üzerinde bina ied.il-
miş bir plânın ve bütçenin bizi arzulanan he-
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defe ulaştıracağına inanmak, yukarıdan beri , 
izaha çalıştığım gerçekler karşısında çok güç 
olacaktır. 

Yüce Meclis birkaç gün evvel Ortak Paza
ra katılmamızı sağlıyan kanunu oylamıştır. Ya
pılan anlaşmaya göre '5 ilâ 9 yıllık bir 'hazırlık 
devresi sonunda Ortak Pazara girecek seviyeye. 
ulaşmamız gerekmektedir. Bu da ancak istih
sali artırmış ve ortak milletler seviyesine yak
laşmakla mümkün olacaktır. Milyarlarca lira
lık yatırımın önemli bir kısmını kapsıyan top
rak - su çalışmaları misali bu paraları toprağa 
gömersek, 9 yıl değil fakat 90 yıl sonra yine 
işe başladığımız noktada olduğumuzu çok acı ola
rak müşahade etmiş olacağız. Bendeniz Sayın 
Tarım Bakanından meselelere nüfuz etmelerini 
gerçekerle karşı karşıya gelmek cesaretini gös
termesini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyuru

nuz. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ
la) — Çok Sayın Cilhat Tungut arkadaşımla, [ 
zannediyorum ki, Türkiye'de istilhsali artırma 
noktasında fikirlerimiz arasında pek farklı bir 
durum yok. I>â)va, toprağa ıgömülen paranın, 
nerede gömülürse gömülsün, ıgeriye dalha faz
lasını vermesi şeklinde tecelli ettirmek dâıvası-
du\ Bir defa şu noktalarda vuzulha ermek lâ
zım Toprak - Sunun bu kabîl çalışması, yani 
toprak muhafazası mevzuunda teraslamalar 
yapması meselesi, ayrı bir mevzu. Bu yapmış 
olduğu teraslamaların ve çalışmaların teknik 
kifayetsizliği, onların tahribolacağı, paraların 
heder ^olacağı ayrı bir mevzu. 

Şimdi evvelâ Türkiye'nin toprak muhafaza 
problemi, büyük ölçüde kütleleri bu işin içine 
s,okup da onların yardımını temin etmeden 
Defvlet eliyle yapılır iddiasına salhip miyiz, de
ğil miyiz?.. Böyle bir iddianın sahibi değiliz. 
Türkiye'de toprak mulhafaza problemi arazi sa- I 
bibinin, köylünün, 'çiftçinin Ibizzat iştiraki ile I 
ancak altından kalkılabilecek kadar ıbir muaz
zam problemdir. Bir teşkilât ile kamplar kur
mak suretiyle ve bu kamplara bizzat köylüyü 
iştirak ettirip, bir öğretici müessese olmaktan 
çıkarıp da, işçi istihdamı suretiyle orada teras
lar yapıp, zeytinlik dikmek şeklinde anladığı
mız gün, meselenin aslından çok uzaklaşmış ve I 
bir gösterişten başka bir şey olmıyan bir dav- | 
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ranışa girmiş oluruz. Meseleyi önder çiftçi ta
rifinde de ifade edildiği şekilde, çiftçiye top
rak mu'hafaza etme ve toprağı kullanmada mu-
'hafaza tedbirlerinin neler olduğu yolunda öğ
retmeyi hedef tutan bir çalışma tarzı olarak ve 
pek demionstratif bir şekilde Türkiye'de tatbik 
imkânı vardır, deriz. Bunun ötesinde yapıla
cak çalışmaların faydalı neticeler vermediği ve 
veremiyeceği, böyle bir büyük yükün altına gi-
rilemiyeceği kanaatinde olduğumu da ifade et
tim. 

Plân ve program anlayışımuz, taJhminlere 
ve zanlara müstenit bir görüş olm'aktan öteye; 
memleketin gerçeklerine, ekle olunan bilgilere 
'hizmetlerin muayyen deivrede yapılıp yapılmı-
yaeağı esasına ıgöredir. 1964 senesi /bütçenin 
ve hazırlanan proje plânların senesi içerisinde 
yapılması ve senesi dışına taş'an hizmetleri as
la bu kabîl programların kapsamaması, prog
ram haricinde ve plân haricinde Devletin malî 
ve ekonomik gücünün en küçük ölçüde heder 
edilmemesi şeklinde olduğunu da tekraren ifa
de etmek isterim. Eğitim kamplarından alman 
bu gençlerin, önder çiftçi olarak çiftliğinde 've
ya arazisinde bu işi tatbik eden insanlar olma
sını ifade ettim. Arkadaşım aksini ifade etti, 
söyledi; bunların geceleyin kurs görmelerinin, 
'gündüz amele olarak çalışmalarının, köyüne 
dönüp de tekrar Itou sahada çalışmaları elemek 
olmadığını, ifade etti. Bunu da ayrıca üzerin
de durulması icâbeden ve tetkik edilmesi lâ-
zımgelen bir mesele olarak ele alırım ve tesbit 
etmiş durumdayım. Yalnız önümüzdeki sene, 
yine arkadalş bilmelidir ki, bu 51 kamptan ka
panan 45 inden başka altı tanesinin devam et
mekte bulunduğunu ve 1964 senesinde de bu 
kabîl her hangi bir kamp da bulunmadığını 
tekraren ifade ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verihneyişi sebeplerine dair Millî Sa
vunma Bakanından sözü sorusu (6/692) 

BAŞKAN — Sayın ZeytinoğluL Burada. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?... Yoklar. 

AZÎZ ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, bana yazılı cevap göndermişler, tatmin ol-
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dum. Burada ayrıca görüşülmesini arzu etmi- I 
yorum. Millî Savunma Bakanına teşekkür ede
rim. Sözlü sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinağlu sözlü soru
sunu geri almak hususunda talepte .'bulunmuş
tu r, Sözlü soruları gündemde 'bulunduğu için, 
'bu 'hususu loyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YAHYA DERJMAWT (İçel) — Bu şekilde 
olmaz ki. I 

BALKAN — Efendim, Saym Dermancı, 
niçin itiraz ediyorsunuz? İçtüzüğün âmir üvük- | 
•mü 'böyle, usul böyle, lütfen Riyaseti taikdirle- I 
rinde serbest bırakınız. I 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/6.03) 

BAŞKAN — Saym Oaııga? Yoklar. Soru sa
hibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime kalmıştır. I 

1.1. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün- I 
d ar'in, çeltik mahsulü için müdahale alımı ya- I 
puması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

BAŞKAN — Sayın Dündar? Yoklar. Sayın 
Dündar iki defa sözlü sorularının 'görüşüldüğü 
birleşimde 'bulunmadıklarından sözlü soruları 
düşmüştür. 

12. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi d olay'isiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
bakanlarından soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Fennî îslimyeli'nin sözlü cevabı (6/696) I 

BAŞKAN — Sayın Eren?... Buradalar. Sa 
yın Ticaret Bakanı?... Buradalar. Sayın Bayın
dırlık Bakanı?.. Yoklar. 

Sayın Eren, yalnız Ticaret Bakanı mevcut
lar, iktifa eder misiniz? 

ASIM EREN (Niğde) — Sonra, ayrıca Ba
yındırlık Bakanı ile bu soruyu görüşebiliriz 
efendim. 

BAŞKAN — Sözlü sorunu'zıın Bayındırlık j 
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Bakanlığını ilgilendiren kısmını Bayındırlık 
Bakanının bulunduğu (birleşime bırakmak, ama 
Ticaret Bakanına taallûk eden kısmı için şim
di görüşme arzu ediyorsunuz. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ajşağııdaki sorumun Ticaret ve Bayındırlık 

bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Niğde Milletivekili 
Aısııın Eren 

Soru : 

Bayındırlık Bakanından : 
Bu yıl .'baihar aylarında Niğde ilinde sel fe

lâketinden yıkılmış veya yıkılma durumuna 
gelmiş olan köprülerle, ilde birkaç köyün ana 
caddeye çıkışını sağlıyacafk nitelikte ihtiyaç 
görülen ana köprülerin inşalarını bu yıl ikmal 
etmek mümkün olmazsa ne zaman buna imkân 
'bulunacaktır? O zaman gelinceye kadar 'hal
kın, ana gklLş - geliş yollarında bu köprülerin 
eksikliği ne ile telâfi edilebilecektir. Kal kınına 
Plânına bunlar için ek pHogram yar mı, veya 
eklenebilir mi? 

Ticaret Bakanından : 
T. (•. Ziraat Bankası Niğde ilinin bu yılki 

sel ve dolu âfetinden zarar görenlerin ta manın-
m kapsıyan hiv yardım düzenlemiş midir? Biz
zat yerinde gördüm ki, Niğde Ziraat Bankası 
Müdürü yalnız 'hububat zararları ile meş/gul ıol-
mıi'ş ve meyva, bağ zararlarını 'hesap ve dâflıil 
etmemiştir. Halbuki hunlardaki zarar da 'hu-
bulbat kadar 'büyük ve önemli olduğundan, 
•meyva ve (bağları âfetten Ve Ihastahklardan za
rar ve hasar görenlere de yardım tedbirleri alı
nacak mıdır? Kredilerin tam bir isabet ve 
adaletle tevzii için esaslar nedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ticaret Ba
kanı. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLİMYELÎ 
(Balıkesir) — Niğde Milletvekili Sayın Asım 
Eren'in sorularının Bakanlığımı alâkadar eden 
kîsıım'larma cevaplarımı arz ediyorum. 

Ziraat Bankasınca Niğde ilinde geçen yıl 
'husule gelen sel ve dolu âfeti se'bebiyle hubu
bat mahsulleri, meyva bahçeleri ve 'bağları za
rar gören müstahsıllann ihtiyaçlarının karşı
lanması hususunda, bu il merkez ve ilçelerinde
ki şube ve ajanslara (gerekli talimat verilmiştir. 
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£>u talimat -üzerine banka yetkilileri ve zi- i 

raat teşkilâtı ile malhallî 'kimselerden müteşek
kil (heyetler 'marifetiyle selden zarar gördüğü 
tesbit edilen Niğde üVÎerkez ilçesine bağlı 4 köy- I 
de 245 Ihulbubat müstahsilinin 117 054 liralık, 
Bor ilçesinde bir köyde 18 'hububat m'üstaÜısıh- I 
nıiı '20 949 liralı'k bir köyde 38 ıhububat müs-
taıhsılmm 20 383 liralık ve 'bir köyde ele 34 'bağ 
yetiştiricisinin 16 183 liralı'k, aynı zamanda 
Bor Ajansına bağlı 2 Tarım 'Kredi Kooperatifi 
ortaklarından ihnlbııib-at, m'e'yva ve (bağ yetişti
ricilerinin 295 208 liralık ki ceman 408 777 li
ralık borçlarının tecili talebi teşkilâtça. Banka 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve tecil 
formaliteleri tamamlanarak keyfiyet mahallî 
bankalara bildirilmiştir. 

Sayın soru sahibinin işarı üzerine : 
Niğde merkez ve ilçesindeki müstahsıllann hu-
(buibatla birlikte 'bağ Ye meyva ziraatinde 'hâsıl 
olan zararın tetkiki hususunda Banka 'Genel 
'Müdürlüğünce fşuibe müdürlüğüne gereken tali
mat verilmiş ve neticede; elma malhsulünlün do
lu ive yağmurdan büyük zarar görmediği, an- I 
cak sel sebelbiyle husule gelen miol'oz ve sair 
'hirinkintiler yüzlünden bir kısım meyva baltoçe-
lerinin hasara uğradığı anlaşılmıştır. Bu se- I 
beple Ziraat Bankası Niğde Şubesine bahçele
rin temizlenme ve onarılması için, müstahsıla, I 
mevcut borçları dışında munzam kıredi dağıtıl
ması hususunda ayrıca ek talimat verilmiştir. 
Bu kredilerin, Ziraat Bankasınca 3202 sayılı I 
Kanun ve bu hususta mevcut diğer talimatna
meler hükümleri dâhilinde, müstâhsilin temi
nat durumu, ihtiyacı, ödeme gücü nazarı itiıba- I 
ra alınmak suretiyle ziraat teknisyenlerinden I 
alman raporlara istinaden ve banka kaynakla- I 
raim müsaadesi nisbetinde munzam krediler I 
verildiği tesbit edilmiş bulunmaktadır. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem arka

daşlarım, Sayın Ticaret Bakanına verdikleri bil
giden dolayı arzı teşekkür ederim. Geçen sene, ya- I 
ni 1963 yılı Nisan ve Haziran aylarında mevcut 
zirai hastalıklara ek olarak bir de tabiatın iki âfe- I 
ti daha musallat oldu. Bunlar dolu ve sel felâke
ti idi. Dolu hassaten meyve bahçelerine ve bağla- I 
ra zarar verdi. Hububatı da bâzı yerlerde % 80 e I 
kadar zarara uğrattı. I 

20 . İ . 1Ö64 Ö : İ 
Sellere gelince : Seller can kaybına da sebeb-

olarak bâzı yerlerde evleri yıktı, köprüleri yıktı. 
Suyun normal geçiş yollarını, getirdiği taş ve ça
kıllarla doldurup tarlalara suyun akın etmesine, 
baskın yapmasına sebeboldu. Birçok yerlerde 
% 90 na yakın hububat kayboldu. 

Mâlûnluâliniz köylümüzün, vatandaşımızın ye
gâne desteği ziraat Bankamız ve Tarım Kredi Ko-
operatiflerimizdir. Bu teşekküllere daima minnet
tarız. Yalnız pek Muhterem Bakanın buyurduk
larına aidolan cetveller bendenizde tafsilâtı ile 
vardır. Vilâyette bunları temin etmiştim. Burada 
meyva bahçeleri ve bağların doludan az zarar gör
düğüne aidolan bilgi, öyle zannediyorum ki, sade
ce merkez ilçesinin bir iki köyüne münhasır olsa 
gerektir. Çünkü bendeniz gezdiğim 105 köyde, 
Aksaray ilçesi, Ulukışla ilçesi dâhil ki, bilhassa 
Ulukışla, Çamardı, Bor, Niğde ve merkez ilçele
ri, bu 4 ilçe; Niğde elmacılığının başlıca kaynak
lanın ve gelir miktarlarını teşkil ederler. Burada 
doludan bütün elmalar kara leke, kızı] leke has
talıklarına uğramış, keza bağlarda külleme ve 
uyuz hastalıkları artmış, bundan dolayı üzümler 
bozulmuş, yapraklarında kabarcıklar hâsıl ol
muş yenmez bir halde iken, daha kurakken dal
larında kurumuş kalmış, ekserisi bu vaziyete gir
miştir. 

Meyvelere gelince; dolunun vurduğu meyve
ler zaten çabuk kurtlanır ve zedelendiği için de 
dallarında çürür, bir kısmı da doludan vaktin
den evvel dökülür. Hülâsa müstahsilin normal 
bir elmadan beklediği geliri temine imkân bulun
mamıştır. Yani, buyurdukları şekilde, az bir zayi
at değil, dolunun elma bahçeleri ile üzüm bağla
rına çok zararı olmuştur. Hattâ o derecede ki, 
meselâ Ulukışla ilçesinin Ali Hoca Köyünde, Por
suk köyünde tarla yoktur. Bunlar münhasıran 
meyva bahçeleri ve bağları ile geçinirler. Buralar
da hemen tamamen sıfır denecek kadar bir istihsal 
mümkün olmuştur. 

Bundan dolayı da başkaca da bu dağ köyle
rinde bir hayat ve maişete medar olacak bir geçim 
vasıtaları bulunmadığı için, bu köyler çok perişan 
bir hale gelmişlerdir. 

Buna inzimam eden Muhterem Ziraat Banka
sının bir usulünden de, seçmen vatandaşlarımız 
adına, şikâyet etmek mecburiyetindeyim. O da 
Bankamızın prensipleri arasında, arazi komisyon
larının vatandaşlara teffiz eylediği arazinin 20 
senelik ipotek muamelesi dolayısiyle «senin balı-
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ocu veya tarlan ipoteklidir, bundan dolayı sana 
bir kredi açanlayız» tarzında yapılmakta olan mu
ameledir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Hükümetimizin 
Tapulama Kanunu ile, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu ile, toprak komisyonlarının vazifesi me-
yanmda vatandaşlarımıza dağıtmakta olduğu top
rakların satılmam asını temin etmek için koydu
ğu l)iı kanuna usul yani, 20 sene ipoteklendirme 
usulü, şüphesiz kanuni bir işlemdir. Fakat haki
kat şudur ki, bu işlemi bahane ederek vatandaşa 
o farla, o bağ ve o bahçe için kredi açmamak, bu 
vatandaşa bir yandan ayağı ıslanmasın diye ayak
kabı verirken arkasından aman şuraya basma,, bu
raya basma diye mütemadiyen ihtar eden zatın 
yaptığı muamelenin aynısı bir muamele yap
mak, demektir.. 

Yani sağ elle verdiğimizi sol elle geri almak, 
demektin'. Toprağından faydalanacak krediyi 
alamıyan vatandaş o toprağı ne yapsın. Toprak 
tek başına bir şey ifade etmez. Bahusus tevzi 
edilmiş olan toprakların çoğu yeniden sulanma
yı, sürülmeyi, gübrelenimcyi ve işlemeyi icabet
ti ren topraklardır. Bu toprakların işlen
mesi için köylünün paraya ihtiyacı vardır. Bi
naenaleyh, kendilerine esasen bu işler için 100 
ile 700 liradan fazla olmayan kredi miktarları 
için dahi bankanın gösterdiği bu prensip güç
lüğünün bertaraf edilmesi lüzumunu, bu sefer 
sayın Köy işleri Bakanı Lebit Yurtoğlu ile bir
likte geçen 10 gün evvelki gezimizde, kendiside 
bütün vatandaşların bu noktadan hücumu
na uğrıyarak, yerinde /müşahede ettikleri içi'n 
bunun bertaraf edilmesi lüzumunu sayın Tica
ret Bakanından bilhassa arz ve rica ediyorum. 

Bu mevcut mevzuat karşısında nasıl berta
raf" edilebilir? Acaba ikinci bir hakiki krediyi 
vermeye matuf olan ipoteği koymaya kanunî 
mâni var mıdır? Bendenizce yoktur. 

Çünkü, birincisi, toprağı elinden çıkarma
mak için konulmuş olan bir ipotektir. Ama ikin
cisi, verilen krediye karşı olan ipotektir. Bina
enaleyh, her iki ipoteği birbirine hukukî şekil
de bağlıyacak surette yine ikinci ipoteği yap
mak imkânı bendenizce vardır ve kanun buna mâ
ni bir kaydı ihtiva etmemektedir. Bu itibarladır 
bir kaydı iktiva etmemektedir. Bu itibarladır 
ki, Niğde Merkez İlçesi, Aksaray ilçesi, Ulukış
la ilçesinin banka müdürlerinden köylülerimi
zin <,/:>k şikâyeti vardır. Bu vatandaşlar işi 

adam akıllı güçlük derecesine çıkarmışlardır. 
Bilhassa Niğde, merkezinin ve Ulukışla'nın 
banka müdür]erinden son derece şikâtçidirler. 
Sayın Lebit Yurtoğlu arkadaşımızla/ olan gezi-
ımizde maalesef banka müdürü bize refakat 
etmediler. Kendi yanlarında çalışan en yakın 
bir arkadaşını tefrik ettiler. Çünki benim o he
yette buluduğumu görünce, vermiş olduğum 
sözlü sorum dol ay isiyle kendisine tevcih edilmiş 
olan hususu belki Lebit Beyefendinin yanında 
tekrar hatırlatırım diye çekinmiş olsalar gerektir. 
Hakikaten bulunsalardı, köylülerin feryadını ve 
bütün köylerde müştereken şikâyet edilen konu
nun bu olduğunu göreceklerdi. 

Bendeniz sözlü sorumda meyva bahçelerine ve 
bağlara kredi açmıyan Niğde Ziraat Bankası Mü
düründen şikâyet ettiğim gibi, şimdi huzuru âli
nizde bu usulden bilhassa bu ikinci bir ipotek ver
meyiz diye, birinci ipoteği, Hükümetin, Maliye 
Vekâletinin malı olmak üzere arazinin teffiz edil
mesinden sonra 20 sene koymuş olduğu ipoteği de, 
birk redi ipoteği tarzında telâkki edip mâni gös
termeleri, köylüye hiçbir şey vermemelerine iyi 
bir bahane olduğu için, bu usulün mutlaka tadil 
edilmesini istirham ediyorum. 

Pek muhterem arkdaaşlarım, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden de mahallî bâzı şikâyetler 
vardır. Meselâ Bor'un bir Bahçeli Tarım Kredi 
Kooperatifi vardır. S-onra Ulukışla'nın Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin ikisinden şikâyetler 
vardır. Darboğazdan ve bizzat Ulukışla Mer
kezinden, bunların muhasebecileri, yahut mu
hasipleri, idare heyetleri istediklerine verir, is
tediklerine vermez tarzında şikâyetler olduğu 
gibi, hattâ şikâyetlerde partizanlık yapılır, me
selesi de vardır. Bunun bâzılarını Ziraat Ban
kası şube müdürlerine de teşmil etmişlerdir. Ez
cümle demişlerdir ki, 1957 senesinde bir ada
mın hiçbir şeyi yokken, evet bu, şu kadar kre
di alabilir, diye, havadan, partizan tesirlerle 
bankanın tesbit etmiş olduğu ödeme kabiliyeti 
listelerinin bugün dahi aynen tatbik edilmekte 
olduğunu, buna rağmen malı mülkü olan vatan
daşların bir şey alamayıp, eskiden bu şekilde 
kredisi tesbit edilmiş olan, hakikatte verecek 
hiçbir şeyi bulunmıyan vatandaşların da, hattâ 
artınla art ınla bugün kredilerini almakta de
vam ettiklerini, bâzı yerlerde bizlere şikâyet et
tiler ve bilhassa Ulukışla ilçesinde bundan çok 
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müşteki güründüler. Bunları da bilhassa arz et- I 
mek isterim. 

Hulâsa krediye mütaallik olan meselelerde 
köylünün hayatını ilgilendirdiği için Sayın Ti
caret Bakanı Beyefendiden istirham ediyorum; 
Niğde merkezinin Banka Müdürü, Aksaray ve 
Ulukışla ilçeleri banka müdürü arkadaşlar hak
kında lütfen mahallî esaslı inceleme yapsınlar. 
O vakit kimlere haklı veya haksız olarak kredi 
açıldığını ve pek çok taleplerin nasıl reddedil
diğini ve bilhassa işaret ettiğim hususlarda, 
yani 1 nci derece ipotek araziler üzerine Hükü
metin koyduğu 20 senelik, kanuni ipotek dola-
yısiyle hiçbir kredi verilmediğinden, Hüküme
tin verdiği toprakların hiç işlenemediğini, hele 
sellerle, dolularla mahsulü ziyan olanların bu 
arada pek az kredi alabildiklerini veya hiç ala
madıklarını bundan dolayı da bendenizin el 
koyduğum bu konunun bir şifalı devasının mut
laka Merkezi Hükümetten gelmesi icabettiğine 
kaani bulunduğumu, son çarenin, son şifanın 
Sayın Ticaret Bakanlığından gelebileceğini an
lamış bulunduğumdan bunu tekrar kendilerine 
istirham olarak bütün vatandaşlar adına söz 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Bakanı. 
TtCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ J 

(Balıkesir) — Sayın Asım Eren'in suallerinin 
istihdaf ettiği istikametin yanında, son seya-
hatleriyle alâkalı bâzı noktalarda, mütemmim 
bâzı istifhamlar olduğu anlaşılmaktadır. Şunu 
ifade etmekte zaruret hissediyorum. Ziraat Ban
kasının ikrazatı müteselsil kefalet yanında ara
zi ipoteğine istinadeder. Bunun dışında yine 
3202 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yazılı 
diğer teminatlar bu ikrazat sırasında aranır. 
Arazi ipoteğinin banka mevzuatına göre birin
ci derece ve sırada olması icabediyor; Borçlar 
Kanununun ayni haklar bölümündeki hukukî 
ahkâm dâhilinde. =* 

Malûm olduğu veçhile Topraklandırma Ka
nununa göre çiftçiler Hazineden arazi alırlar. 
Sayın Asım Eren'in de ifade ettikleri gibi al
dıkları bu araziler Hazine lehine ipoteklidir. Bu 
ipotek keyfiyeti bir bakımdan bu arazilerin 20 
sene müddetle elden çıkarılmasını istihdaf etti
ği kadar, bir bakıma bu maksutla, verilen kre
diler sebebiyledir. Çünkü, İmar - îskân Bakan
lığına konmuş olan hususi bir fondan bu müs
tahsil a ayrı bir kredi vermek iktiza eder. O da; | 
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tesis kredisi bir, ikincisi, kuruluş ve onarma 
kredisi, diye bir hususi fon vardır ve Ziraat 
Bankası aracılığı ile îmar ve îskân Bakanlığı 
hesabına bu fonlar dağıtılır. Bu fonlar dağıtıl
dığı içindir ki, bu araziler Hazine lehine birinci 
derece ve birinci sırada ipoteklidir. Malûm ol
duğu veçhile, Ziraat Bankası bu -araziler üze
rinde muamele yapmak durumunda kaldığı an
da, aynı zamanda birinci derece ve birinci sıra
da yeni bir ipotek tesisine hukukan imkân yok
tur. Bunu Sayın Asım Eren de takdir edecek
lerdir. Bu bakımdan Ziraat Bankasının aynı 
arazi üzerine teminat almak suretiyle ikrazat 
yapması, bunun ancak ikinci derece ve ikinci 
sırada ipotek tesisiyle mümkündür ki, Ziraat 
Bankasının bugün tatbikatta mevcudolan mev
zuatı ve tatbikatta yürütülmekte olan özel ge
nelgeleri buna cevaz vermemektedir. Bu şüphe
siz ki, ayrı bir tetkik mevzuudur. 

Yalnız şunu ifade etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum; teminat her şeye rağmen alınmış olan 
kredinin karşılığıdır. Bunun karşılığında bu 
kimse Devlete borçlu ise, bunun yanında o ara
zinin kıymeti bir miktar fazlalık arz etmeli ki, 
banka bir miktar kredi açabilsin; aynı ipoteğe 
istinaden. Şüpesiz bu takdirde bunun ikinci 
derece ve sırada mevcudolaeak bir teminata, bir 
ipoteğe istinaden yapılması iktiza edecektir. 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bugünkü mev
zuat buna imkân vermemektedir. Bunun şüp
hesiz ki, tetkika şayan bir ciheti vardır. Ben ve 
diğer arkadaşlarımla da temas etmek suretiyle 
bunu bir tetkik mevzuu yapmak isterim. 

îkinci nokta; Ulukışla, Aksaray, Bor ve Niğ
de Ziraat Bankalarındaki tatbikat ve bir de 
Bor'un Bahçeli, Ulukışla'nın Merkez ve Darbo
ğaz kooperatiflerindeki tatbikatla alâkalı hu
suslardır. Malûm olduğu veçhile Tarım Kredi 
Kooperatifleri 2836 sayılı Kanun ve ona mesnet 
olan ana mukavele hükümlerine göre faaliyet 
gösterirler ve bu faaliyetler içinde onların yö
netimlerine hâkim olan kurul, yönetim kurulu
dur. Yani ortaklar tarafından seçilen kuurllar-
dır. Burada muhasipler yalnız bir mukayyitten 
ibarettir. Yani bir icra tarafı yoktur, koopera
tif memurlarının yönetim kurulları karar vere
ceklerdir. Yönetim kurullarının verdikleri ka
rar dairesinde bunlar işleri ancak tedvir etmek
le mükelleftirler. Bu itibarla meselenin koope
ratif memurlarından neşet etmediğini; fakat 

— 103 — 



M. Meclisi B : 43 
hakikatte kâfi kültüre sahibolmadığını kabul 
etmemiz iktiza eden yönetim kurullarının tutu
mundan ileri geldiğini ifade etmek bir bakıma 
isabetli olur. Bunların tatbikatında vatandaşlar 
arasında tefrike ve iltizama imkân verecek ci
hetler varsa, şüphesiz bunların da ayrıca tet
kiki icabeder. Bunları Sayın Asım Eren'in ve
receği daha mufassal notlar içinde tetkik ettire
ceğimden emin olabilirle!'. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Bakana tekrar te

şekkürlerimi ai'z ederim. Efendim, bu arazi 
ipoteği meselesinde hukukî bir çözüm yolunu 
Sayın Bakana arz etmek istiyorum. Alacaklı 
olan Hükümettir, ipotekte. İpoteğin bir de ser
best derece usulü vardır. Bu, birinci derece ka
dar kıymetlidir. Binaenaleyh, serbest derece 
ipotek yapılmak suretiyle bankanın vereceği 
kredinin karşılığında o arazi her zaman Hükü
metin elinde olduğuna göre, banka her zaman 
kredisini kabili istifa durumdadır. Kaldı ki, 
ikinci bir teminat da, krediyi alan vatandaşın 
arazisinde yetiştireceği mahsuldür. Demek ki, 
hem serbest derecede ipotek yapma imkânı, 
hem de muhtemel mahsul imkâniyle iki teminat 
karşısında olduğuna göre, bankanın korkarak 
kanun maddelerine sıkı sıkı sarılıp birinci de
recede ipoteği şart koşması ve bundan dolayı 
pek çok vatandaşın, (ki bugün Orta - Anadolu'
da arazi sahiplerinin ekserisi toprak komisyon
larından arazi almış vatandaşlar olduğuna gö
re, halen de almaktadırlar) vaziyetlerinin peri
şan olduğunu kabul etmek ve bu şekilde hu
kukî bir çözüme gitmek doğru olur, kanaatin
deyim. 

îkinci bir mesele; Ziraat Bankası memurla
rının da tıpkı sağlık memurları gibi köylerde, 
kasabalarda, tarama yapmak suretiyle, mahal
linde çalışmalar, tarama çalışmaları yapmaları, 
merkezde müracaatleri beklememeleri çok pra
tik bir yol olur. Çünkü, pek çok vatandaşlar 
köylerinden il merkezlerine, ilçe merkezlerine 
dertlerini anlatmaya gelmek için, ya bir hayva
nını satar, ya bir koyununu satar, gelir, mecbu
ren lokantada yemek yer, otelde yatar, üstelik 
bankanın bugün git, yarın gel şeklindeki bir 
iki oyalayıcı meselesi de araya girerse bu hal 
vatandaşları ızrar eder; ondan dolayı da ekse
risi çekinirler, gelmezler, mahallindeki muraba
hacıların elinde inler, dururlar. Bankadan ziya-
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de mutavassıtların elinnde bir sürü tefecilere 
yüksek faizle, istikbal mahsullerine mıız'af fa
izlerle bağlanırlar. Bankanın hikmeti vücudu 
İm bakımdan zayıf kain*. O itibarla Muhterem 
Lebit Yurdoğlu Beyefendiyle beraber bunu da 
lesbit etmiştik. Mutlaka her ilçenin Ziraat Ban
kası şubesi veya ajanı, il merkezinde de ildeki 
Ziraat Bankası müdürü vatandaşlar kendi böl
gelerinde mutlaka sık sık tarama yaparak gez-
meli. hassaten bir dolu, sel, diğer her hangi bir 
âfetin vııkubulduğu ınıntakada hemen bir tara
ma. yaparak, oradaki vatandaşlara hem teselli 
vermeli, hem de mahallen ihtiyaçları tesbit ede
rek, realitelere uygun şekilde mekanizmalarını 
döndürmelidirler. Bunu da hatıraten arz etmek 
istedim. 

Tekrar Sayın Bakana arzı şükran ederim." 
Notlarımda daha birçok olaylar vardı, fakat 
takdime değmez. Dertler arz ettiğim çerçeve 
içindedir. Bu bahsettiğim hususlar gerçeklerin 
tam ifadesidir. Bunlarda en ufak bir mübalâğa 
olmadığına emin olabilirler. Sayın Lebit Yurd
oğlu Beyefendiyle temas buyururlarsa, Sayın 
Yurdoğlu kendilerini kâfi derecede tatmin eder
ler, kanaatindeyim. İnşallah bu sözlü sorumla 
Niğde vilâyetine ve diğer bu şekilde âfet gör
müş vilâyetlere yardımlar Ticaret Bakanlığın
dan verilecek emirlerle Ziraat Bankasınca daha 
iyi şekilde temin edilir, ümidindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
/.9. — - Niğde Milletvekili Asını Eren'in, Niğ

de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân -ve Tarım Bakanlarından soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'in sözlü 
cevabı (6/697) 

BAŞKAN — Sayın Eren? Buradalar. Sayın 
İmar ve îskân Bakanı ? Yoklar. Sayın Tarım Ba
kanı? Buradalar. 

Sayın Eren, yalnızca Tarım Bakanlığına 
aidolan kısmı cevaplandıracağız, diğer kısmı 
gelecek birleşimde cevaplandıracağız. Soruyu 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve tskân Bakanı 
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ve Tarım Bakanları tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Soru : 
Tarım Bakanından : 

Nisan ile Haziran 1963 aylarında Niğde İlin
de büyük zarar ve hasara sebebolaıı dolu ve sel 
Afetlerinden, bulaşık hayvan hastalıklarından 
zarar gören vatandaşlara Tarım Bakanlığı, ihti
yaçlarını bildiren ve bildirmiyen, tefrik etmek
sizin, ne gibi tedbirlerle yardım etmiştir? (Bağ, 
meyvacılık, hububat, hayvancılık ve hayvan 
hastalıkları, orman mücadele ve ilaçlama, sula
ma, yeraltı suyu). 

BAŞKAN — Yalnızca Tarım Bakanlığına 
taallûk eden kısımları okuttum. Tmar ve îskân 
'Bakanının cevaplandırması gereken kısımları 
gelecek 'Birleşime bıraktım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI TITKAN ŞAHlN (Muğla) 
- - Niğde.'Milletvekili Sayın Asım Uren'in, Niğ
de illinde büyük zarara sebebiyet veren dolu 
ve sel âfeti dolayısiyle ne- gibi yardımlar ya
pıldığına dair sorularının Bakanlığıma ait kı
şı m 1 arım cevaplandırıyorum. 

1063 yılı Nisan vo Haziran aylarında Niğde 
ilimde vukua gelen sel ve dolu felâketlerinden 
zarar gören köylerin ihtiyaçları Tarım Bakan
lığı teşkilâtı tarafından mahallinde tesbit edi
lerek gereken yardımlar yapılmıştır. Bu cüm
leden olarak : 

!1. Afetten zarar görmiyen zirai mahsulün 
hastalıklardan korunması için hııbuibatta kımıl 
ve bambu'l ve meyve zararlı hastalıkları müca
delesinde kullanılmak üzere 733 000 lira de
ğerinde 177 000 kilo zirai mücadele ilâcı ve 
680 muhtelif pulverizatör muhtacolan müstalı-
sıla yardım olmak üzere Niğde. Valiliği emrine 
gönderilmiştir. (Not : 1) 

(1) [Hububat mücadelesinde kullanılan bu 
ilâçların, kımıl için miktarı '9 000 kilo, sürme 
için 32 000 kilo, yekûn 122 000 kilo. 

Meyve hastalıkları mücadelesinde 27 000 
kilo DDT, 10 000 kilo kükürt, 18 000 kilo pa-
rationlu. ilâçlar, yekûn olarak her ikisi bera
ber 177 000 kilo. 
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Sırt ve motorlu pulverizatör]er ve motorsuz 

pulverizatörler yekûnu da; motorsuz pulveri
zatör 950 aded, sırt pulverizatörü 165 a d eri, 
motorlu pulverizatör 165 aded, yekûn 680 
aded. 

•2. Zarar gören çiftçilerin tohumluk ihtiya
cını karşılamak üzere il ihtiyaç komisyonu 
kararına uyularak Niğde vilâyetine 26.8.1196.1 
tarihinde 1 120 ton buğday, 400 ton arpa to
humluğu tahsis edil iniştir. Yine âfetlerden za
rara uğrıyan köylerde 6831 sayılı Orman Ka
nununun 3.3 neü maddesi hükümlerine fföre, ya
pılacak yardımlar mahallî teşkilat tarafından 
tetkik edilmiş sel âfetinden zararı teshil edi
len Bor iılçesi Nazaran köyünden 20 aileye 
26 Ms tomruk tahsis edilmiştir. 

3. Âfet dolayısiyle kayda değer bir hay
van telefatı ve yardım talebi vuknbulmamakla 
beraber, çıkması muhtemel hayvan hastalıkla
rının önlenmesi için mahallî teşkilât Nisan ve 
Haziran ayları arasında Niğde ili çevresinde 
45 köyde 87 909 hayvanı hastalıklarına karşı 
koruyucu ilaçlama ve aşılamaya tabi tutmuş
tur. 

4. Toprak - ıSu Genel Müdürlüğü âfette 
hasar gören il merkezindeki su kanalını da 
50 000 lira sarf ederek temizletmiş ve arızayı 
gidermiştir. 

Âfet dolayısiyle Niğde ilinden Tarım Ba
kanlığı teşkilâtına intikal eden her türlü yar
dım isteğinin önemle üzerinde durulduğu ve 
k a r ş 11 a nd ı ğı k a n ı sı n d ay ı z. 

Filvaki ıSayın Asım Bren'in sözlü sorusu 
9 . 9 . 19Ö.3 te verilmiş, bugün arzı cevap ediyo
ruz ve yapılmış olan hizmetleri kaydetmekten 
öteye kendisine bir başka, ölçüde cevap vermek 
imkanının bulunmadığını da kabul edeceklerimi 
sanırım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bren. 
ASIM K'R'HN (Niğde).— Pek muhterem ar

kadaşlarım, Ticaret 'Bakanı arkadaşımıza Zi
raat Bankası hakkında, arzı malûmat ederken, 
tarım kısmına da temas ettiğim için, o zarar
ların aynen muhterem Tarım 'Bakanının bu
yurdukları hususlara cevabolarak- telâkki edil
mesini, dalıa az bir zamanda bu işi bitirmek 
için istirham ediyorum. 
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ilki m'CiS'öloyi bemideniız salyam Tanım Balkanın

dı an bilıhaslsa hisit'iriham etmiştim, e'femldim. Bi-
riinlcıilsü, mallusul ifaalklkınlda diğeri ide teyvanlar 
hakkında idi. Mahsul hakkındaki zarara karşı 
malhaıllime llrir haıyli yardımlar yapılmuş'tır. Yal
ınız, Ibu işde iiııalhıaıllî ımuh'tarlar.dan jbâıza şilkâıyet-
ler, Ldbiit Bcjyeifenldi ile, (bu isoferka ıgeızüımİiz Isıra-
ısınida yerinlde tetelbitt .etmiş o.llduğuimuz veıcjhiie, 
vardır. Yiapılmış Olan yardıımiar tam mâna
sı ile, gerek bankaca ve ıgerek muhtar-
larca bâzı noktalarda mahalline masruf ya
pılamamış, mahalline isal edilemıemiş-
tir. Sessiz, ihtiyaç; sahibi kimsesiz bâzı köylü ve 
kasabalı vatandaşlar bu yardımlardan lüzumu 
kadar, gereği kadar faydalanamamışlar. Buna 
rağmen ihtiyacı o nisbette olmayanlara daha faz
la yardımlar yapılmak suretiyle bâzı görevi kö
tüye kullanma misâlleri görülmüştür. 

Hayvan meselesine gelince; Niğde'de (maale
sef müstevli şekilde gerek Niğde Merkez ilçesi
nin çiftlik bucağına, Gölcük bucağında, gerekse 
ulukışla ilçesinde 'müstevli şekilde şap hastalığı, 
diğer tırnak hastalıkları vardır; ruam dahi 
vardı. Bunlar bizim gezdiğimiz günlerde, hal
kın Lebit Beyefendinin yanındaki şikayetleriyle 
saibilt oldu İki, benim dalha evvelki 'sözllü 'slorulma 
mesmödlolam geziferiımde iilcrü' (sıünillımüş olan, ve
teriner teşkilâtımızın ataleti, köylülere hiç alâka 
göstermeyişi, ancak muhtarın gelip kendisini 
gördüğü takdirde, şifahi izahatına göre bir ilâç 
verip, gidin bunu kullanın demesi, bu
nunla yetinmesi, vasıtasız olduğundan şikâ
yet ederek, bu şekilde hareket ettiklerini ile
ri sürüp kendilerini mazur görmeye çalışmaları 
yüzünden, Niğde, vilâyetinde bugün dahi bâzı 
bölgelerde müstevli şekilde şap hastalığı devam 
etonetotediır. Mesdâ Blor ilçesinde, Ulukışla il
çesinde, halen de vardır. Bu hastalıkların defe-
dillımcmie'sıiı. Köylünün pelk çok duayvan- katyibelt-
mesimc ısebdbolımuış'tur. Binaena.loyfh, velteriner 
teşkilâtımızdan bu buısusta şikâyetçiyim. Lelbiit 
iBeyctfeınidi röle Niğde Veteriner Müdürü de dâlhil 
ılımak üzere Ibiz (bütün vilâyeltideki müdürleri de 
yanımiKa aılaralk dolıa§tılk, 'bütün anlÜdıürflıeni köy
lü ile yüızyüze getirdik. Yaptı ğıımıiz «omimerlerde 
her müdür kendisinden nasıl şikâyet edildiğini 
gözleriyle görüp, kulağiyle duyidu. Hanıgi 
noktalarda zayıf olduğunu, hangi hususlarda, 
vatandaşların kendisinden şikâyetçi olduğunu 
gördüler. Ve her müdüre söyledikleri gibi; bil-
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Iharsa Tanım Müdürlüne ve İl Veteriner Müdürü
ne de ısöyl emişlerdir. •Bumdan dıolıatyıldır İki, hasta
lık yok fakat koruyucu aşı yapıldı sökünde Vilâ
yet Veteramer Müdürlüğümden. imalkaıs ettiği 'şüp-
iıesiz allan ımalûimaltım Itıaımaimcn hakikate aykırı 
olduğunu Ibillhaissa bölirltımdk iisterlim. 

Bir noktayı dalhıa lbelirtıımek ilstiıyoruım. Niğ
de'ye gelen yeni Vali Jbralhilm öz'tıünk Beyefendi 
aılkadaışımıız ıhakikıaltcm merkezden ziyade daliınîi 
köyleri tarama haliyle çalışmakta ve bizim de 
çalışmalarımızda edindiğimiz notları günü gü
nlüme köndıilsimc vermclm'iz, amerlkezıe yazlan tmier-
kezin bize vereceği işaretlerle burada takibet-
memiz suretiyle vâki işlbirliği neticesinde bugün 
bu şikâyetlerin pek çoğu mündefi olmuş vaziyet
tedir. Bundan dolayıdır ki, sayın Bakanlıktan 
bir defa dama bilhassa veteriner meselesi üze
rimde ilkıaız buiyuruılbrsa isaıyın valinin Ibu maktaı 
iüzıerinde de veteriner arkadaşımızı, Niğde Merke-
•ziııdc de ve ona bağlı olan ilçedeki miemuriarını da 
lüzumu kadar harekete ısevk edelbileceği kana
atindeyim. Sayın Bakan'a teşekkür etmek
ten başka söylicek bir sözüm kalmamıştır. Niğ
de'miz yalnız mahsûlü ile, bir do kısmen dışarı
ya ihracettiği insanlariyle yaşar. Dışarıya ihraç 
ettiği insanlar memurdur; münevverdir. Onlar
dan memlekette kalan ailelerine biraz gelir. 
gelir. Toprağa eğer verim vermezse, hastalıklar
la gereği kadar uğraşılın azsa; Hükümet'de bunu 
kemaliyle desteklemezse, kalkınma plânında da 
derpiş edilmiş olan meseleler dâhil olduğu hal
de, başkaca bir geliri olmıyan Niğde, kalkınma 
hususunu tahakkuk ettiremez, kanaatindeyim. 
Her şey, gene bizde bir muayyen devreye kadar 
Hükümetin önderliği ile ve dİkkatiyle olacaktır. 
Hükümet para versin demiyorum, ama dikkatli 
olarak, ihtiyaçları teslbit e'der ve takilbederıse el
deki imkânlarla dahi bundan daha fazla iş ya
par, kanaatindeyim. Bu gibi veteriner memurla
rını bilhassa harekete geçirirlerse daha fazla ve
rim alırlar, kanaatindeyim. 

Başkaca maruzatım yoktur. Tekrar teşek
kül' eder, hürmetlerimi ısunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için bir-
program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfetler 
dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel yar
dım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 
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BAŞKAN — Sayın Eren? Burada. Başbakan 

adına «sözlü 'soruyu cevaplandıracak ibalkfaın "var
ım? Yıdk. 

3öz4xi 'soru gelecek Ibirleşiane 'bıralkiiümışitır. 

15. — Niğde Milletvekili Asım Erendin, cima 
tarımının himayesi ve bir ihraç malı haline ge
tirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair, 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahinle Ti
caret Bakanı Fennî îslimyelinin sözlü cevap
lan (6/700) 

BAŞKAN — Sayın Eren burada. Tarım ve 
Ticareit Bakanları IbunaJdıadar. Sözlü /soruyu oku-
fcuyoru/m. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Soru : 
Tarım Bakanlığından : 
Yurdumuzda ve bilhassa Niğde ilinde elma 

tarımımın himayesi ve bir ihraç malı haline ge
tirilmesi için, 5 Yıllık Kalkınma Plânına benim 
teklifimle kabul ve ithal edilen (himaye pren
sibi) nin bugüne kadar ki tarımsal tatbikat ted
birleri nelerdir, bu tedbirler ne gibi sonuçlar 
vermiştir, gelecek için bir (elmanın teferruatlı 
himayesi, plân ve programı) var mıdır? 

Ticaret Bakanından : 
Beş Yıllık Plânda himayesi kabul edilen ve 

Millet Meclisi müzakeresi sırasında tarımsal hi
maye tedbirleri yanında, ticari himaye tedbirle-
rinıin, yani (standardizasyon, pazar bulma, ih
raç, yabancı menşeli elma pazarlarına nüfuz 
araştırma ve tatbikatı) alınmış mıdır? Alınmış
sa nelerdir ve ne gibi sonuçlara erişilmiştir? 
Tedbirler henüz alınmamışsa sebebi nedir? Plân 
Kanunu bu konuda ısrarla tatbik edilecek mi
dir? 

Her iki sayın Bakanlık arasında koordinas
yon var mıdır, varsa nasıldır, neler birlikte ya
pılacaktır? 

BAŞIKAN — Hangi bakan evvelemirde ce
vap verecekse buyursun... Buyurun Sayın Tarım 
Bakanı, 

TABIM BAKANI TURAN ıŞAHİN (Muğ
la) — Niğde Milletvekilli Sayın Asım Erenin, el

ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı haline 
getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sözlü sorularını cevaplandırıyorum. 

1. Beş Yıllık Kalkınma Plânında (elma is
tihsalimizin beş yılda % 24,1 artacağı ta/hmin! 
edilmektedir. Bu artış elma sahasının genişletil
mesi, elma hastalıkları ile mücadele ve elmacılı-
ğımızm geliştirilmesi için bu alanda faaliyet 
gösteren yetiştiricilerin eğitim ve öğretimlerinin 
yağlanması ile mümkün olacaktır.) denilmekte
dir. Beş Yıllık Plânın bu konudaki hedeflerimi 
tahakkukla ilgili olarak Bakanlığımızın diğer el
ma sahalarındaki çalışmaları meyanınıda: 

a) 1963 yılında Niğde İlinin muhtelif kaza
larında, (Bakanlıkça Vilâyete tahsis edilen 6 OOO 
elma fidanı ile 207 DK. toplu yeni ve modern 
elma bahçesinin kurulması temin edilmiştir. Ay-

• rica çiftçilerin elma yetiştiriciliği konusundaki 
teknik ilgilerini artırmak maksadiyle kısa vadeli 
budama, ilaçlama, seyretme kursları açılmıştır. 

b) Elma ambalajı ve tasnifi konularında, 
çalışmalara başlanarak en uygun ambalaj tip
leri tâyin ve tavsiye edilmiş, elma standardizas-
yonunıın öneminin çiftçilere gösterilmek ve bir 
yardımda bulunmak üzere Niğde fidanlığına 
modern bir tasnif makinası getirtilerek çiftçile
rin istifadesine arz edilmiştir. 

c) lElmacılığın ileride bir ihraç maddesi ol
masını sağlamak maksadiyle Türk Standartlar 
Enstitüsünde O. E. C. D. normlarına uygun 
Türk Elma 'Standardizasyon Talimatnamesi ça
lışmaları yapılarak elma standartları tesbit edil
miştir. 

d) 1964 yılı çalışmaları için Niğde İline 
5 000 adet bedelsiz, 1 000 adet bedelli elma fi
danı tahsis edilmiştir. 

Bunlardan 'başka- 1964 yılında Niğde İlknin 
iki köyünde 10 .dekar elmalık üzerinde buda
ma, üç köyünde 30 dekar sahada 'geçen yıllarda 
kurulan bahçelerin bakımı, on köyünde 1O0 de
karlık sahada bahçe kurma demonstrasyonları 
programlanmış ve bu projenin tahakkuku için 
yılı bütçesine 27 250 lira tahsisat teklif olun
muştur. 

2. Niğde ilinde elmacılık tarım kolunun 
teşviki ile alâkalı olarak: 

a) Niğde elma fidanlığında bir elma suyu 
iletme tesisi kurulması için Birleşmiş Milletler 
F. A. O. özel Fonundan lüzumlu ekipmanların 
temini maksadiyle 30 000 Dolar tutarında hi-
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be yardım talep edilmiştir. Talebimiz henüz E. 
A. 'O. Teşkilâtınca tetkik safhasındadır. 

Anlaşma teanıin edildiği . takdirde Niğde; fi
danlığında kurulacak bu işletme, başka şekilde 
kıy.ınetlcndirilemiyen ve bugün 20 000 ton civa
rında bulunan düşük kaliteli elmalardan bir 
kampanya devresinde 1 000 tonunu işleyecek du
rumda olacaktır. 

Bıı tesis 'bölgede yetişen elma yeşillerinin ge
rek cima suyu ve gerekse diğer şekillerde kıy-
m.etlendiıntmeler i üzerinde iaraştırmalar yapacak, 
özel teşebbüs tarafından ileride kurulacak baş
ka tesislere örnek olacak, onların teknik ve iş
letmede karşılaşacakları güçlük ve; problemleri 
halletmek üzere kendilerine yardımcı olacaktır. 

Bu tesis bunlardan ayrı olarak özel teşebbüs 
tesislerinde çalışacak teknisyen, usta ve işçilere 
eğitim programları hazırlamak suretiyle yetiş
melerimi ve bu tesislerin kaliteli istihsal yapma
larını sağlamış olacaktır. 

3. Müşterek Pazara girmemiz dol ay isiyle 
meyve ve sebze ihracatımızın artırılması mevzu
unda 'Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasın
da devamlı bir işbirliği meveudoiup aşağıdaki 
hususlarda koordinasyon sağlanmıştır. 

a) İç/pazarlar konusunda, müstahsilin malı
nın iyi bir şekilde değerlendirilmesinıi sağlıya-
eak olan haller kanununun hazırlanması... 

b) Içpazar haberleşmesi, diğer maddeler me-
yanında meyve ve sebze fiatlarının radyo ile ilân 
ve bu hususta bir bülten çıkarılması. 

c) O. E. C. 1). ve Ortak Pazar meyve ve 
sebze standartlarına uygun olarak Türk sebze 
ve meyve standartlarının hazırlanması. 

d) Beş Yıllık Plânda derpiş edilen taze 
meyve ve sebze ihraçları için yapılan deneme
lerde işbirliği yapılması. 

Bu şekilde vekâletimize NiğdM1 ilinin bir 
önemli mahsulü ve Türkiye'nin bir ihraç metaı 
haline -'getirilmesinde büyük faydalar mülâ
haza ettiği elma mahsûlünün ihracolarak bize 
getireceği faydalar ve Niğde ili ve civarında 
kalkınmada oynıyacağı rol bakımından ve
kâlet bünyesinde yapılmış hizmetlerin bütü
nünü sayın arkadaşımın bilgilerine arz etmiş 
durumdayım. Kendisinin bu mevzuda naklede
ceği meseleler ve hal tarzları yeni çalışmala
rımızda bize istikamet vereceği bakımından 
önemlidir. Şimdilik teşekkür ederim. 
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BAŞKAN —. Sayın Ticaret Bakanı, buyu

runuz. 
TİCARET HAKANI FENNÎ. İSEİMYEI/İ 

(Balıkesir) — Sayın Asım Eren'iıı, sorularına, 
Bakanlığımızın faaliyet konusuna taallûk edvn 
hususla i' bakımından cevabımı arz ediyorum. 

Gerek Beş Yıllık Kalkınma Plânı, gerekse 
19(î:> ve 19(54 tatbikat programlarında öngörül
düğü gibi, taze meyva ihracaat mevzuunda 
Bakanlığımızca bâzı çalışmalar yapılmıştır ve 
aynı zamanda, bu çalışmalar, son. zamanlarda 
kurulmuş olan İhracatı Geliştirme Merkezi 
tarafından da yeni bîr istikamette yürütülmekte 
bulunmaktadır. 

Halen elma ihracatımız, ticaret rejimi
mizin mevcut hükümleri içinde serbest bırakıl
mış bulunmasına rağmen, gayet cüzi bulunmak
tadır. İhraca salim varyetelerin istihsalinin ar
tırılması sonunda, şüphesiz ki, bu ihracatın 
fazlalaşacağı umulur. Ancak, iç piyasa, fiyatla
rımızın yüksek bulunuşu ve aynı zamanda de
vamlı sürüm, yani mahreç merkezlerinin bes
lenmesi imkânının sağlanmaması muvacehesin
de, ihracatın şu anda büyük bir gelişme kayde
deni iyeceğini işaret etmek isterim. 

Yine Bakanlığımızca, meyva istihsalinin ve 
ihracının standardizasyonu konusunda bâzı ted
birler alınmıştır. Nitekim OECD ye dâhil bu
lunuşumuz ve Müşterek Pazar Camiasına kabul 
edilmemiz dolayısiyle, OECD meyva ve sebze 
müşterek normlarına uymak mecburiyeti karşı
sında şeftali, turinçgiller standartları tamamla
narak tatbik mevkiine konmuştur. Taze üzüm, 
çilek, armut ve elma için OEOD müşterek norm
larına uygun olmak üzere gerekli standartlar 
da, Türk Standartlar Enstitüsünce hazırlan
makta olup, yakın bir zamanda tatbik mev
kiine konacağını ümidetmekteyiz. 

Yine Bakanlığımızca meyva ve sebze ihra
catımızın daha müsait bir istikamette geliş
mesi için kredi cephesinden de bâzı tedbirler 
alınmıştır. Nitekim, yaş meyva ve sebze ihra
catını teşvik ve bu hususta ihracatçılarımızı 
malı bakımdan desteklemek maksadiyle Ziraat 
Bankasında AID Karşılık Paralar Fonundan 20 
milyon liralık bir fon tesis edilmiştir. Son 
günlerde yaptığımız temaslar neticesinde bu 
fonun 30 milyon liraya çıkartılması hususunda 
mutabık kalmış vaziyetteyiz. 
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Kısaca hulâsa etmem iktiza ederse; bugün I 

ihracatımızın normal istikâmette inkişaf etme
mesi için meseleleri belki üç noktada topla
mak mümkündür. 

Bunlardan birincisi, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, Avrupa'nın aradığı varyetelerin da
ha geniş bir hacımda istihsali keyfiyetidir. 

ikincisi; ihraç mahsullerimizin dünya fiyat
ları muvacehesinde yüksek oluşu keyfiyeti. 
Nitekim bu -hususta bâzı rakamlar da vermem 
mümkündür. Bilfarz Münih Toptancı Halir.dv, 
bilhassa orada tutulan, italyan elma türleri J 
100 - 150 kuruş arasında muamele görürken, 
1963 yılının-11 nci ayında Türkiye'de aynı ta
rihte Amasya cinsinin İstanbul ve İzmir piya
sasında 150 - 300 kuruş arasında olduğunu 
ifade etmek isterim. 1 

Bir üçüncü nokta da şudur : 
Türkiye'de meyva istihsal edenlerin teşki

lâtlanmadığını, teşkilâtlanamadığmı ifade et
mek zorundayız. Hakikatte bilhassa mahreç; 
merkezlere karşı daha büyük bir ihraç hacını 
ile çıkmak ve bir tek -siden ihraç pazarları ile 
alâkadar olabilmek .için bu elma müstahsilinin 
teşkilâtlanması lüzumuna kaaniinı. Yani, satış 
kooperatiflerinin kurulması lüzumuna kaaniinı. 
Ve bu kanaatte olduğum içindir ki, Sayın Asım 
Eren arkadaşımızın bu konudaki suallerine 
muhatabolduğum gün, arkadaşlarıma bu konu
nun kooperatifleştirilmesi imkânlarının araştı
rılması hususunda talimat vermiş bulunmak- | 
tayım. Gerek Ziraat Bankası Kooperatifleri 
müfettişleri, gerek bizim Bakanlığımız cephesin
den konu yakın zamanda etüt edilecek ve tah
min ederim ki, bu hususta daha müsait netice
leri Sayın Asım Eren'e arz etmek imkânını bu
lacağız. 

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

kadaşlarım ; 21 Kasım 1962 tasrihinde Çarşamba 
günü muhterem Millet Meclisi toplantısında ele
manın himayesi de 5 Yıllık Kalkınma Plânı
na sokulması hususundaki önergem üzerim' 
muhterem Meclisin (kıymetli ımüzahareti ile bu 
iş şu metinle (sayın Tarım Bakam beyefendi
nin okudukları metinle) -kanuna girmiş ve on-
d:v.ı sonra, basta Niğde i!,i müstahsılları olmak 
üzere, Türkiye'ni-n her ilinde elma müstahsili 
bulunduğundan, Türkiye'nin her ilinde feu nevi- j 
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den olan müstahsıliar büyük bir ümitle yarını 
beklentiye başlamışlardır. 

Pek muhterem arkadaşlarımı; o zaman tuta-
nakkıra geçen maruzatımı tekrar ederek kıy
metli vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız, 'onu 
t'akibeden tarihlerde de yaptığımı incelemeler 
gösterdi ki, Türkiye'de elmanın istihlâki de, 
ihracı da bugün için dar imkânlar içinde sıkış
mış kalmış vaziyettedir. Bunun müteaddit sebep
lerini kısmen sayın Tarım Bakanı ve kısım en de 
sayın Ticaret Bakanı beyefendiler izah buyur
dular. 

Buna ilâve edilecek fikirlerim şunlardır: Bu 
iç pazar teşkilâtlanmazsa, elma evvelâ iç pazar
da daima aranılır bir meta olmaktan uzak kalır
sa, yâni fiyatı sebebiyle halkın arzusuna rağ
men, halk buna rağbet edemezse bundan ötürü 
dış pazarda da ihraç imkânını bulamayız. Çün
kü dış pazar fiyatı aşağı yukarı iç pazara bağ
lıdır. iç pazar fiyatı yüksekse, hiç 'bir zaman 
ihracatçı dış pazara göndermeyi arzu etmez, 
çünkü para yanında, kendi memleketinde, ıbu 
yüksek fiyatla satış pekâlâ mümkün bulunur
ken ihraç güçlükleriyle uğraşmaz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bugün İsveç 
elma yetiştirmekte ve Almanya'ya elma satmak
tadır. O buzlu memleket bir kaç aylık yaz 'mev
siminde elma yetiştirmekte ve Almanya'ya el
ma, satmaktadır. Yani, Avrupa'da Türkiye'nin 
bugün de, bizim inkişafını temenni ettiğimiz ya
rın için de rakipleri hazırdır, vardır. Ve bu 
arslanlann ağzından et lokmasını kapmak Türk 
Milleti için ilmî, azimkar, plânlı, işbirlikli, 
halkla Hükümetin işbirliği halinde büyük çalış
ma hamlelerine bağlıdır. Herşeyden evvel Av
rupa'ya biz ancak turfanda elma satmakla el
ma ihracatını mümkün görebiliriz. Çünkü nor
mal mevsimlerde her kaynaktan bol miktarda 
elma müstehliki olan merkezi Avrupa'ya bol 
elma gelmektedir. Bundan dolayıdır ki, biz nor
mal memleketlerle hiçbir zaman rekabet ede
meyiz. Biz sıcak memleketlerde, daha sıcak ik
limin verdiği avantajdan faydalanarak ve tarım 
sunatmm inceliklerinden de faydalanarak eğer 
turfanda elma yetiştirme yollarını bulabilirsek 
ve dedikleri gibi Avrupa'da istenilen cinste 
mayhoş elmayı, istediği einste yenebilir elma
yı kendilerine bulabilirsek ve bilhassa nakliyat
ta zedelenmiyecek uzun müddet saklanması 
mümkün olan elmaları yetiştirebilirsek; o vakit 
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Avrupa ile rekabet edebiliriz. Onların normal 
elmaları piyasaya dökülmeden bizim memleke
tin elmaları 1 - 1,5 ay kadar erken çıkar ve sa
tılma imkânı bulur. Biz şimdiye kadar bilhassa 
Akdeniz, Arap memleketlerine elma ihraç et
mekteyiz. Niğde, Adan'a, İçel vilâyeti vasıtasiy-
le 'buralara gelen, oraların toplayıcı tüccarla
rına toptan pek çok elma satar ve bir hayli de 
döviz alırdık. Şimdi ancak iç pazara ve çok dü
şük fiyatla müstahsil elinden elmalar çıkmak
tadır. Sonra % 200 zamla bunlar mutavassıtla
rın elinden müstehlike intikal etmektedir. Müs
tahsilin allın ter.i kendisine ancak % 30 kâr bı
rakırken, % 70 kâr mutavassatm eline geçmek
tedir. Bundan dolayıdır ki, gerek sayın Tarım 
Bakanı ve gerekse sayın Ticaret Bakanının te
mas buyurdukları 'kooperatifler meselesi 'bir za
ruretti ve katî halini almıştır. .Gerek istihsal 
ve gerekse satış 'kooperatifleri için Hükümetin 
önder olması, bilhassa Ticaret Bakanlığının bu 
hususta irşatlarla, seminerlerle; Ziraat Müdür
lüğü ve diğer bütün müdürleri ilçe kaymakam
ları ve vali do dahil olduğu halde bölge bölge, 
en iyi elma müstahsili olan Çamardı, Ulukışla, 
Bor ve Niğde merkezlerinin müstahsil (köylerin
de kasabalarında dolaştıra dolaştıra, mahallinde 
irşat ede ede kooperatif teşkillerini vücuda ge
tirmesi en âcil zarurettir, kanaatindeyim. 

Pek muhterem arkadaşlarımı, ikinci bir me
sele elma yalnız yenerek değil, başka şelkillerde 
•de kabili istihlâk olan ve bilhassa Avrupa'da 
bu noktadan çoik istihlâk edilmekte bulunan bir 
mey Vadi r. O da içkilerde şarap şeklinde, gazioz 
şeiklinde kullanılmasıdır. Bundan başka bir de 
usare dediğimiz elma suyunun da meselâ; 
Fransa ve Almanya'da her varlıklı ailenin, her 
orta halli ailenin, (mahzeninde bir senelik elma 
suyunu sene başında alıp depo etmek gibi âdet
leri vardır ve bunlardan istifade etmeyi ihracat 
konusunda ikinci bir nokta olarak düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ali) teşkilât 
ve sayın Tarım Bakanının buyurdukları diğer 
teşkilât, belki bu elma suyu çıkarma tesislerini, 
sanayii bu memlekette vücuda getirecekler. Fa
kat, her şeyden evvel özel teşebbüsü, bilhassa 
halkın da iştirakiyle tahrik etmek için Ticaret 
Bakanlığının hassaten Niğde bölgesinde çok 
gayretler sarf et meşini istirham ederim. 
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Yine burada, bu vesile ile Sayın Vali ibrahim 

öztürk'ü takdirle anmayı bir borç bilirim. El
manın kıymetlendirilmesi için vilâyet çapın
da büyük heyetler toplanmış, muhtelif komi
teler halinde çalışmaktadır. Eğer Sayın Tica
ret Bakanı ve Sayın Tarım Bakanı bu ilin 
bu hususlarda, gerek ziraat ve gerekse ti
caretinde 'elmayı geliştirmek hususunda ha
len giriştiği plânlı çalışmayı yakından iz
lerler ve onlara merkezdeki uzmanlariyle, 
kıymetli tecrübeleriyle, elemanları ile destek 
ve yardım ederlerse, onların mesaisini takviye 
ederlerse, son derece memnun kalacağımızı ve 
bu mesainin daha az zamanda iyi semere vere
ceğini arz ederim. 

Standart meselesi hakkında, plânın konuşul
ması sırasında söylediğim bir sözü tekrar et
mek isterim. Biz hangi 'memleketin, hangi cins 
elmayı i stili İ âk ettiğini keşfetmeden tesbit et
meden elmayı alelıtlak geliştirmeye teşebbüs 
edemeyiz. İler memleketin alışmış olduğu bir 
elma tipi vardır, ve ondan daha iyisini verse
niz dahi yemez, bizim meselâ Amasya tipi Niğ
de gayet iyi yetiştirin, fakat Almanya bu tipten 
hoşlanmaz çünkü yumuşak bulur. Almanya da
ha ziyade ekşiye meyyal ve aynı zamanda şe
kerli, uzun müddet mukavemet eden ve suyu 
fazla olan elmaları «ever. Fransa'da yine öyle
dir. Fransa'da sidr (Fransızca cidre) denen 
millî gazoz, Almanya'da Apfelsprüde Almanca 
(Apfelşpüdel) dedikleri millî gazoz, alkolsüz 
gazozlar; elmanın memleketteki bütün istihlâ
kinin hemen hemen yekûnunu karşılıyan bir 
miktara varmıştır. TürkiyeVle biz uydurma 
bikarbonatlı maddelerden, asitlerden gazoz sa
nayiini terkedip millî mahsulümüzün yenmesi 
suretiyle, elmanın istihlâki mümkün olmıyan 
sakat kısımlarının çıkartılarak elma suyundan 
istifade ederek, aynı şekilde sidr veya apfelsprüde 
.şeklinde memleketi bu 'istihlake alıştırsak, bun
dan iç pazarda ve belki de yakın Arap memle
ketleri pazarlarında son derece revaç göre
ceğimiz kanaatindeyim. Bunun için de yine 
Hükümetin, bu î-.'anayiin kurulması için lâzım-
gelen önderliği yapması şarttır. Henüz yetişine 
.devrinde, çocukluk devresinde yaşıyan ibir kal
kınma halinde olan milletimize bu gibi husus
larda bilgileriyle, tecrübeleriyle, dünya şümul 
olan araştırmalariyle milletin önünde rehberlik 
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etmesi, bir müddet daha Hükümete düşecek olan 
vazifedir, kanaatindeyim. 

Pe'k muhterem arkadaşlarım, bilhassa Tarım 
Bakanı Beyefendi arkadaşımızın, elmanın geliş
mesi hususunda, elma ziraati ile, mücadeleden 
tutun da istihsaline kadar olan her türlü saf
hasında, yapmakta oldukları yardıma ait bil
gilerinden dolayı teşekkür ederim. Hakikaten 
Niğde halkı bugün elma mevzuunda ziraat me
murları kadar mütehassıs bir hale gelmiştir. En 
ücra bir köyün elmacı köylüsü, pülverizatörle 
ilâç nasıl sıkılır, hangi ilâçlar hangi hastalık
lara karşı kullanılır ve bir mevsimde kaç defa 
ilaçlama yapılır, mücadele kaç şekildedir, bu
nu öğrenmiştir. Niğde vilâyeti bu hususta ör
nek bir duruma girmiş haldedir. Hükümetin 
de bunu teşvik edici, tertibedici mükâfatlı 
r-jengiler yaparak en iyi elma yetiştirenlere Ta
rım Bakanlığınca mükâfatlar vermek suretiy
le ve bilhassa Ticaret Bakanlığının dış memle
ketlerin aradığı elma tiplerini Tarım Bakan
lığına bildirerek, onların da fidanlıklarımızda o 
tipleri, hangi iklimin fidanlığı müsaitse oralar
da fidan yetiştirip, o fidanı yetiştirecek ikli
me haiz ilgili vilâyetlere dağıtması suretiyle 
Niğde'yede bu husustaki payını vererek hima
ye ederlerse, iki Bakanlığın bu şekildeki işbir
liği sayesinde öyle zannediyorum ki, ihracatımız 
turfanda mevsimlerde de mümkün olacak ve 
her memleket bizim elmalarımızı daha Türki
ye'de lamanda, sandıklar gemiye yüklenmeden, 
yüklendi mi, yüklenmedi mi diye müteaddit 
telgraflarla sormaya başlıyacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Eren, lütfen toparlayı
nız. 

ASIM EEEN (Devamla) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, netice itibariyle fiyatların indi
rilmesi hususunda mutavassıtların bertaraf edil
mesinin şart olduğunu tekrar arz ediyorum. Eğer 
şeytanın bacağını kırabilirsek, yani Ibu fiyat 
unsurunun suni olarak yüksekliğini bertaraf 
edebilirsek ki, Hükümetin disiplin tedbirleri ile 
ve vatandaşımızın da kendi menfaatini gözet-
meleriyle bu mesele halledilebilir. Meselâ geçen
lerde Alanya'ya gittim, Ovaköyün burada ve 
istanbul halinde şu numaralı, şu numaralı sa
tış mağazaları var. Kooperatif kurmuşlar, bü-
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tün narenciye maddelerini kendi kamyonları 
ile bizzat bahçesinden dolduruyor, kendi ada
mına burada getirip veriyor ve piyasaya da
ğıtıyordu. Mutavassıt diye arada bir şey yok
tu. Yüzde iki yüz kendisine kalıyor, tamamiyle 
yüzde yüz kâr o köyün müstahsılma ait olu
yordu. Bu şekilde müstahsıllar da eğer koope
ratif şeklinde teşekkül etmiş olurlarsa öyle zan
nediyorum ki, elmanın bugün için ümitsiz olan 
ihracı ve binaenaleyh istihsalinin de ümitsizli
ği, dolayı'siyle rağbet görmemesi artık tarihe 
karışacak, elma, portakal gibi aranan bir mey-
va olacaktır. 

Şunu da arz edeyim ki, burada kalkınma 
plânında sayın uzmanlar portakalı Ibir ihraç 
metaı diye methediyorlardı. Ben de tetkik et
tim. Yalnız İspanya senede bir milyon yüz bin 
ton portakal ihracederken, b.iz senede daha he
nüz yirmibeş bin ton narenciye mahsulü ihracet-
mekteyiz. En rağbette zannettiğimiz bir mey-
vamız dalıi bugün emekleme devresinde oldu
ğuna göre, henüz hiçbir ihraç ümidi bulunmı-
yan, içerde pazar fiyatını kırana barajı ile kar
şı karşıya mücadele zaruretinde olan elma mah
sulümüzü de, gerek standart elma tipi yetiş
tirmek, gerek lâzımgelen memleketlere istedikleri 
cins elmayı verebilmek ve turfanda yetiştire
bilmek suretiyle, bu fiyat unsurunu da kırar
sak, öyle tahmin ediyorum ki, bugün yalnız kal
kınma plânında kalan, kâğıt üzerinde kalan el
manın himayesi fiilen pek yakın zamanda tahak
kuk edecektir. Sayın Bakanların kıymetli şah
siyetleri bunun bence zamin ve kâfilidir. Bun
dan da büyük bir teselli görmekteyim. Bizim 
bu konuşmalarımızı duyacak olan müsta'hsıllarm 
da Hükümetten yeni ümitler alarak çalışmalarını 
daha iyi daha, ümitli şekilde inkişaf ettirecek
lerini ümidediyorum. 

Hürmet ve teşekkürlerimi tekrar sunarım. 
BAŞKAN —. Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın arkadaşlarım, saat 19 za gelmiştir. 

Yüce Meclisinizin almış olduğu karar gereğin
ce Birleşimi 30 Ocak 1964 Perşembe günü saat 
14 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

îyi akşamlar. 
Kapanma Saati : 19.00 
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GÖRÜŞME 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu-

lu'nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

2. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri bakanından sözlü sorusu (6/640) 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

7. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lise
sinin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

8. — Balıkesir. Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

9. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğüu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel

lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

11. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

12. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel fekâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

13. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve iskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

14. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

15. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı haline 
getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

16. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

17. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 



18. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

19. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/704) 

20. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

21. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, îkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve îskân bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

22. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına îkizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
imar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

23. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

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

25. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

26. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/713) 

27. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

28. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
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ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

29. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

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

31. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

32. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga ha
mamlarının modern bir kaplıca haline getiril
mesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/719) 

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

34. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

35. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler'in, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Ortak-
çıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/722) 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara 'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/723) 

37. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

38. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku-
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rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/725) 

39. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

40. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727) 

41. — îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/728) 

42. — Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet 
Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne ka
dar, her toplantı yılında kaçar birleşim yapıl
dığına ve birleşimlerin süresine dair, Millet Mec
lisi Başkanlığından sözlü sorusu. (6/729) 

43. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

44. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, ceza evleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

45. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım - satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

46. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelilerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

47. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge

zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

48. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin îngiliz 
lirası aylakla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

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

50. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSÎ içme suları,"sulama ve kurutma 
işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlandı-
nldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

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

53. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, Hükümetin ve hassaten içişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit etme
sinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/741) 

54. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

55. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki dü
şüncesinin ne olduğuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/743) 

56. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, politik temayül gösteren Tokat Dev-



let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/744) 

57. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

58. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz 
Nakliyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 
yılında ve bugün kaç servis ve kaç personeli) 
bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

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

60. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

61. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

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

63. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

64. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

65. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 

Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

66. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

67. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icapdarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

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

69. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

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

71. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

72. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

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

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

75. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö<-
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

76. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her 
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki, ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

77. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

78. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

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

80. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalı-
oğlu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizas
yonunun yapılması ve içinden geçen derenin 
ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve tmar ve İskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/768) 

81. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yoflfu, Karayollannca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

82. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

83. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsuMerin be

delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

84. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

85. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

86. — Rize Milletvekili Cevat Yalçm'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

87. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

88. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776) 

89. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

90. — Samsun Millet/ekili llyas Kılıç'm, 
vazife mahalline gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 

91. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

92. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 
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93. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 

Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonım-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhtda 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usulsüz 
tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

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

95. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm, 
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun ol
duğuna dair Başbakandan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/784) 

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

97. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti ka
rarlarının, muhatabına, ne yollarla tebliğ edile
ceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

98. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
A«n ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/787) 

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

100. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'
un, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında karargâh 
olarak yararlandığı binada bulunan banyo dai
resinin tahribedMiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/789) 

101. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'ın, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
hailde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının 
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun deği 
şik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
6ncıve8nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/525, 
2/25, 2/155, 2/186) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi: 24 .10 .1963] 

3. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çaptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12.6.1963] (Birinci görüşme tarihi : 21.1.1964) 

4. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] (Birinci görüşme 
tarihi : 21 . 1 . 1964) 

5. — İstanbul Samatya Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 .10 .1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-

* misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] (Birinci görüşme 
tarihi : 21 . 1 . 1964) 

6. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 .10 . 1963] (Birin 
ci görüşme tarihi : 21 . 1 . 1964) 

7. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
2 1 . 4 .1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı : 528) [Dağıtma tarihi: 10.12 .1963] 
(Birinci görüşme tarihi : 21 . 1 . 1964) 

8. — Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7.1.1929 doğumlu Bayram Albayrak'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/438) (S. Sayısı : 545) [Dağıtma tarihi : 
4.1.1964] (Birinci görüşme tarihi : 21.1.1964) 

9. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı, 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme

si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 1 . 10 . 1963] 

10. — istanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan 'in, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8 . 1 . 1964] 
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