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1. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç'm Pakistan Millî Meclisi Başkanının 
çağrısı üzerine Pakistan'ı, ziyaret eden 
TiiA Parlâmento Kurulunun gezi i ve bu 
araçla T link - Pakistan münasebetlerinde 
goreken gelişmeler hakkındaki konuşma
sı 584:585 

2. — Y. T. P. Grııpu Bagkanvckili Ec-
cai îskenderoğlu'nun; partilerinden çeki
len Kare Milletvekili Kemal Kayamın, 
Y. T. P. Kontenjanından Adalet Komis
yonuna seçilmiş olması dolayısiyh bu Ko
misyondan da çekilmiş sayılacağına da i" 
önergesi 586:590 

3. — Sayın Milletvekillerinden bâzıla
rına izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/111.1) 

içindekiler 
Sayfa 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir ve Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, 
Çayın yetiştirilmesi ve istihsalindeki ve 
ithalindeki tatbikatı incelemek, Beş Yıllık 
Plân tatbikatında aksaklıklar olup olma
dığını araştırmak üzere, Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir araştırma ko
misyonu kurulmasına dair önergesi 
(10/17) 590:611 

5. — Millet Meclisi İdare âmirlerinin 
Sayıştay Kanunu teklifi ile Genel Muha
sebe Kanunu tasarısını incelemekle gö
revli Anayasa Komisyonunun yeniden 15 
•gün mühlet isteğine dair Anayasa Kçınis-
yonu Başkanlığı tezkeresi (3/1109, , 
2/332, 1/483) 611 

6. — Ticaret Bakanı Fennî Islimycli'-
nin, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevlerine dair kanun tasarısının, 
Su ürünleri kanunu tasarısı için kurulmuş 
bulunan Geçici Komisyona havalesine d° 
ir önergesi. (1/763,4/330) 611:612 

7. — Tarım Bakanı Turan Şahin'in, 
590 Tarım Bakanlığı vazife ve Teşkilât Ka-



Sayfa 
nununa bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi (4/351, 1/708) 612 

8. — Adalet Komisyonu Babanı İsma
il Hakkı TekinePin, İzmir milletvekilleri 
Şinasi Osma ve Nihad Kürşad'm, Basm 
suçlarının affına dair kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (4/352, 2/G83) 612:613 

9. — Adalet Komisyonu Başkanı İsma
il Hakkı TekinePin, Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz'un, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 226 ncı maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesine mü'taallik kanun 
teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (4/353, 2/128) 613 

10. — Millî Eğitim Komisyonu Başka
nı Mehmet Altıınsoy'un, Konya Milletveki
li İhsan Kahadayı ve 183 arkadaşının, Sel
çuk Üniversitesi adı ile KonyaVla bir üni
versite kurulması hakkında; Mardin Mil
letvekili Mehmet Ali Arı'kan ve 123 arka
daşı 'nın, Diyarbakır'da Oökalp Üniversi
tesi adı altında 'bir üniversite kurulması
na dair; C. Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesi kuruluşu hakkında ve C. Se
natosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğru 
ve 82 arkadaşının Edirne'de bir üniver
site kurulmasına dair kanun tekliflerinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (4/354, 2/50, 2/32, 2/8, 2/82) 613 

11. — Plân Komisyonu Başkanı A. Şa
ki r Ağanoğlu'nun, Kütahya Milletvekili 
Sadrottin Tosbi ve 21 arkadaşının 7334 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili İbrahim Cemalcılar ve Şevket 
Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair ka-

| Sayfa 
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair önergesi (4/355, 2/307. 
2/322) 613:614 

12. — İçişleri Bakanı Orhan öztrak'-
ın, Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanım tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
önergesi (4/356. 1/517) 614 

5. — Sorular ve cevaplar 61d-

A) Yazûı sorular ve cevapları 614 
1. — D'yarbakır Miletvekili Hilmi Gül-

doğan'ın, bu ders yılında or'aokul ve lise
lerde tek dersten sınıfta kaim öğrenci sa-

I yısma dair soru önergesi, ve Millî Eğitim 
• Bakanı İbrahim öktem'in yazılı cevabı 

(7/556) 614:615 
2. — Kırşehir Milletvekili Memluh Er. 

! demir'in, Konya ili Doğanhisar ilçe inin 
{ ihtiyaçlarına dair soru önergesi vo Bışba-
j kan adına Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in, 
I yazılı cevabı (7/856) 615:617 
I 3. — Van Milletvekili İhsan Be3irhan-

oğlu'nun, yeni satmalınnrş bulunan loko-
I motiflerin ısıtma tertibatının o1 madiği yo

lunda çıkan haberlerin doğru olup olmadı
ğına dair soru önergesi, ve Ul^ş'ırma Ba
kanı Mahmut Vural'ın yazılı cevabı 
(7/599) 617:618 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in, Kayseri'nin Felahiye insin
de, topraksız vat-ndrşiara toprak dağ tu
rnasının mümkün olrp o'nrdığma dair roru 
önergesi ve Köyişferi Bakanı Lebit Yur-
doğlü'nun yarıl- c-vabı C7/610> 618:619 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Ak* 
kan'nı, Kemalpaşa ilçesine bağlı ören 
kasabasına bir PTT şubesi aç/ması husu-

I sunda ne düşünüldüğüne, d ir so-1 öner-
I gesi ve Ulaştırma Bakanı Mahmut Vural 'm 

yazılı cevabı (7/621) 619:620 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Ziraat 
Bankasına toprak - su kredilerinin vatandaş 
yararına ve bölge özelliklerine göre dağıtılma
sı hakkındaki genelgesine ve hisseli araziye top
rak - su kredisi verilmediğine dair bir konuşma 
yaptı. 

Adalet Bakanı Sırrı Atalay'm, seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasar sının, havale edil
miş olduğu Adalet ve Anayasa komisyonların
dan seçilecek G şar üyeden kurulacak geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi, adlar 
okunarak oyların birer birer tesbiti yolu ile 
yeniden acjık oya, sunuldu ise de, yine yeter 
çoğunluk bulunmadığı anlatıldı. Ancak açı
lan usul görüşmeleri sırasında açık oy istenen 
önergede imzası bulunan milletvekillerinin şu 
sarada Genel Kumlda hazır bulunmamaları se
bebiyle bu oylamanın iptali gerekeceği öne sü
rüldüğünden, bu nokta oya sunulmak suretiyle 
kabul edildi. Bunun üzerine işari oylamaya 

Tasarılar I 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 
Sandığı Kanununun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı. (1/779) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe : 
Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cet- < 
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarın (1/780) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Teklifler 

3 . — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, \ 
Türkiye'deki bütün hemşire aylıklarının bir ol- < 
ması hakkında kanun teklifi (2/789) (Millî Eği
tim, Millî Savunma, Sdğlık ve Sosyal Yardım : 
ve Plân komisyonlarına) 

4. — C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusrct Tuna'nm, 5434 sayılı Kanunun 74 ncü | 
maddesinin 5 nci fıkrasının tadili hakkında ka- ı 
nun teklifi (2/790) (Maliye ve Plân komisyon
larına) I 1 
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gidilerek adı geçen tasarının geçici bir komis
yonda görüşülmesi sonucuna varıldı. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, çayın yetişti
rilmesi ve istihsaldeki ve ithalindeki tatbikatı 
incelemek, Beş Yıllık Plân tatbikatında aksak
lıklar olup olmadığını araştırmak üzere, Ana
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir araştır
ma komisyonu kurulmasına dair önergesinin 
görüşülmesi sırasında çoğunluk kalmadığı, oto
matik cihazla yapılan yoklama sonunda, anla
şıldığından, 

12 Cbak 1965 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere (saat 17,05 te) Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

5. — C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet 
Nusret Tuna'nm, 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesinin (c) bendine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/791) (Millî 
Savunma Komisyonuna) 

6. — C. Senatosu Kayseri Üyesi Hüseyin 
Kalpaklıoğlu ve62 arkadaşının, Denizcilik Aka-
denrsi kanunu teklifi (2/792) (Millî Eğitim, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

7. — Kuzu Yetiştirme ve Ticaret ^Limited 
Şirketinin 1963 yılı hesap ve işlemlerinin sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/1110) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

Raporlar 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe- Ko-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi J/758, C. Senatosu 1/442) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 794) (Gündeme) 

9. —Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

12 . 1 . 1935 O : 1 
tnadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/19) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 893) 

mmm« • » 

B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Baıkanvekili Mckki Keskin. 

KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihaza yoklama için lütfen işaret buyurunuz. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi 'bitmiştir. 
günlüğümüz var, konuşmalara başlıyoruz. 

C\>-

4. — BAŞKANLIK DÎVÂNININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, 
Pakistan Millî Meclisi Başkanının çağrısı üzerine 
Pakistan'ı ziyaret eden Türk Parlâmento Kuru
lunun gezisi ve bu arada Türk - Pakistan müna
sebetlerinde gereken gelişmeler hakkındaki konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı Ahmet Tah'UJkıhç 
arkadaşımız Pakistan seyahati hakkında konu
şacaklar, Nihat Diler ve Kâzım Arar arkadaşla
rımız da gündem dışı söz istemişlerdir. Gelecek 
biriciğimde arzularını yerine getirmek üzere Ri
yasete teşriflerini rica ediyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yazdırdım 
efendim. 

BAŞKAN — Geliniz söyleyiniz, ne hakkında 
konuşacağınızı öğrenmemiz lâzım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, geç kalmış olan bir 
vazifenin yerine getirilmesi için söz almış bulu
nuyorum. 

Biliyorsunuz ki, geçen ay zarfında bir Par
lâmento heyetimiz doit Pakistan'ı ziyaret etm'ş-
tir. Bu ziyaret hakkında kısaca' bilgi vermek za
ruretiyle sizlere şunları arz edeceğim. 

Pakistan Millî Meclis Başkanının davetiyle 
vukubulan bu seyahat Doğu'dan Batıya bütün 
Pakistan'ı içine almış, Karaşi'den başlıyarak La
hor, Levanpindi, îslânıabat, Dakka gibi büyük 
şehirlerle, başlıca tekstil sanayii, enerji santral
leri ve kâğıt sanayii müesseselerini ziyaretle ta
mamlanmıştır. 

Şunu Yüksek Heyetinize samimî olarak arz 
edeyim ki; bi.̂ , heyetiniz Pakistan'a giderken ha
kikaten Türk - Pakistan dostluğunun CENTO'-
nım bilhassa Üçlü Anlaşmaya kadar varan itti
faklara dayanan ve karşılıklı yardımlaşma sure
tiyle kalkınmayı kolaylaştıran politikamızın şev
ki ile, büyük bir heyecanla Pakistan'a hareket et
miştik. Fakat Pakistan'da halktan, Millî Meclis, 
Mahallî Meclis başkanlarından, temas ettiğimiz 
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Parlâmento üyelerinden, başta Pakistan Devlet 
Raisi olmak üzere, bütün devlet adamlarından 
gördüğümüz samimî ve sıcak alâka Pakistan dış 
politikasının Pakistan kalkınma hareketinin gös
terdiği heyecanı ve bilhassa Türklere karşı halkın 
vicdanında yaşıyan sevgiyi gördükten sonra, hâ
tıralarımız derinleşmiş, ümitlerimiz büyümüştür. 

Muhterem arkadaşlar, Pakistan dış politika
sı tıpkı Türk Milletinin dış politikası gibi insan
lık ideallerine, müşterek sulhun korunmasına, 
dünya sulhunun korunmasına, eşit haklara ria
yet edilmesi gibi prensiplere dayanıyor. Pakis
tan bu ana prensiplerle haklarına riayet etmek 
şartiyle komşulariyle iyi münasebetler kurmak 
gayreti içerisindedir. Bu gayreti Pekinle dostluk 
paktı yapmak suretiyle geliştirmiş bulunmakta
dır. Fakat Türk - Pakistan dostluğunun bilhas
sa, Pakistan'daki havası, bütün bu dostlukların 
haricinde büyük bir kıymet ve ehemmiyet taşı
maktadır. Bunlar tarihin bütün seyri içerisinde 
Türklerle olan bağlarını müşterek medenî eser
leri, müşterek hâtıraları halk vicdanında yaşat
tığı gibi, bilhassa istiklâl Mücadelemize, onun 
eşsiz kahramanı Atatürk'e halk v'cdanındaki de
rin duygu ve mücadelemizi örnek almak suretiy
le 18 nci yüzyılını yaşadıkları kurtuluş ve kuru
luş hareketinin heyecanı içerisinde memleketi
mize büsbütün başka bir duygu ile bağlı bulun
maktadırlar. Kardeşlik kelimesinin bütün inceli
ğini ve samimiyetini Türk Milletine karşı yaşa
maktadırlar. (Bravo sesleri) 

Tabiîdir ki, yeni kurtulmuş ve kurulmuş bu 
devletin kendisine göre sosyal sahada, ekonomik 
sahada, kültürel sahada güçlükleri vardır. Fa
kat halkının inançlı oluşu, dayanıklı oluşu, ida
recilerinin de feragatli oluşu sayesinde bu güç
lükleri yenmek için büyük bir gayret sarf etmek
tedirler ki, Heyetimiz bunu ümit ve heyecanla 
müşahede etmiştir. 

Başlıca güçlükler şu noktada toplanmaktadır: 
Göçmen meselesi, Batıda susuzluk, Doğu'da su
ların kontrolünün güçlüğü ayrıca köylerden şe
hirlere akın. Kültür seviyesinin, okuma - yazma 
bilenin ancak % 16 derecesinde bulunuşu bakı
mından hakikaten önemli meseleleri teşkil etmek
tedir. Bu itibarla Türk - Pakistan dostluğunda, 
bu dostluğun Üçlü Paktın istikametinde mem
leketimize mühim vazifeler düştüğü kanaatinde
yiz. 

12 . 1 .1935 O : 1 
Herşeyden evvel bir kültür ataşeliğinin sü

ratle Pakistan'da kurulması mutlak bir zaruret 
halindedir. Bu, do:.;tluğu tabiî temellerine istina-
dotmek suretiyle inkişaf ettirecektir. Millî Eği
tim Bakanımızla yaptığımı" temasta Bütçe Kar
ma Komisyonunda bu sene alınan tek Türk kül
tür ataşeliğinin Pakistan'da kurulacağını öğren
mekle iftihar duymaktayım. Bu yerinde bir ka
rar olacaktır, Parlâmentomuzun da bunu destek
lemesinde büyük fayda vardır. 

Bunun dışında Parlâmentomuz kuruluşu geç 
kalan Türk - Pakistan Grupunun kurulması, 
memleketimiz için çok hayırlı olacaktır. Pakistan 
Parlâmento adamları da böyle bir kuruluşu he
yecanla beklemektedirler. Heyet üyeleri temas 
kolaylığı dolayısiyle Meclis sekreterlerinden, he
yet üyelerinden İsmet Kapısız'm nezdinde açılan 
bir deftere bütün Parlâmento üyelerini bu gru-
pa âza olmak üzere davet etmeyi yerinde bir hiz
met saymaktadır. 

Muhterem milletvekili; ev sahipliğinin en in
ce ve en derin nezaketiyle karşılaştığımız, her 
yerde çiçek halkalariyle örülmüş buketlerle se-
lâmlandığımız Pakistan'da, içtimai, kültürel ve 
ekonomik sahadaki gayretleri Parlâmentomuzun' 
yakinen takibetmesi, Türk Milletinin bütün bu 
gayretlere ilgi gösteınıek, Uzak - Doğu'da Türk 
Milletine karşı kayıtsız şartsız, ivazsız garezsiz' 
dostluk hisleriyle bağlı olan Pakistan halkına 
Parlâmentomuzun beslediği hislerin tercümanı 
olmak yerinde bir vazifedir. Ben Yüksek Heye
tinizi temsilen gördüğümüz iyi kabulü Türk 
Milletine ve heyetinize gösterilmiş bir alâka 
olarak kabul ediyorum ve bu alâkadan dolayı 
da Pakistan Milletinin saadeti için, kalkınması 
için daha ileri ve medenî bir hayata kavuşması 
için Parlâmentonun 'beslediği derin hislere ter
cüman olmakla vazifemizi yerine getirmiş ka
bul ediyoruz. Pek yakında bir broşürle Pakis
tan seyahatimizin yüksek üyeleri ilgilendirecek 
teferruatını Yüksek Heyetinize sunacağız. Hür
metlerimi arz ederim; hepinizi muhabbetle se
lâmlarım. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — İhsan Bey arkadaşımız da bir 
gündem dışı talepleri var. Diğer arkadaşlarımı
zın da gündem dışı taleplerini kendileriyle gö
rüşüp is'af etmeye çalışacağım. Diğer sunuşla
rımız var, okutuyorum. 

— 585 — 
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2. —• 7. T. P. Grupu Başkanvekili Eecai îs-

kenderoğlu'nun, pa. tilerinden çekilen Kars Mil
letvekili Kemal Kayanın, Y. T. P. Kontenja
nından Adalet Komisyonuna seçilmiş olması do-
layısiyle bu Komisyondan da çekilmiş sayılaca
ğına dair önergesi. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kara Milletvekili Kemal Kaya Partimizden 

istifa otmiş bulunmaktadır. 
Anayasanın partilere komisyonlarda muay

yen oranda üye bulundurmak hakkını balroden 
maddelerine istinaden Y. T. P. kontenjanından 
Adalet Komisyonu üyeliğine seçilmiş bulunan 
Kemal Kaya'nm yerine Partimizden diğer bir 
üyenin seçilmesi için gerekli işlemin yapılması
na emir ve müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi 

Y. T. P. Grupu Boşkanvekili 
Iv3cai tskenderoğlu 

KEMAL BAGCIOĞLU (Maraş) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Anayasanın gruplara verdiği 
hak yani oranla komisyonlarda temsil edilmedi 
hususunda divanın vaktiyle almış olduğu bir ka
rar da vardır. Bu şekilde Komisyondan istifa 
m^vzuubahsolduğu zaman, o partinin o komis
yona tekrar bir üye gön :lerme3İnc dair Riyaset 
Divanının kararı da vardır. (Sol sıralardan 
«aleyhinde konuşmak istiyoruz» sesleri) 

Madem ki, aleyhinde konuşmak istiyenler 
var; bunu usul meselesi yapacağım. 

Sayın Refet Sezgin, aleyhinde mi? 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Aleyhin

de. 

BAŞKAN — Kemal Kaya? 
KEMAL KAYA (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Usul meselesi yapacağım. İki 

lehte ve iki aleyhte olmak üzere iki kişiye söz ve
receğim. KcmalKaya tabiî ilk söz sahibi. 

Lehinde konuşacak arkadaşlar varsa... («İlk 
önce söz istiyorum» sesleri) Komal Kaya kendi
siyle alâkalı bir mesele ile ilgili olarak konuşmak 
istiyor, ilk önce o el kaldırdı. Sayın Refot Sez
gin sizden evvel kaldırdı. 

KEMAL BAÖCIOÖLU (Maraş) — Ben de 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kemal Ka-

ya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem arka

daşlar; Yeni Türkiye Partisi kontenjanından 
Adalet Komisyonu üyeliğine seçildim. Onbeş 
gün evvel Y. T. P. den istifa ettiğim için bugjn 
benim bu komisyondan ıskatım Genel Kuruldan 
istenmektedir. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere îçtümğü-
mib Meclisin açılmasiyle komisyonların teşekkü
lü ve seçimini Genel Kurula bırakır, İçtüzükte 
Genel Kurulda komisyonlara üye seçildikten 
sonra o üyenin yine Genel Kurul tarafından 
iskatına dair bir hüküm mevcut değildir. Bina
enaleyh, Komisyona seçilen bendenizin bir sene
lik Komisyonda çalışma hakkım reylerinizle te
celli etmiştir. Tüzükte de herhangi bir sebeple 
komisyonlara seçilenlerin bkatı Genel Kurula 
aittir diye bir hüküm olmadığına göre Başkanlık 
Divanının bu kararı usule uygun değil lir. Kaldı 
ki; Divan partilerin orana göre temsilini iste
mektedir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kaya; B a 
kanlık Divanı kararı bu be münhasır değil daha 
evvelce alınmış bir karar idi. Onu tavzihan arz 
edeyim. 

KEMAL KAYA (Devamla) — Diğer taraf
tan Y. T. P. nin oranı ise benim istifamla bera
ber 27 kişi kaldığı Divanca tos'bit edilmiştir. 
Halbuki biz altı arkadaş istifa etmekle Y. T. P. 
nin Meclisteki adedi 22 ye düşmüştür. Buna 
mukabil yalnız benim ıskatımın istenmesinin 
söbebi de bugünkü Adliye Komisyonunda seçim 
kanv.nlarmı görüşüleceği geçici bir komisyonun 
teşkili hakkındaki ru::name bulunduğu 
için Y. T. P. bu sebeple benim ıskatımı istemiş
tir. İstifa eden diğer mebus arkadaşlarım hep 
komisyonlarda vazifelerinde iken yalnız benim 
ıskatımın istenmesinin mânasını, sebebini tak
dirlerinize arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan Mec
liste bağımsızlar vardır. G kişi istifa etmekle ba
ğımsızların mevcudu da 20 yi aşmıştır. Binae
naleyh Adalet Komisyonu gibi serim kanunu 
görüşüleceği şu sırada millî iradenin tam tecel
lisi için konuşulurken Komisyonda bulunmam 
her halde faydalıdır. Nitekim bu hususu C. II. P. 
Grupundan sormak isterim. 

— 586 — 



M. Meclisi B : 37 
İcra kuvveti olan Bakanlar Kurulunu Koa

lisyon olarak bağımsızlarla yapılan Halk Par
tisi, 20 kişi olarak Mecliste bulunan bağımsı
zın bir tanesinin Adalet Partisi Üyesi olmasını 
da faiîla görürlerse o zaman orana göre icra 
kuvvelti olan Bakanlar Kurulunda üç tane ba-
ğımısız bakanın bulunması nasıl karşılanır, onu 
da takdirlerinize arz ediyorum. 

Hürmetlerimle (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun ilk de
fa teşekkülünde partiler arasında kontenjan 
oranlarına göre taksim edilmiş, serbestlere yer 
verilmemiş idi. O bakımdan bu hususu da Heye
tinize arz etmiş bulunuyorum. («Bundan evvel
kiler ne olacak?» sesleri) 

Efendim ben onları arz ettim Yüksek He
yetinize, takdir sizindir. (Gürültüler) 

Sayın Refet Sezgin. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Çok ehemmiyetli telâkki ettiğim bir husu
sun Büyük M'eclisin zabıtlarına intikal etmesi 
bakımından söz almış bulunmaktayım. Bu mü
zakere ile ve bu müzakerenin sonunda ittihaz 
Duyurulacak kararla demokratik nizamın tat
bikinde ve seçim sathı mailine girildiği bir sı
rada hangi siyasi şahısların ve hangi siyasi 
teşekküllerin hangi davranış içerisinde bulun
duklarını Meclis zabıtlarına testescilde fayda 
ve zaruret mevcuttur, 

Efendim, Sayın Kemal Kaya, 25 . 12 . 1964 
tarihinde Y. T. P. den istifa etmiştir. Y. T. P. 
den Kemal Kaya ile beraber, ondan evvel ve 
ondan sonra, istifa eden Muhterem Milletvekilleri 
Adnan Aral, Orhan Apaydın, Sami Üztürk I 
ve Sait Mutlu olmakla beraber, cem'an beş kişi 
olup her nasılsa Riyaset Divanı Anayasa hük
münce komisyonlarda partileri oranlarına gö
re temsil ettirmek için hesaplarını yaparken, 
(22) esasından hareket etmesi iktiza ettiği hal
de (27) esasını nazarı dikkate almaktadır. Bir 
tarafta Hükümette müstakil Ibakanlar mevcut, 
Muhterem Parlamentoda müstakil milletvekilleri 
mevcut, ama Adliye Komisyonuna bakıyoruz, 
müstakil milletvekili yok. Kemal Kaya istifa 
etmek suretiyle bağımsız olmuş. Diğer komis
yonlarda evvelce her hangi bir partiden aday 
gösterilen ve Genel Kurulca seçilen milletvekil
leri, müstakil hüviyeti ihraz ettikleri halde, ev-
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velce mensuboldukları partiler tarafından ye
niden aday teklifi ile karşılaşılmamış bulunul
maktadır. muhterem M. P. nin Adliye Komis
yonunda bir üyesi mevcuttur. Halbuki M. P. 
nin sandalya adedi 13 tür. 

Bağımsızların adedine gelince, müsaadenizle 
arz edeyim. İstifa eden, yeni istifa eden millet
vekilleri ile beraber bağımsızların miktarı 21 e 
vâsıl olmuştur. 21 e vâsıl olan bağımsızların 
Adalet Komisyonunda temsili bir Anayasa ica
bı değil midir? Kaldı ki evvelce Adalet Parti
sine mensup Meclis İdare Amirliğine seçilmiş 
bulunan Sayın Kadri özek, Adalet Partisinden 
istifa etmesine rağmen, bir sene müddetle Ada
let Partisi kontenjanında idare Amirliğini, 
aleyhte müracaatlara rağmen muhafaza etmiş
tir. («Kâtip» sesleri) İdare Amiri veya kâtip 
ne ise, farketmez. Maksat Riyaset Divanında 
temsilcidir. İşin, bu takririn Riyaset Divanının 
sunuşları meyanmda Muhterem Genel Kurula 
gelmesinin sebebini arz ediyorum. Cuma günü 
Seçim Kanununda mutasavver değişikliği muta-
zammın tasarı Adalet Komisyonunda görüşül
meye başladı. O sırada Kars Milletvekili Sayın 
Kemal Kaya kanunun tümü hakkında müta
lâasını aleyhte izhar ettiği cihetle bugün kuru
lacak, saat 16 da seçilecek Karma Komisyon
da Yeni Türkiye Partisinden evvelce komisyo
na seçilmiş ibulunan Kemal Kaya'nm bu komis
yonda temsil ettirmek bakımından böyle bir 
yola tevessül etmiş bulunmaktadır. Bu Mecli
sin tarihinde şimdiye kadar komisyonlara se
çilmiş bulunan bir milletvekilinin o komisyon
dan ıskatına emsal gösterilemez ve yoktur. O 
itibarla Kemal Kaya Adliye Komisyonundan 
istifa etmedikçe Adliye Komisyonundan ıskatı 
mümkün değildir. Bu itibarla davranışı tesbit 
etmek bakımından sunuş olarak Yüksek Heye
tinize getirilen bu teklifin açık oya vaz'ını da 
istirham edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Recai îskenderoğlu, leh
te değilmi efendim? 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) -
Lehte efendim. 

BAŞKAN —Buyurun. 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Gerek Y. T. P. den ayrılıp müstakil bulunan 
Sayın Kemal Kaya, gerekse yine Y. T. P. den 
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ayrılıp A. P. sine geçmiş olan Refet Sezgin ar
kadaşım çok iyi bilirler ki, maalesef transferler 
parlâmentosu olan ve bu transferlere en fazla 
kaynak teşkil eden Y. T. P. den ayrılmış arka^ 
daşlar pekâlâ bilirler ki, bu kabîl olaylar sonun
da Başkanlık Divanı, îçtüzük hazırlanmamış 
olduğu için, Anayasa, Anayasanın esprilerine 
uygun bir karara varmak zaruretini hissetmiş 
ve bu zaruretin bir neticesi olarak Saym Baş
kanın ifade ettiği gibi bir karara varmıştır. Ana
yasamızın hükmü şudur: Partiler grupları ko
misyonlarda oranlarına göre üye bulundurur
la:1. Bu keyfiyet Senato tarafından, içtüzükle
rin 3 geçirilmiş, Millet Meclisi henüz İçtüzüğü
nü yapmamış olduğu için geçirilememiştir. 

Sayın Sezgin arkadaşımız her konuyu poli
tik yönden mütalâa ederek Yeni Türkiye Par
tisinin bu takririnde de Adalet komisyonlarına 
tevdi edilmiş olan seçim kanunu tasarısına bağ
lamak istediler. Hayır arkadaşlarım, biz Ana
yasanın Meclis grupumuza tahmil etmiş bir 
fonksiyonun ygrine getirilmesi için Başkanlık 
Divanına müracaatta bulunmak kasdmdan baş
ka bir kasıt taşımamaktayız. Ve Anayasamız 
emre açıktır. Biraz evvel arz ettiğim gibi par
ti grupları komisyonlarda sandalya adedleri 
oranında üye bulundururlar, (itirazlar) 

Arz edeyim 'efendim. Sayın Bağcıoğlu, bun
dan iki sene evvel de bütün Y. T. P. den size 
aktarılan arkadaşlar encümenlerde bu duruma 
düştüklerinden Başkanlık Divanı Anayasanın 
ihlâl edilmiş durumunu irtikâp etmek için bir 
karar?, varmışlardır. Siz niçin bu bedahatton 
kendinizi müstağni gösteriyorsunuz? Yani Baş
kanlık Divanı yalnız bir parti ekseriyetinden 
mi teşekkül etmiştir, yoksa bütün grupların 
mümessillerinden mi müteşekkildir? Lütfen 
vicdanlara ve memleket gerçeklerine göre her 
işi teemmül edelim, rey toplamak istikametinde 
bu kürsüyü işgal etmiyelim. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Lehte, Saym Akdoğan. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Üzerin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — îçtüzük mâni, Sayın Bağcı

oğlu, üzerinde olmaz. 
ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, Yüksek Huzurunuza 
gelmiş bulunan bu teklif hakkında sadece oy
larınızı kullanmakla iktifa edecektik. Ama, Ibi- I 
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raz evvel konuşan bir arkadaşın, paıtimizin do 
hminden bahsederek bir konuşma yapmış ol
ması muvacehesinde, görüşümüzü açıklamak 
zaruretini hissetmlr. bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; biraz evvel arkadaşı
mızın da. değindikleri veçhile, Anayasanın 85 nci 
maddesinde aynen şöyle yazılı bulunmaktadır: 
«îçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının 
Meclisin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranın
da katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. 
Siyasi parti grupları en az 10 üyeden meyda
na gelir.» O halde bir siyasi partinin 10 üyesi 
meveut ise üye adedinin artık azlığına çokluğu
na bakılmamadan Meclisin bütün siyasi faaliyet
lerine katılması lâzımgelmektedir ve içtüzük te 
Anayasanın emri muvacehesinde, bu şekil do 
yapılacaktı;. 

Sayın arkadaşımız Millet Partisinin 13 üye, 
bağımsızların ise 24 üye olduklarını söylediler. 
Arkadaşlar bir partinin üyesi üst üste ilâve 
edilerek bir neticeye, Ibir toplama vardırılabi-
lir. Ama bağımsızların bir arada toplanması 
mümkün değildir. («Doğru» sesleri) çünkü ay
nı şeyler birbirleriyle toplanır. Bize mektepte 
iken hocamız misal verirdi: 5 tane fasulya 4 ta
ne fauulya daha eder 9. Ama 4 tane fasulya 3 ta
ne nohut bir mâna ifade etmez. Bu basit gerçe
ği arkadaşımız bilmesi lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlar, bağımsız olan arka
daşlarımıza teker teker hürmetimiz, saygımız, 
muhabbetimiz vardır. Ama, bağımsızları bir ara
da toplamak ve bunlara bu toplam üzerinden 
muamele yapmak imkânının olmadığını saraha
ten açıklamak isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususu açıkladık
tan sonra bugün burada yapılması lâzımgelen 
muamele hakkında da görüşümüzü arz etmek 
isteri^. 

Kemal Kaya arkadaşımız bu komisyona Y. T. 
T. nin kontenjanından seçilmiş bulunmaktadır. 
Y. T. P. nin Anayasanın 85 nci maddesi gere
ğince Adalet Komisynounda temsil ettirilmesi 
şarttı;. Ö temsil edilmeden ıbu komisyonun faali
yeti Anayasaya aykırı olur. 

Diğer taraftan, mevcut tüzükte ve kanun
larda Kemal Kaya arkadaşımızın Adalet Komis
yonundaki üyeliğinin ıskatı yoluna gidileceğine 
dair en ufak bir kayıt.mevcut değildir. Meclis 
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burada nasıl bir karar verecektir? Bugüne ka
dar ıböyle bir teamül teessüs etmediği gibi ne 
kanunda ne de içtüzükte bir madde mevcut de
ğildi.*. O halde yapılacak iş Sayın Kemal Kaya 
arkadaşımızın bu teknik durumu ve Anayasa
nın âmir hükmünü nazarı itibara alarak şura
da tekrar kürsüye çıkıp bu vazifeden Meclis 
huturunda fiilen istifa etmesi lâzımgelir. («Doğ
ru» sesleri). Meclisi şu veya bu yolda acele bir 
kararla kanunları, tüzükleri zorlamaya sevk et
mesine, sevdiğim bir arkadaş olarak, gönlüm ra
zı olmuyor. Mademki Anayasanın bu âmir hükmü 
vardır, bütün milletvekilleri ile birlikte Kemal 
Kaya arkadaşımıza da Anayasamız emretmekte
dir: Y. T. P. Adalet Komisyonunda temsiledi-
lecektir. Kendisinin buna imkân vermesini ri
ca eder, hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Meseleyi bir usul meselesi ya
pıp iki lehte iki aleyhte konuşturduk, önerge
yi oylarınıza sunacağım, yalnız açık oyla ya
pılması hakkında 15 i mütecaviz imzalı bir 
talep vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Adliye Komisyonundaki Y. T. P. li üye Ke

mal Kayr.'nın komisyondan ıskatı teklifinin açık 
oylama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Maras 
Kemal Bağcıoğlu 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Samsun 
Osman Şahinoğlu 

ürfa 
Kadri Eroğan 

Edirna 
Nazmı Özoğul 

Kocalı 
Hâldan Kısayol 

Eskişehir 
Azi:; Zeytinoğlu 

Antalyr. 
İhsan Ataöv 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Ankara 
A. N. Yıldırım 

İzmir 
Şinasi Osma 

Maraş 
Enver Kaplan 

Maraş 
Adnan Karaküçük 

Zonguldak 
Ramiz Karakaşoğlu 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

BAŞKAN — Efendim 16 arkadaşımız >bu 
önergenin açık oya sunulmasını istedikleri için 
ıçık oylarınıza sunuyorum, («önerge açık oya 
sunulamaz» sesleri) 

Hayır efendim, açık oylarınıza sunulacak
tım. 
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Ankara'dan başlıyoruz, lütfen okuyun efen

dim. 
(Oy şekilleri üyelerce belirtilmek suretiylo 

açık oylamaya başlandı) 
KEMALİ BAYAZİT (Maraş) — Sayın Baş

kan, arkadaşlar ne istikamette rey kullanacak
lar, lütfen izah ediniz? 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi kabul veya 
ret. önergeyi kabul edenler kabul, kabul etmi-
yenlcr ret olarak işaret buyursunlar. Okuyu
nuz. 

(Oylamaya devam edildi.) 

RECAt İ3KENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
önergemi geri almak sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, olmaz efendim, oylama 
yapılıyor. 

RECAt İ3KENDEROĞLU (Devamla) — 
Takririmi geri almak istiyorum, lütfen kısa 
olarak söz veriniz 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAt İ3KENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, bir önerge vermiş... 
(«Konuşamaz» sesleri) 

BAŞKAN — önertgemi geri alıyorum, de
dikten sonra zorla oylatamazsınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Konuşa
maz 

RECAt İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Geçende oylamada zatıâliniz grup adına konuş
muştunuz Sayın Bağcıoğlu. 

Sayın arkadaşlarım, bu mevzuda rohber tek
tir, o da Anayasadır. Bu Parlâmento Anayasaya 
aykırı bir karar ittihaz edemez. Nasıl bir Baş
kanlık Divanı, evvelce arz etmiş olduğum gibi 
bir transfer üzerine İçtüzükteki yoksulluktan 
dolayı bir 'karara varmışla ve bu kararını da 
Anayasanın 85 nci maddesine istinadettirmişse 
biz bu Anayasaya istinaden almış olduğu ka
rarı işletmesi için Başkanlığa gereğini yapması, 
yani yetki ve vazifesini kullanması için bu mü
racaatı yaptık. Bunu Heyeti Umumiyeye sun
mak mecburiyetinde değildir. Fonksiyonu doğ
rudan doğruya Y. T. P. nln, Adalet Komisyo
nundan boşalan üyeliğine yeni bir üyenin aday
lığının Heyeti Umumiyeye arzından ibaret bu
lunacaktır. Bunu oylarınıza sunamaz. Parlâ
mento bu önergeyi reddederse Anayasaya aykı
rı ıhare'ket etmiş olur ve Muhterem Heyetin Ana
yasaya aykırı bir davranış içine düşmemesi için 
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şayet Başkanlık 'bunda ısrar ediyorsa, ben ge*i 
alırım. Sizleri Anayasaya aykırı bir davranış 
içinden kurtarmak için... 

BAŞKAN — Efendim, komisyonların seçimi, 
yüksek malûmunuz olduğu veçhile Heyeti Umu-
miyenin karariyle olur. Kemal Kaya arkadaşı
mız Adalet Komisyonuna Yeni Türkiye Partisinin 
kontenjanından Heyeti Umumiye tarafından se
çildiği için. çekilmesi veyahut da grupunun ta-
lebetmcsiyle komisyondan ayrılması yine Yüksek 
Heyetinizin karariyle olacağı için bunu oylatmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bizim kanaatimiz bu olduğu için, önergelerini 
do talebettikleri için önergelerini geriveriyo-
ruz. 

3. — Sayın Milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmişine dair Bakanlık tezkeresi (3/1111) 

BAŞKAN — Sunuşlarımıza devam ediyoruz. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 8 . 1 . 1965 tarihli toplantısında 
kara'rlaştırıl mı ştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fu?„d Sirmen 

Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy, 6 ay, has
talığına binaen, 24 . 12 . 1964 tarihinden itiba
ren 

içel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 66 gün, 
hastalığına binaen, 16 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren 

Bursa Milletvekili E\-rcm Paksoy, 20 gün, has
talığına binaen, 16 . 12 . 1964 tarihinden itiba
ren 

Sinop Milletvekili Haşim Tan, 14 gün, hasta
lığına binaen, 16 . 12 . 1964 tarihinden itibaren 

Trabzon Milletvekili Nazmi ökten, 10 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1965 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Tokat Milletvekili Ali Rıza Ulusoy, 6 ay, has
talığına binaen, 24 . 12 . 1964 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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îçel Millet vekili Burhan Bozdoğan, 66 gün, 

hastalığına binaen, 16 . 11 . 1964 tarihinden iti
baren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy, 20 gün, has
talığına binaen, 16 . 12 . 1964 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

Sinop Milletvekili Haşim Tan, 14 gün, hasta
lığına binaen, 16 . 12 . 1964 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Nazmi ökten, 10 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1965 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lor... Kabul edilmiştir. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Efendim To
kat Mebusu Yusuf Ulusoy yoktur, o şahıs 11 nci 
Devre Milletvekili idi. Kâtipler lütfen biraz dik
katli okusunlar. 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ve Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, Çayın yetişti
rilmişi ve istihsalindski ve ithalindeki tatbikatı 
incelemek, Beş Yıllık Plân tatbikatında aksaklık
lar olup olmadığını araştırmak üzere, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir araştırma komisyo
nu kurulmasına dair önergesi (10/17) 

BAŞKAN — Üzerinde geçen birleşimde Ba
kan konuşmuş, Sayın Erdemir arkadaşımız konuş
maları vaktin gecikmiş olması dolayısiyle yarıda 
kesilmişti. Sayın Erdemir, buyurun. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Muhte
rem Reis, pek muhterem arkadaşlarım, 

Geçen celse çay mevzuundaki konuşmalarımız 
sırasında Mecliste ekseriyet kalmaması sebebiyle 
o Celseye Riyaset eden Reis arkadaşımız sözümü
zü kesmek suretiyle yoklama yapıp konuşmamı
za imkân vermemiş idi. Bu defa bu mevzudaki ko
nuşmama devam edeceğim. 

Geçen sefer de arz ettiğim üzere, çayın mem
leketimiz bakımından önemi üzerinde durmuştuk. 
Çayın Türkiye için önemini birkaç madde üze
rinde hülâsa edip bir başka mevzua değineceğim. 

Bir kere çay, Rize ve havalisinde çok büyük 
bir müstahsil kütlesini alâkadar etmektedir. On-
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binlerce Türk köylüsünü ve bunların çolulc, ço
cuğunu, çalışmak mecburiyetinde olan gençleri, 
alâkadar etmektedir. Bu bakımdan önemi büyük
tür. 

İkinci olarak çay sanayiinin memlekette geliş
mesi sebebiyle bir sınai imalâta gidilmesi dolayı-
siyle binlerce işçi çalıştırılması ve bu sayede kıs
men de olsa issizliğin önüne geçilmesi gibi önem
li bir netice hâsıl olmaktadır. Dolayısiyle sosyal 
adalet prensiplerine yakın bir icraat yapılmış bu
lunmaktadır. 

Çayın üçüncü önemi, memleketin ihtivacım 
karşılamaktır. Rize'de çay yetiştirilene kadar ve 
çay fabrikası kurulana kadar, biliyorsunuz ki, 
memleketin ihtiyacı ithal edilmekte idi. O ka
dar ki, bu ithalât 1963 yılı sonuna kadar devam 
etmiş bulunmaktadır. Şimdi memlekette kâfi de
recede cav yetiştirilmesi sebebivle ithalât durdu
rulmuş bulunmaktadır. Döviz kazandırmak bakı
mından da faydalı olmuştur. 

Dördüncü önemli nokta: Türkive için cayın 
tâli maddeleridir. Gerçi bugün istifade edilmiyor 
ama ileride tein gibi, cav tohumundan yağ çıkar
tılması gibi sınai imalâtta kullanılabilecek tâli 
maddelerini çıkartma!: suretiyle memleketin isti
fadesine arz edilmesidir. 

5 nci olarak, Rize havalisinde münbit arazi
lerdin, herdesin elinde bulunan iki dönüm, üç 
dönüm, bir dönüm, hattâ yarım dönüm ve âza
mi yirmi dönüme kadar küçük arazi parçaları
nın diğer ziraate elverişli olmaması sebebiyle iş
letilmesi, topraklardan kâfi derecede verimin 
elde edilmesidir. 

Son olarak, bugün çay ihtiyacımızı, memle
ket dâhilinde istihlâki karşıladığımız gibi, arta
nın da ihracedilmesi suretiyle döviz getirmek 
Türkiye için ve dolayısiyle memleketin dış tedi
ye dengesine geniş ölçüde müessir olmaktadır. 
Bu kadar hayati bir önemi bulunan çay proble
minin Türkiye'de halledilip edilmediği üzerin
de durmak gerekir. 

Geçen celsede arz ettiğim gibi çay problemi
nin hallinde iki unsur vardır. Bu unsurların 
birbiriyle muvazenesini temin ettiğimiz takdir
de, memleket ihtiyacı karşılandıktan sonra dö
viz metaı haline getirilmesi ve çaylarımızın dış 
piyasada rahatlıkla tutulması mümkün olacak
tır. Bu usullerden bir tanesi çay müstahsili ve 
dolayısiyle çay müstahsilinin elinde ekilmiş bu-
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lunan çay sahaları ve ekime hazır olan sahala
rın dovelopmanı suretiyle çayın daha geniş sa
halarda ekiminin temin edilmesidir. 

ikinci usul, Tekel idaresinin çay mevzuun
da, memleket gerçeklerine uygun hareket etme
sidir. Bugüne kadar Tekel idaresinin tutum ve 
davranışlarından vazgeçmek suretiyle memlekette 
bu* millî gelir mevzuu olan çayın önemine uy
gun bir davranışta bulunmasıdır. 

Şimdi, bu iki unsur maalesef yıllardan beri 
birbirleriyle mücadele edegelmektedir. Her yıl 
çay müstahsili, benim çayım kolaylıkla alına
bilecek mi? Yetiştirdiğim çay kâfi değerinde 
alınacak mıdır? diye düşünmekte ve aynı zaman
da fiyatın düşürülüp düşürülmemesi meselesi 
kafasını kurcalamakta; Tekel idaresi de, menı-
leketto çay istihsal fiyatlarını nasıl düşürebili
rim diye kendisine göre bir davranış içerisinde 
bulunmaktadır. 

Pek muhterem arkadaşlar, çay istihsali baş
lamadan evvel, çay fideleri Türkiye'de yetişti
rilmeye başlamadan evvel Riza havalisinde işsiz
liğin ve sefaletin ne derecede olduğunu aranız
da bilenleriniz vardır. Bilhassa çay istihsal eden 
bölgelerden pek çok vatandaşımızın çay yetiştir
meden evvel iç - Anadolu'ya ve Biti - Anadolu'
ya doğru, Karadenizin d:ğer kıyılarına doğru 
gö-ç ettikleri "hepinizin malûmudur. Fakat çay 
istihsal olunmaya başlandıktan sonra 'bu göç 
geniş ölçüde durmuş bulunmaktadır. Sebebi de 
çayın... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Bir kısmı da geri 
dönüyor. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Bir ar
kadaşımız, 'bir kısmı da geri döndüler, diyor. Dö
nenleri de bulunmuştur. Bu durum muvacehe
sinde çayın daha çok ekimini temin etmek su
retiyle 'geniş vatandaş kütlesini orada iş - güç 
nailılbi yapmak, çalışabilir incanlar haline getir
mek mi lâzım, yoksa evvelce bu kürsüden Saym 
Bakanın beyan ettiği üzere, çay ekimini veya 
alımını tahdidetmek veya her hangi bir formülle 
çay müstalhsılının miktarını azaltmrlk suretiyle 
işsizliğin artırılması mı lâzımgelir? Türkiye 
için, bilhassa Rize havalisi için bu so'syal bir 
problem halinde karşımızda durmaktadır. 

Üzülerek ifade edelim ki, Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımız, yeşil çay yapraklarına verilen fi
yatın yüksek olduğunu her yıl iddia etmekte ve 
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bunu her program devresinde ileri sürmektedir. 
Domek istiyor ki, ya yeşil çay yapraklarına ve
rilen fiyat düşürülmek suretiyle fiyat indirimi 
yapılacak, çayda ucuzluk temin edilecek veya 
çay ekim mıntakaları tahdidedilmek suretiyle, 
yetiştirilen çay miktarı fabrikaların ihtiyacına 
uygun bir hale getirilecektir. Bu her iki söz de 
no millî menfaatlerimizle bağdaşmakta, ne çay 
sanayiin kurulduğu günden bugüne kadar ge
lişmesiyle telif edilebilecek bir durumdadır? 
Bizim çaylarımız Hindistan'da, Seylân'da, İran'
da, Pakistan'da yetiştirilen çaylardan düşük 
evsafta mıdır ki, çay ziraatimizi tahdidedece-
ğiz? Dünyada çay istihlâki son derece yüksek 
mertebeye varmış, bizim yüksek dereceli çay
larımızı alacak dış piyasa yok mudur da talı-
didedileceğiz? Hayır!. Ne çay yapraklarımız, 
çaylarımız dünyadaki emsallerinden aşağıdır 
ve no de dış piyasa tıkanıklığı vardır. Her 
ikisi de olmadığına göre, bu plânı haz^rlıyan-
larm isabetli bir tetkik yapmak suretiyle, çay 
meselesinde isabetli bir karara varmamış ol-
madiyle izah olunabilir. Bir kere çaylarımızın 
evsaf bakımından çok üstün olduğuna dair ça-
yn ilk yetiştirildiği yıllarda verilmiş olan bir 
rapordan sizlere pasajlar okumak isterim. 16 
Aralık 1P49 da Londra çay piyaıas^na hâkim 
olan ve dünyaca çay mevzuunda tek salâh:'yet 
sahibi bulunan Renmemel firmasın-n bir çay 
ummanı bakınız Türk çayları için ne buyur
muş. 

1040 ydı mahsulü olan 3 muhtelif Rize ça
yının Londra'da muayenesi hakkında rapor 
sureti. 

Ben ve arkadaşlarım Türk çayı numunele
rini büyük bir alâka ile muayene ettik hiçbir 
şüpheye mahal olmaksızın bu çaylar bize şu ka
naati veriyor ki Rize'de çay işiyle meşgul olan 
kimseler işlerinde çok ehildirler. 

Bina bundan önce gönderdiğiniz 1048 N'san 
ayı numuneleri hakkında geçenki raporumda der-
moyan ettiğim tasnife ait mahzurlar tamamen 
bertaraf edilmiş ve bu çaylar mükemmel bir şe
kilde tasnif edilmiştir. 

P. O. P. tipi çayın biçimine gelince sıkıca 
kıvrılmış, temiz, uzun, ince ve siyah yaprak
lardan müteşekkil olup uzun zamandan beri 
Darjeeling ve Seylân çaylarında gördükleri
mizden daha üstündür. Böyle bir yaprak çay 
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Avrupa'nın hemen her yerinde büyük bir ko
laylıkla satılabilir. B. O. P. çayı da munta
zam iyi bir biçimde ve güzel renktedir. Oran-
gc - Fannings O. P. çayı ise parlak ve mergup 
altın başlı olup Iran ve Orta - Doğu piyasasın
da son derece cazip bir çay olarak satılabilir. 

Çayın menkuhuna gelince, kati olarak Dar
jeeling çeşnisi intibaını vermektedir. Hususiy
le Formazainn siyah çayları arasında kalite 
mevsimi çaylarmdaki çeşniye de benzemekte
dir. Çay harmancıları böy'e bir çayı yüksek 
fiyatlı Darjeeling çayları ve ağır tipteki Aslam 
çaylariyle karıştırıp fiyat tanzimi yapabilmek 
ve harmanı k-ymctlcndirmck için ararlar.» 

Şurasını bilmek istiyoruz ki, Rize çayların
dan ne miktar istihnali beklenilmektedir? Aca
ba bu çaydan ecnebi memleketlere ihraeedile-
cek midir? 

Pek muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, ec?-
nebi mütehassıslar, ecnebi firmalar Türk çay
larının, RİTO çnylarmın kalitesinin evsafının 
yüksek olduğunu ve aynı zamanda memleketi
mizde çay yetiştiricilerinin, mütehassıs ele-
r.ıan'arm bulunduğunu tesbit ve tescil etmiş 
bulunuyorlar. Halbuki iki - üç gün evvel ko
nuşan Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımız çay
larımızın kalitesini istihsal edilebilmek için ha
riçten, eğer yamlnryorsam, Holânda'dan mü
tehassıs getireceklerini beyan ettiler. Yabancı 
sirkelerin, çay hakkında tek salâhiyet sahibi 
şirketlerin vermiş oldukları rapora rağmen ya
bancı mütehassıs getirmenin sebebi bir türlü 
anlaşılamamıştır. 

Her şeyden evvel şunu ifade edelim ki ; 
memleketimizde çay yetiştiricisi mevcuttur ve 
halen de Tekelin bünyesinde vardır. Sayın 
Bakan bunları bilmek istemiyorsa; affedersi
niz, bilemiyorsa isimlerinden haberdar değilse 
kendilerine zaruret hâsd olduğu için birkaç 
isim vermek lüzumunu hissediyoruz: 

Hilmi Somay, izzettin Sanlı gibi Hindis
tan'da ihtisas görmüş ve uzun yıllar çay yetiş
tiricisi, çay imalâtç^ı olarak memleketimizde 
vazife görmüş mütehassıslar halen vardır ve 
Tekelin bünyesinde bulunmaktadır. Aynı za
manda İsmail Sönmez, Yunus Kabil gibi keza 
çay yetiştiricisi, çay imalâtçısı olarak vazife 
gören arkadaşlar mevcuttur. Bunu nereden 
buluyorlar ki; Tekelin bünyesinde değil mi-
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diri er ki Sayın Bakan yetiştirici mütehassıs 
getirtmeye uğraşıyor? Belki yanlışlıkla yapılan, 
belki haksız olarak yapılan tâyiıler neticesin
de bunlar vazifelerinin başında bulunmıyabi-
lirler. Meselâ İsmail Sönmez, Ankara'da Çay 
Deposu Müdürü iken, Malatya'da Tütün Depo-
su Müdürlüğüne tâyin ediliyor. Asıl vazifesi 
başında duracak iken, çayın ,ehli olan, yetiş
tirici olarak yıllarca emek vermiş olan bir in
san gelip Rize'de çay yetiştiriciliği ile meşgul 
olacak ve çay imalâtı başında bulunacak iken, 
depolama işinde bulunuyor ve bir müddet son
ra kalkıp, Malatya'nın Tütün Deposu Müdür
lüğüne tâyin edilmek isteniyor. 

Yunus Kabil, söylenenlere inanmak istemi
yoruz ama, mahallinde yaptığımız tetkiklerden 
vatandaşların ve onu tannanların ifade ettiğine 
göre, sırf Millet Partisinden mahallî seçim do
lay isiyle adaylığını koyduğu bahanesiyle Van'a 
Tütün Deposu Müdürlüğüne tâyin edilmiş. 
Yani, bir çay imalâtçısı Van'daki Tekelin her
hangi bir vazifesine tây'n ediliyor ve Sayır 
Bakanımız da., («kimi, kimi?» sesleri) Yunus 
Kabil'i; Sayın Bakanımız da çay imalâtçısı ola
rak mütehassıs getirmek iein çaba sarf etmeye 
uğraşıyor. Halbuki, Tekelin bünyesi ve yıl
lar boyu yapıla gelmiş olan çay imalâtı sebe-
biy]e yetişmiş insanlar araştırılırsa, bunlar 
Türkiye'de mevcuttur, hariçten ecnebi müte
hassıs getirmeye de lüzum yoktur^ Demek ki, 
çay imalâtçımız var. Çayı, fidelerini dikecek 
toprağımız var, yetiştirecek mütehassısımız 
var. Cenabı Hak geniş ölçüde çay yetiştirmek 
üzere iklimi müsait arazi vermiş. O halde 
bu kadar kıymetin bulunduğu bir yerde bir 
kıymet yaratıp millî gelire neden ilâve yapl-
mak istenmez. Bunun sebepleri üzerinde dur
mak zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye yılar bo
yu çay ithal etmiş bir memleket olması sebebiy
le çay satıcısı bulunan ecnebi firmalarm tesi
rinde bulunduğunu ifade etmeden geçemiyece-
ğim. Bir alışkanlıktan bir türlü kurtulup ken
di kendimize dünya çay piyasasına girecek, ora
da müstesna mevkiini alacak bir millet olmak 
durumunda iken maalesef iş başında bulunan
ların zaman zaman bunların değişmeleri veya
hut kâfi derecede bu işe önem vermeme^ri ile
riyi görememiş olmaları sebebiyle maalesef 
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Türkiye çay meselesinde çok geride bulunmak
tadır. İran gibi komşu bir millet bhe naza
ran çok daha vasfı düşük çay yetiştirdiği hal
de, bu vasfı düşük çayı memlekete çok daha 
fazla istihsal edebilmek için çay müstahsılına, 
büsteçini zorlamak suretiyle el'an dönüm başı
na 5 - 6 bin liraya varan sübvansiyonlar ver
mekte ve müstahsili teşvik etmektedir. İran'
da çay bize nazaran daha fazla kullanılmakta, 
fakat İran hariçten dövizle çay getirtmemek 
için kendi bünyesinde çareler aramaktadır. 
Biz çok şakür o safhayı atlatmış bulunuyoruz. 
Fakat bizim kendi çaylarımızı harice satmak 
imkânlarını aramak mecburiyetimiz var. Dı
şarıya cay nasıl saHır? Piyasada vaziyet ne
dir? Bunu Tekelin tetkik etmesi ve bunlarn 
gereğini yapması gerekir. Maalesef Tekel, 
hariçten getirdiği çayları reklâm etmek suretiy
le sattığı halde, kendi çaylarımız için lüzum
lu reklâmı yapni'yor. Hattâ kendi çaylarımı
zın vasfım muhafaza edebilecek ambalaj tesis
lerini kurmuyor, ambalajlamayı yapmıyor. 

Bir misâl olmak üzere ithal malı çaylarn 
nasıl satıldığını gösteren bir çay kutusunu ge
tirdim. Hariçten getirilmiş çaylar «Filiz çayı» 
namı ile vasfı bozulmasın diye teneke kutular 
içerisinde satıldığı halde, kendi çayTarımizm 
nasıl satıldı ğ^m herkes günlük hayatmda ger
mektedir. Kâğıt ambalajlar içerisinde rutu
bete mâruz bir şekilde vasfı h^r geçen gün 
biraz daha düşen bir satış usulü ile sarsılmak
tadır. Hariçten ithal edilen çayları bu dere
ce önemle millete takdim eden ve kutunun ka
pağı açık bırakıldığı zaman çayın vasfın1 n dü
şeceği Tekel tarafından ifade edilen bir ithal 
malı çaya verilen ehemmiyet eğer Türk çayla
rı için verilmiş olsaydı bizim çayırımız ecnebi 
piyasada tutunabilen bir çay haline gelirdi. 
Kendi istihsalinizi kıymetlendirecek yerde ban
kalarının istihsalinin, tâbiri caizse Devlet eli 
ile davulunu çabyoruz. Say^n Bakan her şey
den evvel bu hususlarn üzerinde durmak mev
kiinde idiler. Burada gönül isterdi ki masuma
ne bir davranışla Meclis Araştırma Komisyonu 
kurmak suretiyle memleketin bir döviz mctaı 
haline gelmiş olan çay mevzuunda takidebilen 
politikada Hükümete yardımcı olabilecek bir 
komisyon kurulsun, bu komisyonun raporları 
gerek Meclis Yüksek Heyetinin ıttıla1 na arz 
edilsin ve gerek Hükümet bundan istifade et-
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sin düşüncesiyle bir takrir vermiştik^ Bu 
takririn kargısında bulunup, komisyonun ku
rulmasını istemiyoruz, demesini bir türlü an-
lıyamadım. Acaba İm ayıpları meydana çıkar 
diye mi istemediler? Biz hiçbir zaman bir su
iistimal var ortada, bu suiistimal tahkik edil
sin, suçlular aransın zihniyetiyle, düşüncesiy
le hareket temedik. Kaldı ki, gazete sütun
larında çay mevzuunda Tekel İdaresinin dav
ranışlarının suiistimale yer verdiğine dair ba
zı yazdar da neşredilmiştir. Arkadaşımız Sa
yın Kadirean Kaflı Tercüman sütunlarında 
bunu açıkça ifade etmiş olduğu halde maalesef 
4 Aralık'ta çıkan bu yazıya Tekel İdaresi ve
ya Gümrük vo Tekel Bakanlığı cevap vermek 
lüzumunu dahi hissetmemiştir. 

Yani biz bunların tahkikini dahi istemedik. 
Sadece plânda yer alan çay için ne gibi bir 
muamele yapıldığının, çay tesislerinin kifayet 
edip etmediğinin, depolama hicrinin nasıl ce
reyan ettiğinin teknik işlerinin detay na inen 
bir araştırma yapılsn da Meclis bu mevzuda 
tanı bilgi sahibi olsun diye bir takrir vermiş
tik. Umarız ki, bu izahatımızdan sonra Sa
yın Bakan takririmize iştirak etmek lüzumunu 
hissederler. 

Muhterem arkadaşlar, çay kalitesinin düşük
lüğünden herkes şikâyet ediyor. Bir kere çayın 
bir imalât tekniği vardır. Çay imalât tekniğine 
uygun imalât yapılmadığı müddetçe elbette bu 
kalite düşüklüğünden zaman zaman hepimiz şi
kâyet edeceğiz. Normal olarak çay yaprakları
nın fennî soldurma usullerine riayet edilecek 
yı^rde çay yaprakları fazla geliyor bahanesiyle, 
kıyma makin alarmın altında, soldurma usulle
rine riayet edilmeksizin, tütün yaprakları kıyı
lıyor gi')i, götürülüp kurutuluyor, ondan sonra 
normal surette istihsal edilen çaylara karıştırı
larak kalitesi düşürülüyor. Bir kere çay kalite
sinin düşürülmesine sebep imalâtta yapılan ha'a-
1 ardır. İkinci olarak, imalât bitikten sonra ambar
lama ve ambalaj işleri çayın kalitesinin geniş öl
çüde düşmesine sebebiyet vermektedir. Karade-
nizde rutubetli bir iklimin hâkim bulunduğu bir 
yerden cay, bez kutular içinde Ankara vo İstan
bul'a naklediliyor, gelişi güzel depolarda muha
faza ediliyor, çürümesine, rutubetlenmesine im
kân verilmek suretiyle ambalajlanıyor ve iyi 
kaliteli çay diye piyasaya sürülüyor. Yani am-

12 . 1 . 1935 O : 1 
balajlama sırasında da çayın kalitesi, rutubet 
alması, çürümesi sebebiyle geniş ölçüde düş
mektedir. Bu iki faktörün, yani çayın kalite
sine menfi tesir eden, gerek imalât ve gerek 
ambalajlama mevzuunuh ciddiyetle ele alınması 
mecburiyeti vardır. Tekel İdaresi bu hususları 
hangi ciddiyet derecesine göre ele almıştır ve ne 
muamele yapmaktadır? Bunun araştırılmasın
dan tabiî bir şey ne olabilir? Bunu araştırmak 
ve dolayısiylc eğer lazımsa Hükümetin bu saha
daki politikasına bir yön vermek bakımından da 
Yüksek Meclise niyabeten bir komisyonun bir 
rapor vermesini zaruri görüyoruz arkadaşlar. 

Cay kalitesine tesir eden bir diğer faktöre 
de temas etmeden geçemiyeceğiz. Gübre mese
lesi. Geçen yıla kadar Çaycılar Kooperatifinin 
yönettiği bir mevzu halinde idi. Maalesef ge
çen sene alınan bir kararla, her nevi ziraatte 
kullanılan gübreler Zirai Donatım Kurumuna 
verilmiş olması karşısında çay müstasılı ile ya-
kînen alâkası bulunan Çaycılar Kooperatifi 
gübreleri alıp getirip ve müstahsıla zamanında 
vermek imkânından mahrum kalmıştır. Bu se
beple de Zirai Donatım Kurumu çay ılara ne 
zaman ve ne miktar gübre verileceğini bileme
diği ve zamanında gübreleri getiremediği için
dir ki çaycılar, müstahsil gübreyi zamanında 
alamamn, çayı tarlaya ekememiş ve dolayısiyle 
çayın yetiştirilmesinde önemli olan bir faktör 
ortadan kaldırılmak suretiyle çay yaprakları 
istenilen evsafta olmamıştır. 

Meselâ 1964 senesi için gübre Haziran ayın
da müstahsilin eline gelmiştir, Mayıs ayında 
yaprakları toplamak durumunda olan çay için 
verilecek gübrenin Mayıs'tan evvelki aylarda, 
Nisan ayında toprağa verilmesi lfmmgelirkcn 
Haziran ayında gübre verilmiştir. Nisan ayın
da verilecek gübre ile Haziran ayında bir fi
deye verilecek gübrenin verimi arasındaki far
kı her halde ziraatçı olan arkadaşlarımız ve bu 
imsele ile yakından ilgilenmiş rlan arkadaşla
rımız takdir buyururlar. Ilarizan'da verilmiş 
olan gübre kâfi müessiriyette olmamış, kâfi 
miktarda gübre alınmadığı için de bu müessiri-
yet daha da azaltılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, çay müstahsilini 
her raman rahatsız eden fiyat politikası üzerin
de de durmak lüzum ve zaruretini hissediyoruz. 
Araştırma Komisyonu şüphesiz yüksek reyleri-

— 594 — 



M. Meclisi B : 37 
nizle kurulduğu takdirde çay fiyatlarının ne şe
kilde tesbit edildiğini arattıracak, müstahsılla 
tekel münasebetlerini bu noktada tesbit edecek
tir. Mevcut Çay Kanununa göre bugün 3 çü 
müstahsil camiasından olmak ve 4 ü de Bakan
lıklar camiasından olmak üzere 7 kişiden kuru
lu bir heyet çay fiyatlarını tesbit etmektedir. 
Elimde her seneki numunelerin benzer ve 1962 
yılında yapılmış bir fiyat tesbit zaptı var. 
Burada görüyoruz ki, 19G2 de ya'] çay yaprağı
nın maliyet hesabını Rize'de bulunan Çay Araş
tırma Enstitüsü, Teknik Ziraat Müdürü, Çay 
Arattırma Enstitüsü Müdür Muavini, Çay Araş
tırma Enstitüsü çay kontrolörleri tesbit etmiş
ler, yani tekelin emrinde bulunan ve Çay Ens
titüsü müdürü, müdür muavini, çay kontrolörü 
tamamen tekelin memurları tutmuşlar Rize'de 
y^şil çay yapraklarının fiyatını tesbit eden bir 
maliyet tablosu yapmışlar. Bu maliyet tablosu
na göre o yıl 1962 y lında yeşil çay, yaprakları
na 301 kuruş 29 santim f'yat verilmesi gereki
yormuş. Fiyat maliyet tablosunun bü'ün detayla
rı üzerinde duracak değilim. Ancak nazarı dikka
timi çeken bir hususu arz etmeden gcecmiyece-
ğim. 

Deniliyor ki, bir dönüm çay sahasında 
250 Kg. çay alınabilir. Yetkililer eğer şu mali
yet tablosundaki bütün unsurlar yerine getiri
lir, iyi çapalama yapılır, gübresi bizim dediğimiz 
şekilde verilir, bakımı bizim dediğimiz şekilde 
yapılırsa bir dönüm çay sahasından 259 Kg. ye
şil çay yaprağı almak mümkündür, deniyor. 
Ama o yıl bütün çay sahalarının alman çay yap
raklarına oranından elde edilen netice 200 - 210 
Kg. Yani bir dönüm çay arazisinin verimi o yıl 
200 - 210 - 215 Kg. vasati olmuş. Ama, diyorlar bu 
vasatiyi bizim dediğimiz şekilde bakım yapıldı
ğı ve gübrelemenin normal yapıldığı, budama
nın iyi yapıldığı ve çapalamanın iyi yapıldığı 
ahvalde 250 Kg. a yükseltmek mümkündür, dc-
n'Uyır ve bu dir.üıecy? dayanılarak da bir dö
nüm çaydan elde edilen 250 Kg. çay csacına gö
re bütün masraüı buna taksim ediyorlar ve 
301 kuruş fiyat tesbit ediyorlar. Bunun arka
sından Tekel Bakanlığından bir iki arkada;, Te
kel Genel Müdürlüğünden bir başkası, Ticaret 
ve Sanayi Odalarından 4 - 5 kin daha geliyorlar 
ve heyete dahil oluyorlar ve çay fiyatlarını tes-
bite koyuluyorlar. 
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Çayın mütahassıları olan Çaycılık Enstitü

sünün yöneticileri bir dönüm çaydan alınması 
gsreken âzami verimi tesbit ettiği halde bunlar, 
hayır diyorlar, bir dönüm 300 Kg. çay verir. Te
kel Bakanlığından gelenler çay yetiştirmekle 
alâkalı kimseler değil. Ziraat Bakanlığından 
gelen arkada 1ar orada çayın hangi ahvalde na
sıl verim verdiğini bilen kimseler değil. Bunlar 
Hükümetten talimatlı Devlet memurları. Geli
yorlar, hayır diyorlar, sizin tesbitiniz doğru de
ğildir, bir dönüm 300 Kg. çay verir diyorlar. 
Mütahassıslar bizim talimatımız tahtında ya
pılacak bakım neticesinde 250 Kg. çay alınabi
lir dedikleri halde bunlar, hayır 300 Kg. verir 
diyorlar. Sonra nasıl oluyorsa pazarlığa tutu
şuyorlar, hayır 300 değil, 270 Kg. verirmiş di
yorlar ve 270 kilogram esas kabul edilmek su
retiyle çay fiyatı tesbit ediliyor ve buna göre 
bir Kg. ma 281 kuruş 80 santim fiyat buluyor
lar. Ve müstahsılmda lehinde bir cemilede bu
lunmak suretiyle bu fiyatı 18 kuruş 20 santim 
artırmak suretiyle yeşil çayın fiyatı üç liradır 
deyip çıkıyorlar. 

Şimdi 19G0 da yaplan muamele bu, 1961 de 
yap lan muamele bu, 1962 deki muamele bu, 
1963 te yapılan muamele bu. 1965 y:lı alımı 
için her halde bir heyet gidecek. Aynı minval 
inere, şayet bir Çay Kanunu çıkıp veya çayı 
plânın emrettiği gibi bir teşekküle devreden bir 
kanun çıkıp da bu şekilde fiyat tesbit komisyon
larını ortadan kaldırılmaca 1965 alımı için gi
decek heyetin yapacağı muamele de bu klâsik 
muamele devam edecek, llcyot şartları gittikçe 
artıyor ağırlavyor, işçilikler derişiyor, köylü
nün alım gümi aralıyor. Müstahsilin evvelce 
40 kuruşa aldığı gübre şimdi 60 kuruşa çıkmış. 
Amele yevmiyeleri her gün biraz daha artıyor. 
Buna rağmen yeşil çayın fiyatını tesbit eden ma
liyet unsurları dc~;işmiy >r. Giden heyetler ufak 
t 'vhk değişiklikler yap-yor ama, neticede tes
bit e "ilen çay fiyatı 3 lira oluyor. Meselâ 
1963 yılında bu komisyon 307 kuruo tesbidettiği 
,.aldA evvelee nasıl müstahsilin lehine bir cemi
lede bııhma^ak 7 kuruşunu kaldırmış, dolayısıy
la çay fy.ıtını 3 l irayı indirmiş. 

Şimdi bu şartlar muvacehesinde siz her yıl 
nlânda yeşil çay fiyatları fazladır, bunu indir
mek lâ T ıdır dediğimiz zaman o müstahsil züm
rede bir hu urun kaimi ya e ağını her halde Yük
sek Heyetiniz takdir buyurur. 
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öylesine ki, Devletin tatbik etmesi lâzrmge- I 

1-en plânı, her yıl program nda, yeşil çay f'yat
ları fazladır, indirilmelidir diyor. Ama gelge
ldim, program tatbikatında bu indirme muame
lesine yanaşmıyor. Eğer 'bunu indirme zaru
reti varsa, eğer fou ilmî bir esasa göre tesbit 
edilmişse, plânın emridir, indirilmesi lâzımdır, i 
Yok bu ciddî 'bir tetkike dayanmadan bir kaç 
kişinin mütalâasına uyularak oraya 'konulmuş 
bir şey ise plândan bu çıkartılmalı müstahsil 
huzura kavuşturulmalıdır. Ne o ne o; indirme, 
ne deplânda çıkartma var. Bunu ister istemez 
müstahsil üzüntü f.e karşılamakta, kendisi için 
bir tehdit vasıtası olarak mütalâa efcmek'tedir. 

Halbuki Saym Başbakan İsmet İnönü, mu- | 
halefet yıllarında bak:nız çay mevzuunda Ri
ze'de neler söylemiş; plânın da hiçolmazsa vak
tiyle söylenmiş olan sözlere uygun olarak ya- | 
pılraasmda zaruret vardı. Yoksa plânda bu I 
mevzua hiç değinmemek icabederdi. .13 Ekini 
1957 tarihli Ulus Gazetesinin beşinci sayfası
nın sekizinci sütununda Saym İsmet İnönü'nün, 
seçim dolayısiyle Rize'deki konuşması şöyle 
yer almış : Çay fiyatlarını indirecekler, eliniz
den her şeyi pahalı alacaklar, diye zamanın 
demokratları propaganda yapnrş. ona cevap ve
riyor Saym İnönü. Üst taraf: böy'e: Üçüncü | 
bir şey Köyliyeyim, pahalılıktan şikâyetimiz için 
köylünün malını r.cuz almak istediklerinden 
böyle söylüyorlar diye propaganda yapıyorlar. 
Bunun hakikatle bir ilgisi yoktur. Köylü dai
ma satan bir vatandaş değildir. Sattığmdan 
ço!k el emeği ödiyerek satmakr. Onun pahalı
lıkla ilgisi daha fazladır. 

Rize'yi ele alalını. Çay çıkarıyor, çnyı ucuz al
mak, pahalı almak 'birim elimizde değildir. Bu
nu. resmî makamlar tesbit eder. Çayın fiyat: 
180 kuruş iken şimdi 220 kuruştur. Yüzde 22 
zr.m olmuştur köylü vatandaşın aldığı % 22 mi 
artmıştır. % 300 ımü artmıştır? Bizi ucuz almak
la itham ediyorlar. O köylü vatandaş malları 
pahal.: alıyorsa kabahat bizim -mi? 

Arkasını 'okumaya lüzum yok. Yani deme'k 
istiyorum 'ki, Saym Başbakan, çay fiyatı biz bı
raktığımız zaman 180 kuruş idi, şimdi 220 ku
ruşa çıkmş, % 22 çay fiyatına zam yapılmış
tır. Ama fiyatlar yüzde 22 nisbetlnde artmış 
yüzde 300 olarak artmıştır. Şu halde çay müs
tahsili köylü her' şeyi pahalı aldığ na göre çay 
fiyatının da yüzde 300 artması, yani 180 kuru- J 
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şun 540 kuruş olması lâzımd.r, demek istiyor. 
Tlal böyle iken bugün 300 kuruş o1 an çayı o söze 
uyup yükseltmek durumundayken Saym Başba
kanın başında bulunduğu Hükümet, bugün çay 
fiyatı yüksektir, indirelim diye uğraşıyorlar. 
Bunun çay müstahsil: üzerinde yaratacağı tep
kiyi yüksek takdirinize arz etmaklo iktifa ede
ceğim. 

Şimdi Sayın Bakanın üzerinde durduğu bir 
meseleye daha 'kısmen temas edeceğim. Diyor
lar id, «yeni çay sahasına, ekimine müsaade 
edilmemesi ve ekimin tahdidedilmesi yoluna gi
deceğiz.» Halbuki orada çay yetiştirilmesine 
müsaidolan mümbit arazi ne işe yarıyacak? Ve
rimi ıson derece yüksek olan ve Türkiye için bir 
döviz mavzuu olan çayı yetiştirip bunu ehil el
lerde işlemek suret'yle harice ihracetmek duru
munda iken, cay yetiştiren toprakları âtıl m: 
bırakacağız? Tetkikleri var mı? Ne yetiştirecek
ler bunun üzerinde? Erozyona mı mâruz bıra-
'kacağız, yoksa orman mı yetiştireceğiz? Yoksa 
orada ms ı r mı yetiştireceğiz? Karpuz mu eke
ceğiz, ne yapacağız? Orası meşkûk. Köylünün 
elinde cay yetiştirmeye müsait namütenah* ara
zî var. Müstahsil bundan istifade ediyor, fakrü 
zaruretten kurtuluyor. Türkiye için çayın yetiş-
tl.rrmoVı, hem de yüksek vasıflı cav fidanının 
yetiştirilmesi hayatî önemi haiz. Ey! bizim plân
cılar; mız ve Hükümetimiz çay yaprağı fazla ge-
\iyor, tesirlerimiz fazla değildir, o halde çay 
yaprağı e'kimini tahdidedellm, derler. Bu ucuz 
ve kolay bir yo'dur. Yani yetişen çay yaprağı
nı uygun tes*s kurmak güçtür ve bunu gerçek
leştirmek 'bilen insanların harcıdır. Ama bir 
lokma bir hırka misali, mevcut tesislerle ikti
fa edelim; bu, kolay bir yoldur. Bu kolay yolun 
tercih edilmesinin, memleketin bir r.evi zarara 
srvkulmasıır.n sebebi nedir? O da meşkûk. İşte 
köylülerin arasına giriniz, işitcceknlniz, çay 
mÜRtahtr.ı iddia ediyor ki, bizim Tekel İdaresi 
dış piyasanın tesiri altındadır. Dışardaki 
çay yet'ştiren müesseseler, firmalar, Dünya 
piyasasına hâkim olanlar tekelde bulunan mu
ayyen kimselerin ,bu sahadaki söz sahibi insan
ları elde etmişlerdir, onlara bir nevi komüsyon-
lar veriliyor, dolayısiyle Türkiye''deki çay istih
sali gcrştirijiniyor', ona mani olunuyor, buna 
derbe vuruluyor diye vatandaş inliyor ve her 
yerde 'bunu söylüyorlar. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Sizde ayni fikirde mi
siniz? 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Ben şu 
fikirdeyim, bu fikirdeyim demiyorum. Yalnız 
Sayın Bakanım bu fikrin doğru olup 'olmadığı 
ancak araştırmak suretiyle meydana çıkar. 
Lütfen araştırmaya iltihak ediniz. Ve Tekel 
idaresi de Iböyle bir töhmetten kurtulsun, çay 
müstahsili da huzura kavuşsun, çay mevzuu da 
vuzuha kavuşsun. Yani benim bu kanaatte olup 
olmamam mühim değil. Zaten bu kanaatte ol-
saım takririmi başka türlü getirirdim. Ama çay 
yetiştiricilerin düşünceleri budur, halkın arası
na ^girdiğiniz 'zaman bunlar söyleniyor. Biz hal
kın ne dediğini buraya getirmeye ve bunların 
çarelerini bulmaya mecbur insanlarız. 

Sayın Bakan ifade buyurdular, memnun ol
duk, Beş Yıllık Plânın hazırlandığı 'günden baş-
lıyan bir fikir vardır, her yıl programa da 'alın
mıştır, diyorduki, «Çay meselesi tek başına ele 
alınmalı, eğer gerekiyorsa, bu işi görecek ya bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmalı, yahut ge
rekiyorsa özel bir şirkete devretmeli, velhasıl bu
nu tek başına yöneten bir müessese haline getir-
tirmek lâzım. Bunun için Ziraat Bakanlığı ile 
Gümrük ve Tdkel Bakanlığı müşterek hareket et
mek suretiyle yeni bir kanun getirmelidir, deni
yor. 

1963 programında bu hususa kesin olarak 
yer verildiği halde, 1964 yılı bitti, 1965 yılına 
geldik, maalesef bu mesele hâlâ hazırlık safhasın
dadır. Bazen bir araya gelmişlerdir, Tarım Ba
kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bazen ay
rılmışlardır. Tekrar bir araya gelmişlerdir. Son
ra komisyon, komisyon, komisyon, hâlâ bir neti
ce 'alınmamıştır. Bir program devresinde yapıl
ması lâzımgelen bir işi mütaakıp program dev
relerine ve daha uzun yıllara 'itmek yolu tercih 
ediliyor. Bunun da sebepleri üzerinde elbette 
eğer Yüksek Heyet lüzum görür de Komisyon 
kurulursa bu seçilecek komisyon üzerinde dura
caktır. Bütün bunların memleket bakımından 
ehemmiyetini, kendisine şahsan hürmetimiz bulu
nan Sayın Bakan arkadaşımızın da kabul ede
ceğine 'inanıyoruz ve Komisyonun kurulmasına 
muvafakat edeceğine inanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bir iki meseleye daha te
mas edip sözümü kısaca bitirmek isterim. Vakti
mizi fazla işgal etmiyeeeğam, 
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Çay mevzuunda Tarım Bakanlığı plân gere

ğince aldığı vazifeyi yerine getirmek için eayı 
Tarım Bakanlığına bağlı bir İktisadi Devlet Te
şekkülü vasıtasiyle yönetmek istemiş ve bunun 
için bir kanun tasarısı hazırlamış, fakat Tekel 
Bakanlığı da kendisine 'göre bir kanun tasarısı 
hazırlamış, birkaç ıgün evvel yapılan müzakere
lerde Sayın Bakanın ifade ettiği üzere, her hal
de bu ikisi birleşerek birtek kanun olarak Mec
lise gelecekmiş... tnşaallah. gelir ve memleket için 
de hayırlı olur. Fakat Tarım Bakanlığı, hazırla
dığı tasarıda ne diyor bakınız: «memlekette» 
diyor, «yüzmilyon liradan fazla döviz getirecek 
bir mevzu haline gelebilir çay...» Kanunun gerek
çesinde eğer çay Tekelden alınır, bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline getirilirse, dışarıya iih-
racedilcek çayların memlekete getireceği para 

100 000 .000 lira civarında olacaktır» diyor. De
mek ki, çayı sadece bir bütçe mevzuu olarak mü
talâa edip 'Tekel bünyesinde bıralkmaktansa, bu
nu bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirip 
kârlılık esasına ıgöre çalışan bir müessese haline 
getirmek ve dolayısiyle dış tediye dengemize 
önemli surette tesir edecek, döviz geliri temin 
edecek bir müessese haline getirmek her halde 
bütçe içi mülâhazalardan daha ileri, daha üstün 
olsa gerektir. Bu itibarla Çay Kanununun değiş-
itirilmesi ve dolayısiyle yepyeni bir müessese ha
line getirilmesinde zaruret olduğu aşikâr olarak 
meydanda bulunmaktadır. 

Çayın Ankara ve İstanbul'daki depoları üze
rinde de birkaç kelime söylemeyi lüzumlu adde-
diyarum. 

Rize'de istihsal edilen çayın bir kısmı büyük 
mikyasta İstanbul'da ve bir kısmı da Ankara'-
daki depolarda paketlenmektedir, dolayısiyle 
Anadolu'ya sevk edilmektedir. Paketleme en ip
tidai usullerle yapılmakta ve paketler kâğıt ola
rak yapılmaktadır. Dolayısiyle çayın vasfını ve 
özelliğini değiştirecek bir şekilde piyasaya süıül-
mc'ktedir. Bizim evvelce de üzerinde durduğu
muz üzere iç piyasadaki çay kalitesini yükselt
mek, çay sürümünü artırmak için vazifelerimiz 
olduğu gibi dış piyasaya da vasıflı çay gönder
mek için çay paketlemenin dallıa teknik, daha 
modern usullerle yapılması, iptidai usullerden 
vazgeçilmesi zarureti vardır. 

Sayın Kadircan Kaflı'nm, makalesinde be
lirtildiğine göre, doğru mu, yanlış mı bilmeyiz 
ama, paketleme sırasında çayı yere döküyorlar-
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<mıg, zamanla çay rutubetleniyor ve neticede 
yüz ton çay 110 tona çıkıyor. Rutubet alan ça
yın miktarı arttığı için aradaki farkı, şahıs
lardan bâzıları - kimse bilmiyoruz, makalede de 
açıklanmıyor - bâzıları tutuyor çayın kilosu me
selâ 40 lira ise 20 liradan karaborsaya sürüyor-
larmış ve «bu suretle» diyor Sayın Kadircan 
Kaflı, «Tekelin kesesine değil, bu açıkgözlerin 
kesesine ıgiriyor.» Yani çay meselesi iher bakım
dan tetkike değer, bu işin Türkiye için hayati 
önemde bir politika konusu olması lâzım ve za
ruri olduğu kanaatindeyim. 

O itibarla Sayın Bakanımız, lütfedip tak
ririmize iştirak buyururlarsa, Yüksek Meclisçe 
seçilecek Ibir komisyon sadece bir araştırma ya
pacak ve dolayısiyle varsa noksanlar bunları tes-
bit edilecekler ve (badema (hükümetler de lüzum 
görürlerse, bu raporlardan istifade edecekler
dir. (Memleket hayrına ve çay müstahsilinin 
huzursuzluğunu ortadan kaldıracak ve memleke
tin bir sınai kolunun, bir ziraat kolunun daha 
iyi bir işletmeye kavuşmasını temin edecek bir 
araştırmanın yapılmasında zaruret olduğu ka
naatindeyiz. Yüksek Heyetiniz vaktiyle buna 
benzer komisyonlar da (kurmuştur. Kuraklığın 
Orta - 'Anadolu'da, Doğu - Anadolu'da doğur
duğu neticeleri araştırmak, dolayısiyle hükü
metlerin tedbir almasını temin etmek için iki 
aded araştırma komisyonları da kurulmuştur. 
Teklif ettiğimiz bu komisyonun evvelce Yüksek 
Heyetinizin kurmuş olduğu, kuraklığın netice
lerini araştıran komisyonlardan farkı olmıya-
ca'ktır. Ama bir farkı 'olacaktır, memlekete dö
viz .getirebilecek bir sınai kolun ve geniş bir 
müstahsil zümreye hitabeden ikolun hangi şekil
de işletildiğinin ve bu sahada yapılan yatırım
ların ne merhaleye vardığını tesbit edecek ve 
Hükümeti murakabe ile vazifeli bulunan Yük
sek Meclise ışık tutacak, gerekirse hükümetlere 
bu yolda talimat verme imkânı hâsıl olacaktır. 
O itibarla takririmin kabulünü Yüce Heyetiniz
den hassaten istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arif 'Hikmet Güner. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Memleket ekonomisi ve Rize'nin sosyal eko
nomik bünyesi bakımından çok büyük ehemmi
yeti haiz olan 'çay mevzuu hakkındaki Sayın 
Memdulı Erden arkadaşımın izahatından sonra 
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ben sizleri fazla sıkmamak İçin mümkün oldu
ğu kadar onun temas etmediği noktalara te
mas edecek ve bu dâvayı bu fcümüden olduğu 
gibi anlatmaya çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, çayın ehemmiyeti anla
şıldıktan sonra, Rize'de yetiştirilmesi için ev
velâ Hükümet 1939 yılında ismini hürmetle dai
ma andığımız Sayın Zihni Hocanın sayesinde 
dikim ve yetiştirme imkânlarını bulmuş ve 1940 
yılında da bunun teşviki için bir kanun çıkarıl
mıştır. Çıkarılan bu kanunla o zaman için, 1940 
yılında beher dönümün çaylık hale getirilmesi 
için 350 lira faizsiz mahsul alındıktan sonra 
ödenmek üzere kredi verilmiştir. Aynı kanunla 
beş yıl müddet ile ücretsiz, muhtacolunan güb
renin verileceği kabul edilmiştir. Bunlardan yan 
olarak Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olup umumi menfaatine tahsis edilmiş olmıyan 
ham toprak, çalılık gibi yerlerde çay ziraat! 
vücuda getirmek istiyenlere beş dekarı geçme
mek ve topraksız veya az toprağı olanlar sıra-
siyle tercih edilmek üzere, vekâletçe tesbit edi
lecek arazi dairesinde, çay ziraati yapmak mü
saadesi verilmiştir. Ayrıca çay yetiştiricilerin 
kuracakları kooperatiflere Damga Resmi mua
fiyeti, Muamele Vergisi muafiyeti, hare muafi
yeti tanımıştır. Devlete de yetiştirilecek bu çay
ların alınması ve bu çayların işlenmesi için lü
zumlu tesisleri kurma mükellefiyeti yüklenmiş
tir. Bu teşviklerden sonra, esasen dinamik, her 
türlü işten ekmeğini çıkaran bu bölgenin ço
cukları bu işe sarıldılar ve hamdolsım, Türki
ye'nin bugün ihtiyacı bulunan çayı yetiştirmeye 
muvaffak oldular. Tekel bu istihsal temposunu 
iyi takibedemediği için ithalâta devam etmiş, 
bir taraftan artan istihsal karşısında stoklar 
birikmiş ve bu stokların birikmesinden sonra 
tekel telâşa başlamıştır, ben bu stokların fazla
sını ne yapacağım, diye.. 

Bugün 1964 yılında istihsal edilmiş olan ku
ru çay yaprağı takriben 10 500 ton civarında
dır. Türkiye'nin yıllık istihsali de aşağı yukarı 
bu civardadır. İleriye ait fazla mahsulün satışı 
endişesi bugün birinci derecede Tekeli ve Hükü
meti işgal etmektedir. Şimdi bizim ihracatta 
karşılaştığımız ve iddia edilen en birinci önem 
çaylarımızın kalitelerinin düşük olmasıdır. Ca
yın kalitesi nasıl yükselir ve bugünkü çayların 
kalite düşüklüğünün sebebi nedir? Bunu incelc-
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mek için evvelâ bu işe vatandaşın elinden baş
layıp depoya ve müşteriye gidinceye kadar olan 
seyrini iyice takibetmek ve görmek lâzımgelir. 

Çay evvelâ köylüden bir Bakanlar Kurulu 
karariyle 2,5 yaprak alınacaktır kaydiyle alı
nır ve umumiyetle de vatandaşla tekel arasın
daki veya orada olan memurla mubayaa eden 
memuru arasındaki zıddiyetler umumiyetle bu 
noktada çıkmaktadır. 2,5 yaprak alınacaktır, 
denmektedir, yani bir tepe tomurcuk ve onu 
takiben iki yaprak. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu kanun çıkar
ken, tabiî Türkiye'de kâfi derecede tatbikat ol
madığı için dünyadaki umumi ölçüler dâhilinde 
bu yaprak durumu tesbit edilmiştir. Türkiye'de 
biz çaydan Mayısta başlarız, nihayet Eylül ve 
en geç Ekime kadar olmak üzere altı ay mahsul 
alırız. Halbuki bu kanun yapıldığı ve fikirler 
alındığı zaman dünya memleketlerinde bilhassa 
Hindistan, Endonezya ve Seylân gibi ve diğer 
Afrika memleketlerinde bugün çoğunda altı ay 
değil, 9 - 11 ay mahsul alınır. Onların iklim
leri bizden çok daha farklıdır. 

Şimdi mahsul bugün bu hale geldikten sonra 
Tekel tdaresi bu çekişmeyi de gördükten sonra 
şöyle bir tecrübe ve yol tutması lâzım gelirken, 
maalesef bunu yapmamış ve bu çekişmenin de
vamına göz yummuştur. Neden 2,5 yaprak, ya
hut bir tepe tomurcuk ve iki yaprak? Ondan 
sonrasından çay olmaz mı, veyahut olursa iyi 
olmaz mı? Bunu evvelâ lâboratuvar denemele
rinden geçirmek lâzım. Kaçıncı yaprağa kadar, 
hangi aylarda ve hangi bölgelerde ne miktar 
tein ihtiva etmektedir. Ayrıca her bir yaprağın, 
tepe tomurcuğundan sonra bir yaprak, ikinci 
yaprak ve nihayet aylar itibariyle ondan sonra 
gelen yaprakların çay olup olmıyaeağmı fiilen 
lâboratuvarlarda ve fabrikalarda denemek su
retiyle tesbit etmek lâzımgelir. Yoksa, ezbere 
2,5 yaprak alacağım, çay yapacağım denirse, 
öyle yerler vardır ki, 2,5 yapraktan çay olmaz; 
öyle zamanlar vardır ki, bu 2,5 yaprakla cay 
olur. Bunu fiilen fabrikalarda yapan teknik ele
manlar bize ifade etmişlerdir. 

Şimdi müstahsil ile olan bu alım müca
delesinden sonraki, safhayı 'biırer birer anlat
mak N istiyorum : 

Vatandaş bu çayları sırtında getirir, bu 
alım yerlerine, Sırtlarında getirirler, kimlisi bir 
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saat, kimisi iki saat, kimisi üç saat, sırttmda 
sepetler içinde !bu çayları ahım yerlerine 
götürür. Alım yerlerinde bir gün bekler, sa
bahtan akşama kadar, bunu teslim eder. 
Üstüste konan çaylar umumiyetle gelinceye 
kadar zedelenir. Rize'nin arızalı olması, Nafıa 
Vekâletinin kâfi derecede vasıta vermemesi 
ve mevcut yolların bakımının noksan oluşu 
sebebiyle pek çok yere vasıta gitmemektedir. Bu 
biraz da Tekelin işine (gelmektedir. Çünkü 
Tekel, yol olan yerlere alım yerleri açmak 
zorundadır, açması icabetmektedir. Böylece 
teşkilâtı dalha /genişlemek istidadı göstermek
tedir. Halbuki oradaki 'Tekelin mümessilleri 
mümkün olduğu kadar az alım yeri açmak su
retiyle vatandaşın uzun yol yürümesine, uzun 
zaman kaybına ve çayların iböyle sırtta uzun 
müddet taşınması suretiyle zedelenmesine se-
bebolmaktadır. Çaylar alım yerlerine alındık
tan sonra, muayyen bir kalınlıkta üstüste 
yığılmaması lâzımgelir. Halbuki bilhassa bas
kın ayı olan Mayıs ve Haziran aylarında çay
lar alabildiğine üstüste yığılır ve açık ara
zide alabildiğine serilir. Depo içinde olanla
rın, kap'alı yerde olanların üstündekilere bir 
şey olmaz. Fakat ortadakiler ıslak bir hale 
gelir, alttakiler çürür. Dışarda güneş altında 
olanla,rın yaprağı kurumuş yaprağa döner. 
Ondan sonra bu çayların orada kaç gün ka
lacağı 'bilinmez. Halbuki çayın normal olarak 
24 saat, en geç 48 saat zarbında fabrikalarda 
işlenmeye başlanması lâzımgelir. Çayın bu 
alım yerlerinde bazan iki üç gün kaldığı vâ-
kıdır. Dediğim gibi birçoklarının üstleri ku-
r.umuş yaprağa döner, 

Alım yerlerinden fabrikalara da kamyon
larla nakledilir'. Kamyonlarda üstüste yığılır, 
yollar çok bozuktur, büyük sarsıntıya uğrar
lar ve fabrikaya gelinceye kadar ıbir hayli ezil
meye yüz tutarlar. 

Fabrikaya ıgfîlen çayların fabrikadaki tabi 
olduğu muamelelere 'gelince: İlk iş soldurma
dır. Yani çayların kaliteli çay olabilmesi için 
nıııamele başlayıncaya kadar ezilmeden suyu 
çıkmadan veya daha çok ıslanmadan, çürüme
den buraya gelmiş olması lâzımdır. Nasıl gel
diğini izah ettim. IŞimdi de fabrikadaki soldur
manın durumunu anlatmak istiyorum. 
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Soldurma tabiî olarak gölgede yaprakların 

bezler üzenine verilmesiyle temin edilir. 24 sa
at burada kalırlar, ondan sonra fabrikanın di
ğer imalât safhasına geçilir. Ama Mayıs ve 
Haziran aylarında kampanyanın başladığı ve 
yeşil yapraklarının yüzde 39 mm alındığı bu 
devrede 'bu soldurma işlerini yapmağa fabri
kaların 'hiç birisunin kapasitesi kâfi değildir. 

Onun için iki yol vardır. Biri cebrî soldur
ma; yari birtakım cebri muamelelerle bu sol
durmanın temini; diğeri de, soldurmadan vaz
geçmek, tütün kıyan malamalarda çay yap
raklarını tütün gibi kıymak, ondan sonraki 
diğer muamelelere geçmek. Elbette ki 'bu ça
yın kalitesi için zaruri bulunan soldurma ya
pılmadığı müddetçe çayın kaliteli olmasından 
bahsetmek ımümkün değildir. Tekel, bu işi o 
kadar geriden takip ediyor ki; meselâ dere-

. pazarı fabrikasında soldurma cihadı vardır, :bir 
türlü monte edilmez. Filan yerde soldurma te
sisi vardır, kazanı bilmem arızalıdır, yapılmaz. 
Esasen Tekel bütün atölyelerinde suni soldur
ma, cebrî soldurma tesisini yapmamıştır.. Hattâ 
en büyük fabrikalardan biri olan îyidere fab
rikasında dahi cebrî soldurma yapılmamıştır. Ay
rıca yeni yapılmakta olan Fındıklı fabrikasında 
cebrî soldurma yoktur. 

Soldurma muamelesinden sonra yine ça-
ym iyi kaliteli çay imali için kıvırma ve fer-
mastasyon mamelesi vardır. Bu muamele tak
riben 3/5 ile 4,5 saat arasında sürer; kıvırma 
makinalarına girer. Burada çayın birtakım su
ları süzülür, kıvrılır, fermantasyona girer. Yani 
kendi kendine muayyen 'bir hararatte ve muay
yen bir hararetle birtakım kimyevi .muameleye 
tabi olur. Ama gelin görün ki, 'bizim atölyeleri
mizin çoğunda bu fennî tesisler yoktur. Ferman
tasyonda lüzumlu rutubet, çuvallar kanmak ve 
onlara hortum sıkmak suretiyle sağlanmaktadır. 
Yani çuvallar ıslatılıyor, böylece üzerinde rutu
beti temin edilmek isteniyor. Halbuki bu ferman
tasyon muamelesi sırasında muayyen bir hararet 
ve muayyen bir rutubet nidbetinin bulunması 
l'âzımigölir. Elbette ki bu tip bir muamele yapı
lırsa burada kaliteli bir çayın imali mümkün 
değildir. Bu hususta yeni ve modern makina]ar 
bulunmaktadır. Bunlardan bilhassa C.T.C. Cent
ral Trafik tesisleri ki, bunlar kombine kıvırma 
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makinalarıdır. Yani kesme, parçalama ve ezme 
işlerini görür. Bakanın izahatına göre bunlardan 
1D83 te bir tane, 1964 te - zannediyorum henüz 
gelmemiş - iki tane C.T.C. tesisi ithal eıtmek 
için teşebbüs edilmiştir. Elbette ki yalnız Rize'
de 17 tane atelye ve fabrika olduğuna göre böyle 
3 C.T.C. tesisiyle bu işlerin düzenlenmesi müm
kün değildir. Ama Sayın Vekile sorduğumuz za
man kendisi efendim biz bu tesisler geldikten 
sonra ayrıca Makina - Kimya'ya sipariş etmesi 
suretiyle bunların tamamlanacağı söylenir. Bun
dan evvelki, 1961 yılından bu yana yapmakta 
olduğumuz bu mücadelede biz bunları söyleriz, 
her zaman için bunların yapılacağı söylenir. 

Şimdi bumdan ayrı olarak Froyd diye modern 
soldurma tesisleri, bu soldurmaları 24 saatten 
4 saate indirilmesi için; batta çok sıkışıldığı za
man da 3,6 saate indiren tesisler vardır. Hamd-
olsun 40 tanesinin Makina - Kimya'ya sipariş 
edildiğine dair aldığımız haber bizi sevindirmiş
tir. Bunun kâfi bir balde sipariş edilmesi yolun
da gayreftlerini kendilerinden rica ederim. Bir de 
(Tjeaves «torağa tanks) yani yaprak muhafaza 
tankları vardır. Bu tanklar 24 saat zarfında ima
lâta geçmesini söylediğimiz bu yaprakları 3 gün 
hiç kalitesinden kayb^memek şartiyle muhafaza 
eden tanklardır. Bu tanklara teşebbüs ettiklerini 
söylüyorlar. Durum hakkında fazla bilgi verir
lerse memnun kalırız. 

Şimdi bu kadar modern teçhizattan mahrum 
çaylarımızın elbette ki kaliteli olması mümkün 
değil. Fermantasyon safhasından sonra fırınlama 
safhası gelir. Burada fırınlamada, çayın kalite
sine göre, gruplarına göre, kokusuna göre, tadı
na göre 100 d'3reci3 civarında - biraz aşağı veya 
yukarı - bir fırınlamaya, pişmeye tabi tutulur. 
Fırınlama bittikten ısıonra bunun elemesi yabancı 
maddelerden ayrılması gelir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu eleme hususun
da Sayın Profesör Sait Tekeli'nin yapılması lâ-
zTımgelon muameleler hakkındaki notunu oku
mak istiyorum. «Çay, elemelerden başka ambar
lama, paketleme ve taşımada da havadan su 
omer ve bunların neticesi olarak dayanması aza
lır, kalitesi değişir. 

Çaydaki su miktarı ve çayın sonradan emdi
ği su miktarı, çayın dayanma ve kalitesi baki' 
mından çok ehemmiyetli olduğundan : 

m 
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1. Fırından çılkari sıcak çayların en kısa za

manda soğutulması (sıcak çayın daha kolay ve 
çabuk su emmesinden), 

2. Geceleri çayın bulunduğu kablarm üstü
nün örtülmesi, 

3. Çayların ancak gündüz elenmesi, 
4. Çayların lüzumsuz olaralk açık, sıcak bı

rakılmaması, 
5. Nemli, yağmurlu havalarda kuru çaylara 

dokunu1 maması, 
6. Eleme odasındaki kapıların nemli hava

larda (kapalı tutulması ve icabında kurutma oda
sından çıkan sıcak hava ile ıslatılması, 

7. A4)iratörlerin nemli havayı emmemesi, 
8. Sıcak, güneşli havalarda eleme odasının 

güneşe bakan pencerelerinin açılması, 
9. Elenmiş çayların zaman geçirmeden pa

ketlenmesi, 
10. Eleme odasında hararetin fazla değişme

mesi, tecridedilmis (bulunması, 
11. Toz aspiratörlerinin akşam işletilmemesi 

lüzumludur. 
Çayların su emmemesi için dikkat edilmesi 

gerekli bu işlerin böyle etraflı olarak yazılması, 
bu işlere Rize fabrika ve atölyelerinde hemen 
hiç aldırılmadan bulunmasından ve bunun ne
ticesi olarak hiç lüzum olmadığı halde çayları 
ikinci defa kurutma zorumda kalmmasındandır. 
İkinci diefa kurutma, çayın değerine tesir yapar.» 

Şimdi arkadaşlarım, şurada bahsedilen, 11 
maddede zikredilen hulusların diyebilirim ki hiç
birisine burada dikkat edilmemektedir. Yaban
cı maddelerin temizlenmesi için mıknatıs kullanıl
ması falan gibi hususları da en iyi fabrika dedi
ğimiz merkez fabrikasında dahi görmek mümkün 
değildir. 

Bu eleme ve tasnif bittikten sonra iş depola
ma ve paketlemeye gelir. Depolama işi hele atel-
yelerde fecaat denecek kadar kötüdür. Düşünü
nüz, miadı dolmuştur. Çinko üzerine saç kaplı 
barakalar ve bu barakaların çoğunun saçları ara
sında açıklıklar vardır. Rize'nin yağmuru ma
lûmdur. Çayın da su emmesi ve su >emdiği tak
dirde de kalitenin (bozulması aşikâr olduğuna 
göre bu depolardaki çayların kalitesini, şu kötü 
şartlar içinde, iyi yapılsa dahi muhafaza etmek 
mümkün değildir. Üstelik çoğunda depo yoktur. 
Makinalar arasında, yemekhanelerde, fırınların 
arkalarında çaylar depo edilmektedir. Kışın bu 

12 ,1.1935 O : 1 
barakaların üzerine yağan karlar barakaları çök
türmesin diye - çünkü miatları dolmuştur. Bara
kaların üzerinde pencereler vardır O pencere
lerden kar içeri alınır, yanında çay vardır - içe
risinden dışarıya atılır. 

Aziz arkadaşlarım, yani yüzde 7 den fazla ru
tubet almaması lâzımgelen çayın böyle bir yerde 
kalitesini muhafaza etmek, Avrupa'ya, Amerika'
ya satmak mümkün müdür? Sonra şikâyetin baş
ka yerde aranması mümkün müdür? Ayrıca ça
yın iyi olması, kalitesinin iyiliğini anlamak ve dı
şarıya satmak için tadının, kokusunun, renginin 
durumuna göre tasnif edilmesi lâzımdır. Ve öyle 
bölgelerin çayları vardır ki, bu çaylar gayet gü
zel buruklu olur. öyle çaylar vardır ve öyle ame
liyeden geçer ki, gayet güzel kokusu olur, gayet 
cfüzel rengi olur. Malûm ya çayda renk de mühim. 
Bunların herbiri bir çayda olmaz. Onun için har
manlama işinin bunlara göre yapılması lâzımdır. 
Bunları yapacak da adam yok. 

Arkadaşlarım, bugün çok mühim bir eksiklik 
daha var, o da şu: Eleman noksanlığı. Fabrika
larda aklınızı durduracak derecede iyi idare nok
sanlığı vardır. Zannediyorum, ya iki fabrika ve
ya üç fabrikada aklı başında bu işleri tedvir ede
cek derecede müdür vardır, onun dışındakilerin 
hiçbiri bu hususta ehliyetli değildir. Vekil diye-
bilirse, iddia edebilirim, ayrı ayrı gösterebilirim, 
bu atelyeleri sayabilirim ki, bunlar bu fabrikala
rı idare etmekten âcizdirler. 

Üstelik müdür, oraya getirilen atelye âmiri, 
çekirdekten yetişme değildir. Umumi kültürü, 
bu husustaki nazarî bilgileri kâfi değildir. Bir 
yerden bir ambar memuru veya eksper alınmış, 
götürülmüş, altı ay bir yerde - o da vekâleten -
müdürlük yaptırılmıştır. Diyebilirim ki, tesisle
rimizin çoğunda müdürler vekâleten bakmakta
dırlar. Asli müdürleri yoktur. 

Bir, iki atelye hakkında kısa bilgi verirsem 
durum daha iyi anlaşılmış olur. Meselâ Çiftlik 
Atelyesi : 

Cebrî soldurması yoktur. Kazanı çürük çıktı
ğından 1959 dan beri çalışmamaktadır. Fennî ve 
ihtiyaca elverişli bir fermantasyon dairesi yok
tur, su dizellerine yetecek kadar dahi değildir, iş
çi yemekhane ve yemek pişirme yeri yoktur. 
Fabrikanın makinaları arasında bu işi görürler. 
Mamul çay deposu yoktur. 
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Kendirli; cebrî soldurması yoktur. Deposu ya

pılmamıştır. Altları beton, miadı dolmuş sac ba
rakalarda çaylar depo edilmektedir. Ayrıca fı
rınların etrafı ve makinalarm civarı çaylarla dol
durulmuştur. Fermantasyon çuvallarla yapılmak
tadır, suyu kifayetsizdir. 

Fabrikalarda mevcut durum böyle olduğu hal
de yeni yapılmakta olanların bâzıları da Vekâle
tin bir lüzumsuz inadından doğan, Maliyeyi, Ha
zineyi zarara sokan bir durumu var. Projeler za
manında yapılmıyor. Yapılmadığı için müteahhi
de bizzarur müddet verilmektedir. Halbuki ora
lara paralar yatmıştır, müteahhide altı ay, 1 se
ne vâde verirseniz bu demektir ki, paralar verim
siz kalmıştır. Ayrıca Orta Pazar Fakribası diye 
yapılmakta olan bir fabrika var. Bu fabrikanın 
temelleri tutmamıştır. Tekel ısrar etmiştir, illâ 
fabrika burada kurulsun diye. 2.900 000 liraya 
i'lıale edilen bu fabrikanın hemen kemen temel 
kısmına 1 200 000 liraya yakın para 'sarf edil
miş ve bütün (bunlara rağmen bu fabrikanın 'bit
tikten sonra ayakta durup durmıyaoağı şüpheli
dir. Zaman Kaman ikaz edildiği söylenir, bura
ya jeologlar .»elsin, Ibu araKİ kayıyor çatlıyor, bu
raya bina yapılmaz, fabrika 'kurulmaız, jeologlar 
gelsin, eğer olmazsa yerini değiştirin dendiği 
'söylenmiş olmasına rağmen maalesef bu fabrika
nın aynı yerde yapılmasında ıisrar edilmiş,. ızan-
noderiz 'ki, bundan dolayı Hazine bir hayli zara
ra girmiştir. ı 

Aziz arkadaşlarım; çayın bütün bu kötü şart
lara rağmen halkkmda çok iyi şeyler söylenen ve 
raporlarının bâzılarını Sayın Memduh arkada
şım okumuşlardı, ben de birkaç, tanesini daha 
okumak suretiyle bunu takviye etmiş olacağım: 

«Londrada, «Oeorge White» Şirketi Rize'den 
'gönderilen üç çay numunesi «O. F. î., O. H. t., 
B. O. P.» halkkmda 26 . 1 . 1948 tarihinde şu 
hükümleri bildirmektedir. 

(Kuru çay iyi imal ve tasnif edilmiştir. Ku
ru çay m rengi siyah, «öp ve yaprak tüyü tozla
rından tamamen temizdir. O. P. t. iyice kıvrıl
mış tel şeklinde bir manzara arz etmektedir.) 

(»B. O. P. ve O. F. boy itibariyle ıçok güzel 
altınbaş gösterişleri çok iyi «Parlak altın renkte» 
ve «mat altın rengindedir.») 

('B. O. P. ve O. F. demleri kuvvetli ve renkli 
ise de biraz daha buruk ve kokulu olması iste
nir. Gerçekten burukluk ve koku bakımından bi
raz noksanı vardır.) I 

12 . 1 . 1965 Ö : İ 
(O. P. 1. lise tabiatiyle o kadar kuvvetli ve 

renkli değildir. Bunun da burukluk ve koku ba
kımından bira»; noksanı vardır.) 

Fakat bu çaylarda öyle mümtaz bir lezzet ve 
çeşni vardır ki, bu da bütün diğer çay ımıımtafca-
1 arından ziyade Darjüling çayı [hissini veriyor.» 

Burada bir bocanın not ilâvesi var, diyor ki : 
(ıBu çayın kurusunun güzel manzarası ve de

minin boş ve nefis görünüşü ve zengin lezzet ve 
burukluğu diğer memleketlerin yetiştirdiği çay
lar arasında kendisine mümtaz bir mevki sağla
maktadır.) 

Bu raporda bildirilen çay çeşitlerinin işaret
leri ve çayların işleme ve ayırma tekniğine ait
tir. Raporda Rize çaylarında burukluk ve koku
nun biraz noksan olduğuma ait bükümler yerin
de ve doğrudur. Çünkü çaylarda burukluk, çeşit 
ve yetişme yeri ile ilgilidir. 1948 senesinden 
sonra çay yetişme «abası çok genişlemiştir. Esa
sen bir yerin, ve bir ayın çayı çayda 'aranan bü
tün vasıfları sağhyamaz. Bu 'sebepten muhtelif 
yerlerde ve aylarda yetiştirilen çaylar, bu vasıf-
i arına ıgöre barınan edilir. Londra'ya ıgönderilen 
bu çaylar, harman ıçayı değildir. Bunun için bil
dirilen noksanlar tabiîdir. Buna karşılık Rize 
çaylarının lezzet ve çeşnisinin bulunduğu ve Ri
ze çaylarının diğer memleket çayları arasımda 
mümtaz bir mevki aldığı hakkındaki hükümlerin
de ehemmiyetle durmak lâzımdır.» 

Şimdi bütün bu hâdiselerden sonra dünyada 
çay fiyatlarına ve satış sekilierine 'gelmek istiyo
rum : 

Ncw-York borsasında 1962 yılında ıçay fiyat
ları şöyledir : 

Seylân çayları, sıra malları libresi 65 sent, 
yani takriben 12 lira civarındadır. İyi malların 
libresi 75 sent, kilosu 14 lira civarında, bunla
rın kırık çaylarının sıra im alları 10 lira, iyi mal
lar 14 lira civarındadır. 

Cava çayları, sıra imal lan takriben 10 lira, 
iyi mallar 14 lira, kırıkları 9 lira, iyi malları 
13 lira. 

Formıoza çayları biraz daha düşük kaliteli 
ve ucuzdur. 

Şimal - Hindistan çayları, yani ibizim çaya ya
kın Darjiiling tipi çaylar, bunların sıra mallar] 
libresi takriben 65 sent, kilosu 12 - 13 liraya ge
lir. 

İyi cins Şimali - Hindistan çaylarının libresi 
90 sentten yukarıdır. Kilosu 1.6 lira civarında-
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dır. Yani bizimkine benzediğini iddia ettiğimiz 
iyi kaliteli çayların New-York borsasında fiyat
ları 16 lira civarındadır. Kırıkları dahi 15 li
radır. 

Londra piyasasındaki fiyatlara ıgelince; bu
rada Şimali - Hindistan çayları vasatisi 1963 yı
lında 11,98 liradır. Seylân çayları vasatisi 11,82 
liradır. 

Nitekim Tekel İdaresi itfal ettiği Darjiiling 
tipi çaylara CİF 13,68 lira bedel ödemiştir. 
Gümrüğü ile beraber 'kendisine 26 lira küsur ku
ruşa malolmuştur. Kart yaprakların idareye ve
rildiğini iddia ederek mubayaada müstalıisıla 
miişkilât çıkarılmakta, 2,5 yaprak yerine 1,5 yap
rak almakta, yeni fabrika yapma, mevcut fabri
kalardaki noksanları tamamlama yoluna gitmiye-
rck çay ekim sahasını tahdit ve yaş yaprak fiya
tını düşürmek 'suretiyle istihsali azaltmak iste
mekte ve bu tasavvurlarını beş yıllık plâna al
mış bulunmaktadır. Buna mukabil müstahsil bu 
ınevzudaki ilmî eserleri delil göstermek suretiyle 
kuru çayın kalitesinin bozuk oluşunda haklı se
bebin fabrikanın azlığı, mevcut fabrikaların pek-
çok noksanlarının bulunuşu, alım yerleriyle fab
rikalar arasında daimî trafiğe açık yolların ol
mayışı olduğunu, çay yapmaya müsait olmryan 
yaprakların koparılmasının dahi ımümkün olma
dığını iddia etmektedir ki, yakın alâkama istina
den ve samimiyetle arz edeyim, müstahsilin bu 
iddiası tamamen doğrudur. İdarenin selâhiyetli 
şahıslar iyi e yaptığımız hususi -temaslarda bu 
kimseler hakikati kabullenmekte çayın kalitesi
nin bozukluğunda kusurun % 90 nımn idareye 
aidolduğunu itiraf etmektedirler ki, Vekil Beye
fendinin dahi samimî kanaatinin hu yolda oldu
ğuna şahsan inanmaktayım. 

Seylân çayları için CİF 13,75 lira civarında
dır. 

Şimdi dünya piyasasında çaylarımızın çok 
rahatlıkla, şu bahsettiğim muameleler normal ya
pıldığı takdirde, 10 liranın üzerinde her zaman 
sat 11 ması mümkündür. 

Şimdi bunların satılması için *ıe yapmak lâ
zım, Tekel ne yaptı ve ne yapıyor? Dış Ticaret 
Dairesinin Amerikadaki zannederim Dış Ticaret 
Dairesinin çay ihracatı hakkında bir yazısı var. 
Amerikadan edinilen bilgiye göre Amerika'nın 
bir yılda 50 000 ton çay istihlâki var. Bunun sa
tışı için deniyor ki : «Türk çayının Amerikan 

12 .1 . 1965 O : 1 
piyasasına girebilmesi için standart bir malın 
ve kifayetli ihraç, stokunun mevcudiyetinin ön
sel ilkeler 'bulunduğu takdir buyurulur» denil
mektedir... Demek oluyor ki, bir dünya ve bil
hassa Amerikan piyasasına girebilmek için bir 
defa mal standart olacaktır. İkincisi de onu bes-
1 ivecek ve o malı şevke hazır Ibir 'stokumuz ola
cak. Bizim Tekelde var mı böyle ıbir şey? Yetiş
tirilmiş, imal edilmiş, evsafı bozulmuş çayları biz 
götürmüşüz, oraya satmışız.» 

Şimdi Amerika için hu. Londra'daki durum 
daha başka. Oradaki müşavirliğimizden aldığı
mız rapordaki malûmatla durumu birkaç cümle 
ile arz etmek isterim. Raporun çay pazarları hu
susundaki bölümde deniliyor ki : «Milletlerarası 
ticarete mevzu teşkil eden çayların büyük bir 
kısmının fiilen numune esasına göre satıldığı an
laşılmaktadır.» 

Arkadaşlarım bizim. Londra piyasasına gön
derdiğimiz çaylar nasıl (gitmiştir, biliyor musu-
ınuz? >Bu çayların rutubet almaması için bu ka
dar itina gösterilmesi hususundaki delillere rağ
men çoğu bez torbalar içinde sevk edilmiştir. 
Bunlar o bahsettiğim açık hangarlardan götürü
len çaylardır. Tahmin ediyorum ki, bunları iç
mek için değil de tein elde etmek için kullan
mışlardır. 

Yine devam ediyoruz : 
«Çay üzerindeki muamelelerin mahdut bir 

kısmı ise (iyi, oralama kalite = avarage quality) 
esasına göre yapılmaktadır. Tabiî bu satış şekli 
yalnız işletmenin ve mahsulünün alıcılar tarafın
dan senelerce tecrübe edilmiş bulunmasından ison-
ra 'mümkün olabilmiştir.» 

Şimdi ıbiz ihracatta müşkülâtla karşılaşıyor
sak demek ki, uzun bir tatbikat ve satış yeri bul
duktan sonra mümkün olmuştur. Onun için bu 
kadar telaşlanmaya lüzum yoktur. 

Devam ediyorum : 

«Dünya çay satışlarının büyük kısmı Londra, 
Kalküta, Nayrdbi, Hamburg ve Anvers borsala
rında, tertiplenen müzayedelerle yapılmaktadır. 
Bu borsalardan en önemlisi Londra, Kalküta vo 
Koiombiadır.» 

İngiltere'de.pazarlanma : 
Dünya <çay ticaretinin hemen yarısına yakın 

kısmını masseden İngiltere'nin merkezi Londra 
şehrindeki çay borsası en büyüğüdür. Londra 
ıborsası müzayede satışlarında piyasaya arz edilen 
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çayların 'da fiilen ingiltere'ye ithal edilerek 
Londra, Liverpol veya Avanmutta limanlarında 
hazır bulundurulmaları icabetmektedir. Yani 
eğer siz bu limanlarda çay hazır bulundurmaz-
samz piyasalarda mal satamazsınız. 

Aynı raporda piyasanın seyrini ve bunun 
_.üzer:|nlde düşüncelerini anlatıyor ve diyor ki, bü
yük bir müstehlik memleket olan İngiltere de 
İkinci Dünya Harbinden bu yana müstehlik zevk
lerinde derişiklikler kaydedilmiştir. Harbten ön
ce ucuz kaliteli çaylara iltifat edilirken son yıl
larda müstehlikin çok daha iyi kaliteler aradığı 
müşahede edilmektedir. 

Çay fiyatları son aylar zarfında temevvüçler 
•göstermektedir. Bu bakımdan çay piyasaları nor
mal bir veçhe arz etmektedir. Rekoltelerin ge
çen yi 11 andakinden pek fazla olmadığı hesaplan
maktadır. 

Şimdi arkadaşlarım ben hesabettim, dünyanın 
büyük istihsal yapan ımemleketlerinde, Hindis
tan'da, Yeni Zelanda'da, Pakistan'da, Seylân'da, 
çay istihsali düşmektedir. Nitekim istihsal 1961 
yılında 779 300 libre iken, 1962 de 756 000 lib
reye düşmüştür. Keza Paikistan'da 1961 istihsa
li 58 516 libre iken 1962 de 51 000 libreye düş
müştür. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Fazla teferruata girmenizde araştırmanın açıl
ması bdkımmdan bir fayda umuyor musunuz? 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Evet 
efendim. 

Bunun sebebi şu: Dünyada istihsal, zannedil
diği gibi, bizim gibi bir yükselme seyri takibet-
miyor. Onun için bizim istihsalimizin artışı en
dişe verici değil, memnuniyet verici olmalıdır. 
Yanlış anlaşılıyor, bizdeki istihsal artışından do
layı Hükümetin telâşı yanlış bilgilere dayanmak
tadır. Bu noktadan dolayı ben bunu izah ettim. 

Devam ediyor. «Daha böyle çok istihsalde 
ibulunan memleketlerde bu artış azalmaktadır» 
diyor. 

Arkadaşlarım, ben Sayın Profesör Sait Teke-
li'nin makalesinde bir hayli incelenen bu mese
leyi okuyup da bugün tükettiğim sabrınızı daha 
fazla taşırmak istemem. Onun <için bütün bu söz
lerimden sonra neticeye gelmek istiyorum. 

Netice olarak şunu diyebiliriz: Fabrika kapa
sitesi kifayetsizdir. Bizzat Tekelin kendi eleman
ları dahi bunların kifayetsiz olduğunu muhtelif 
vesilelerle beyan ettiklerini görmüşüzdür. 

12 . 1 . 1985 O : 1 
Bin ton günlük kapasitenin en az yüzde 25 

nisbetinde artırması zaruri görülmektedir. Bu
nun için de, esefle söylemek lâzımdır ki, plân
lama da yeni yapılan iki fabrikanın yapılması 
reddedilmiştir. Bu da yanlış bir noktaya isti-
nadetmektedir. Çünkü, plânlama diyor ki, efen
dim, siz eski fabrikalarınızı bitirin de sonra 
yeni fabrika yapın.. Bunu takdirinize bırakı
rım. Zaten plânı yapanlar gidip de çay yaprağı 
nedir tetkik etmediler, bunları görmeden yap
tılar. Onun için böyle şeyler olabilir. 

Makina ve teçhizatları noksandır, birçoğu 
çok iptidaidir. Ehliyetsiz personel çoktur. He
men hemen idareci yok denecek kadar azdır. 
Binaenaleyh, ehliyetli personel yoktur. İstihsal 
organizasyonu, istihsalin iyi olması için elve
rişli hale getirilmemiştir. İhraca elverişli çay 
istihsal edecek bir organizasyon yapılmamıştır. 
Çok süratli inkişaf eden çaycılık ve çay sanayii
nin gidişini ve düzenini tekelin âtıl, yavaş ve 
geriden, çok geriden takibeden vasati ve kanu
ni formaliteleri içinde temin etmesine imkân 
yoktur. Bu sebeple Beş Yıllık Plân da hemen 
hemen tek kabul edilen ve taraflara verilmiş 
olan bu işlerin, müstakil İktisadi Devlet Teşek
küllerine benzeri bir teşekkül tarafından yapıl
ması hususundaki araştırmalar, esefle söyliye-
yim ki, plânın kabul edildiği 1962 yılından bu
güne kadar, bittiği söyleniyor, ama henüz daha 
Meclise gelmemiştir. 

Çaycılık bir aile ekonomisi içerisinde müta
lâası mümkün bir ziraat nev'idir. Herkes ancak 
yapabileceği kadar çay yapar. Bu sâilerin ilâ-
nihaye devam edeceğini sanmak durumu bilme
mekten ileri gelir. Çünkü, çay mahsulü toplama 
zamanında pamuktan daha acele istiyen bir 
mahsuldür. Eğer filizler görülmüşse, bu filizleri 
en geç iki gün, hattâ güneşli bir havada kal
mışlarsa bir günden sonra kopartırsanız Tekelin 
eksperleri, «Bunlar kartlaşmıştır, onun için ala
mam» der ve yeni mücadelelere sebebolur. Onun 
için çay filizi meydana geldiği gün, bunu köylü 
takdir ettiği gün toplamaya mecburdur. Aksi 
halde iki gün bekliyemez, hepsi kartlaşabijir. 
Binaenaleyh, böyle iki günde Rize'de, hemen 
hemen aynı zamanda bölgeler idrak ederler, işçi 
bulmak mümkün değildir. 

Sonra orada birtakım şikâyetler vardır. İş
çinin 3'cvmiycsi 15 liradır, falan... Ama adam 
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bütün sene içinde ya iki gün iş bulacak, ya üç 
gün iş bulacak. Demek oluyor k i ; günü günü
ne toplanma zarureti ve o zamanlarda işçinin 
bulunmaması, işçi ücretlerinin yüksekliği sebep
leriyle her aile çoluğu çocuğu ile birlikte an
cak yapabileceği miktarda çay yapar. Ücretle 
çay bakımı imkânsız değilse bile çok güçtür. 
Maliye Vekilinin buradaki beyanatını biliyor
sunuz. O kadar kolay olsa idi yüz dönüm, iki 
yüz dönüm pamuk yetiştirir, böylece yüz bin
ler kazanırdı. Fakat yapamıyor, Gelir Vergisi 
ödiyecek, otuz bin lirayı ödiyecek olan ancak 
Üç tane mükellef vardır. Zannedildiği kadar bu 
işten milyonlar vurulmuyor. Esasen bu mevzuda 
kaçakçılık da yoktur. Çünkü, mahsulünü 
Tekele satmak mecburiyeti vardır. Esasen sa
tacağı başka bir kimse de yoktur. Demek olu
yor ki, bunu, korkulduğu şekilde, tahdidetmek 
yoluna gitmek yarının Türkiyesi için zararlı 
alabilir. 

Biraz da yeşil yaprak kısmına temas etmek 
istiyorum. Arkadaşım söyledi ama, onun temas 
etmediği noktalara temas edeceğim. 

1957 yılından beri, biliyorsunuz, fiyatlar art
mamıştır, üç lira üzerinde durmaktadır. Hal-
Mıki eğer fiyat endekslerine bakarsak her yıl 
Türkiye'de umumi fiyatlar en az yüzde beş yük
selmektedir. Aşağı - yukarı yedi - sekiz sene geç
ti, hesaba vurursak 8X5=40.. Yüzde kırk nis-
betinde fiilen çayın fiyatları düşmüştür. Hele 
önümüzdeki 3 - 5 sene daha bu fiyatlar artıral-
mazsa - ki bunların artırılması şarttır - fiyatla
rın 5 - 6 sene sonra bir yüzde otuz, yüzde kırk 
ııisbetinde daha düşmüş olacağını göreceğiz. 
Bunu anlamak için müneccim olmaya lüzum 
yoktur. 

Nihayet çayın fiyatı ve istihsali Türkiye için 
endişe verici olmamak lâzımgelir, demiştim. 
Oünkü, bizim istihsalimiz 10 500 ton, istihlâki
miz de aşağı - yukarı 10 500 ton, üç beş sene 
içinde çıksa çıksa bu 15 000 tona çıkar. 15 000 
tona çıktığı takdirde vatandaşın da her yıl çay 
istihlâki arttığına göre istihlâk en az 12 -13 bin 
tona çıkacaktır. Hiç olmazsa 5 yıl için arada 
2 000 ton fark kalıyor, beyler. 

Çay içenler bilirler, tiryaki olmak her za
man İçin mümkündür. 

Denecek ki, vatandaş iyi çay içmemiştir ki 
nasıl tiryaki olsun. Eğer vatandaşa iyi çay içi-
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rirsek inanın ki Türkiye'de yirmi bin tonluk 
çay istihkakı ile karşılaşacağız ve eğer bu im
kânı. bulabilirse. Türkiye yeniden çay sahalarını 
teşvik etmek zorunda kalacaktır. 

Farz ediniz ki, bu da olmadı, hesap meydan
da, en son iki bin ton ihracetmek zorunda ka
lacağız. Söylediğim gibi, Amerika piyasasındaki 
durum malûm, buna göre bizim çayları ayarlar
sak bu Darjent tipi gibi çok beğenilen bu çay
ları biz 15 liraya satacağız. 15 liraya değilse 
bile 13 liraya satalım. 13 liraya yüzde yüz sata
biliriz, eğer Avrupai mânada satıcılık yapabilir
sek. Bunun bize maliyeti 17 - 18 liradır. Belki 
bugünkü fiyatlarla bu 20 lirayı buldu mu?... 
Arada üç lira fark var, beyler, ü ç lirayı 2 000 
tonla zarbediniz. 10 milyon lira eder. Ama şunu 
kabul etmemiz lâzımdır ki, bu bir sosyal sigor
ta primi olacaktır oradaki insanlar için.. Ayrıca 
Devletin teşvik tedbirlerine itimadın da bir si
gorta primi olacaktır. Aksi halde ondan sonra 
Devletin teşvik tedbirlerine kimse itimadetmez 
ve bu plâniyle de, fiilî tasarruflariyle de var
mak istediği hedefe varması mümkün olamaz. 
Onun için çay sahalarının gerek tahdidi, gerek
se fiyatlarının yükselmesi beklenirken düşürül
mesini düşünmek insafsızlık olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Yalçın. 
CEVAT YALÇIN (Rize) — Muhterem arka

daşlarım, çay yaprağının yetiştirilmesi, çay ima
li ve çay ithali ile Beş Yıllık Plânın çay bölü
münde aksaklıklar olup olmadığı hususunda 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince kurulacak 
bir araştırma komisyonu vasıtasiylc tetkikini 
mutazammın olan sayın arkadaşımızın verdiği 
tjjkriı* üzerine söz almış bulunuyorum. Çay 
belgesinin milletvekili bulunmam ve bizzat çay 
müstahsili olmam sebebiyle, bu geç saatlerde 
t>irkag dakikanızı, beni dinlemek için, lütfede
ceğinize inanarak peşinen hepinize teşekkür ede
rim. 

Aziz arkadaşlarım, takrir sahibi muhterem 
arkadaşım, tahmin ediyorum ki, Doğu - Kara
deniz 'bölgesine yaptığı bir gezide Rize'ye uğra
mış ve burada Rizeli deyince ihemen akla gelen 
<jay mevzuunda çay müstalhsılları ile sohbette 
bulunmuş ve onlardan aldığı bilıgileri 'haklı ola
rak tetkik etmek imkânına sahibolmadan yüksek 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 
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Aziz arkadaşlarım, <çay istihsali seneden se

neye artış göstererek son iki seneden beri mem
leket ihtiyacını karşılar seviyeye ulaşmış, hattâ 
ihraç maddelerimiz arasına (girmiş bulunmakta
dır. Çay ithali zaruretinden kurtulmuş bulun
mamız sebebiyle milyonlartaai liralık döviz tasar
rufu temin eden, ihraç imkânına salhibol mamız 
sebebiyle de önümüzdeki seneden itibaren yur
dumuza milyonlarca liralık döviz getirecek olan 
'bu mathsul üzerinde titizlikle durmak artık bir 
zaruret halini almıştır. 

Rize milletvekilleri (olarak 'biz nalçiz arkadaş
larınız çayın ve çay müstahsilinin dertlerini 
(defalarca salahiyetli mercilerin önüne getirmiş 
Ve bunlara tedbirler alınması için taleplerde 
.bulunmuşuzdur. Meselâ; Beş Yıllık Plânın mü
zakeresinde ve Iher sene bütçe müzakerelerinde 
ve bilhassa Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçe
sinde bu mevzuu dile getirmekte, tenkid ve te
mennilerimizi ve alınması 'gerekli tedbirleri ifa-
de etmekte isek de, üzüntü ile ifade edeyim ki, 
haklı taleplerimiz ilgi görmemekte ve maalesef, 
sevinmemiz, memnun olmamız icabederken, yaş 
çay yaprağı istihsalinin seneden seneye munta
zam bir artış göstermesi Tekel idaresini üz
mekte ve hu artışı teşivik edici 'tedbirler alın
ması gerekirken aksine olarak artışı önleyici ted
birler alınması düşünülmekte ve bu (görüşün bir 
neticesi olarak Beş Yıllık Plâna çay ekim sa
fhalarının talhdidi 'hususu konmuş bulunmakta
dır. 

Aziz ankald aşlarım, 'başta Rize lO'lınuaık üzere 
Artvin ve Trabzon ilcin çay Allahun: bir lıû'ttftı-
duır. Bu bollgemıin aıraızi duıruırmii -ve ıgurlbetiçiliği 
tcıümıleniıziiın ma'lûmuıduır. Rizeli ımıüteşelbbilsıtir ve 
ıçalışanıa Allaihan. vereiceğinıe inaınımalktadiır., ılşte 
Ibuı müteşebbisliği ve bu inancı sebebiyle Rizeli 
ıçay ziraati başlıadığı zamıaın ıdlör't elle buma sıaı-
mılmış, kısmen de olsa gurhetçilikıteın kendisi
ni kıulrtarmış ve Ikısa zıamaındıa çay istihsalini 
ibuigünıkü ısetviyeyc uılaışıtırmııştıır. Bulgüın ımıeımle-
ket ekonomisinde eiheımımiyetli bir mevkii ihraz 
etmiş okun bu ımıaihisuıllüımıüız'ü ve bütanı mlüs'tah-
ısıilını ^elbirliğiyle korumak Iheıpıiimiz için bir va
zife lolımulşfcuır. Bu sıetaeple şimdi ısıizlere çay mıüs-
talhsıllarınm dertlerini, çay sanayiindeki ak-
'sakilııkları ve lalnnımaısı gerekılıi tedbirleri arız 
•>e!dec'eğiımi. 

Yüksek Heıyetinizıden 'bu tedbirler mıeVzu-
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umda mıülzalheret isıtirthaım edeceğimi. KJÖIUUŞ'-
ıtıuam ıtıaımıaımıen takrir hudutkırii dahilindedir. 
iTalkrirdo kuruilımıası istenilen klomislyonuın ibeş 
yııllıik alkisaklıklaırij dahi: a raişıta'nmjası ist'elnımıek-
tedii'. 

Kalitesinin çok yüksek olduğu münakaşası 
mümkün olmıyacak şekilde ve en fazla çay müs
tehliki olan İngiltere'de yapılan tahliller ve bu 
tahlillere istinadeden raporlarla sabit olduğu 
halde içtiğimiz çayın 'bozukluğu bir vakıadır. 
Bunun se'bepleri üzerinde durmak kuru çayın 
nefasetini temin edecek tedbirleri almak, bu 
mahsulümüzün gerek dâhilde istihlâki ve ıgerek-
se ihracı için .bir zarurettir. Oerek idare ve -ge
rekse müstahsil çayın kalitesini yükseltmek su
retiyle dallı ilde istihlâki artırmak ve ihracedilme 
imkânını temin etmek mevzuunda 'hemfikirdir
ler. Ayrıldıkları husu's tedbirler mevzuudur. 
İdare düşünemediği veya düşünmek istemediği 
veya düşündüğü tedbirleri tatbik etmek kuvve
tini kendisinde bulamadığı için kusuru tama
men müstahsil a yüklemekte ve müstahsil tara
fından kart yaprakların idareye verildiğini iddia. 
ederek, mubayaada müstahsil a müşkülât çıkar
makta, ikibuçuk yaprak yerine birbuçuk yap-
-rak almakta, yeni fabrika yapma, mevcut fab
rikalardaki noksanları tamamlama yoluna 'git-
miyerek, çay ekim salhasını t-aihd.it ve yaş yap
rak fiyatını düşürmek suretiyle istihsali azalt
mak istemekte ve bu tasavvurlarını Beş Yıllık 
Plâna aılmış bulunmaktadır. 

Buna mukabil müstahsil bu mevzudaki ilmî 
eserleri delil 'göstermek suretiyle, kuru çayın 
kalitesinin 'bozuk oluşunda hakiki sebebin fab
rikaların azlığı, mevcut fabrikaların p>ek çok 
noksanlarının bulunuşu, alım yerleri ile fabri
kalar arasında daimî trafiğe açık yolların 'olma
yışı olduğunu, çay yapmaya müsaidolmıyan yap
rakların koparılmasının mümkün olmadığını 
iddia etmektedirler ki, yakın alâkama istinaden 
ve samimiyetle arz edeyim, müstahsilin (bu id
diası tamamen, doğrudur ve idarenin salahiyetli 
kimseleri ile yaptığımız 'hususi temaslarda, bu 
kimseler hakikati kabullenmekte ve kuru çayın 
kalitesinin bozukluğunda kusurun % 90 ıhın 
idareye aidolduğunu itiraf etmektedirler ki, 
Vekil Beyefendinin tabiî samimî kanaatinin bu 
yolda olduğuna şahsan inanmaktayım. 
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Aziz arkadaşlarım, yaş. çay yaprağı idarece 

müstahsıldan çay fabrikaları ve atelyelerine 
değişik mesafelerde bulunan alım yerlerinde 
mubayaa ©dilmektedir. Bu alım yerlerinin çok 
az oluşu sebebiyle müstahsil ekseriya günlerce 
arkasında çay sepeti olduğu halde istihsal 'etti
ği çayı bu alım. yerlerine getirmekte ve bu «me
safe «sebebiyle de gününde yetiştirememektedir. 
Buna bir de alım yerleriyle fabrikalar arasın
daki yolun çok bozuk oluşunu eklersek kalite
nin (bozukluğunda ilk mühim faktörün bu oldu
ğu meydana çıkar. İşte biz bu seheple çayın 
kalitesinin yükselmesinde büyük rolü olacağına 
inandığımızdan, gerek Beş Yıllık Plânın müza
keresinde gerekse 1964 Tekel bütçesinin müza
keresine Tekel İdaresinin Rize köy yollarının 
yapımına «Çay yollarının yapımı» adı altında 
iştirak etmesini istedik. Beş Yıllık Plânın Yük
sek Meclisinizde müzakeresinde bu teklifimiz 
üzerine söz alan Sayın Nafia Vekili, Rize köy 
yollarına diğer vilâyetlere nazaran öncelik ve
rileceğini ve bu sebeple Beş Yıllık Plâna böyle 
bir hükmün vaz'ma lüzum olmadığım beyan 
ettik. Ve bu beyan sebebiyle takririmiz Yüksek 
Heyetinizin iltifatına mazhar olamadı ve redde
dildi. 

Yine, 1964 bütçesinin Karma Komisyondaki 
müzakeresinde 'bu teklifi yeniledik, fakat yine 
maalesef ekseriyetin reyleriyle bu teklifimiz de 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; kalitenin (bozukluğunda 
rol oynıyan sebeplerden biri de Devlet daireleri 
arasında bir koordinasyonun bulunmayışıdır. 
Rize'de muhtelif çay fabrika ve atelyeleri var
dır, bunlar Rize vilâyet merkezindeki Merkez 
Çay Fabrikasına bağlıdırlar. Bir fabrika her 
hangi bir mevzuda bir ihtiyaçla karşılaştığı va
kitte bu ihtiyacını ilk defa merkez müdürlüğüne 
yazması, oradan da Tekel Umum Müdürlüğüne 
gitmesi, ve oradan da Ankara'daki Tekel Ba
kanlığına gelmesi ve aynı yollarla yine o fab
rikaya ulaşması lâzımdır ki, bunun ne kadar bü
yük bir zaman israfına sebebiyet verdiği ve bunun 
neticesi olarak da çaya icabeden müdahalenin 
zamanında yapılmadığının takdiri gayet kolay
dır tahmin ederim. 

İşte Ibu sebeple arkadaşlarım yine Beş Yıllık 
Plânın müzakeresinde, muhterem arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, çay işlerinin merkezi Ri-
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ze'de olmak üzere kurulacak müstakil bir umum 
müdürlük tarafından deruhte edilmesini talebet-
tik. Bu talebimiz kabul edildi ve fakat aradan 
iki seneden fazla bir zaman geçtiği halde bu yol
da henüz yapılmış bir şey görmek mümkün ol-
bu yolda yapılmış bir şey görmek mümkün ol
muyor. Beş Yıllık Plânın tahakkuk ettirilmiyen 
bu hükmünden dolayı bu üzüntülerimi huzuru
nuzda arz ederken tatbik edilmeyişi sebebiyle 
memnun olduğum iki hususu da zikretmek mec
buriyetini hissediyorum. Bunlardan birisi, çay 
ekim sahasının tahdidi, diğeri... 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Sadede gelsin arkadaş. Burada ıbunun kabulü 
veya ademi kabulü gerek, bir sürü şey anlatıyor. 

BAŞKAN — Geniş bilgi veriyorlar, Sayın 
Sarıiibrahimoğlu, arkadaşımız. 

Efendim, arkadaşımız diyorlar ki, «sadet dı
şına çıkıyorlar, müdahale ediniz.» Ben de iza
hatı biraz geniş bulduğumu, konuşmayı sadet 
dışı bulmadığımı ifade ediyorum. 

CEVAT YALÇIN (Devamla) — Bunlardan 
biri çay yaprak bedelinin indirilmesidir. Diğeri 
ise çay ekim sahasının tahdidi hususlarıdır. Ger
çi 1964 kampanyasından evvel fiyat indirme mev
zuu Bakanlıkça ele alınmış, Mayıs çayının 250, 
diğer aylar çayının 300 kuruştan mubayaası ka
rarlaştırılmış ise de bilâhara bundan sarfına
zar edilmiştir. Müstahsil bu vazgeçmeyi 1964 
Haziranından evvel yapılan Senato seçimine 
bağlamaktadır ve 1965 senesinde de seçim oldu
ğundan indirimin bir sene daha yapılmıyaca-
ğma şimdilik inanmaktadır. 

Yaş çay yaprak bedelinin katiyen yüksek 
olmadığı benden evvel konuşan arkadaşım ta
rafından, Ibu yaprağın müstahsıla maliyeti dahi 
beyan edilmek suretiyle, ifade edilmiştir. Bu 
itibarla bugün hakkaniyet yaş çay yaprağı fi
yatının indirilmesini değil (bilâkis artırılmasını 
gerektirmektedir. Fiyat indirimi yolundaki 
Beş Yıllık Plânda mevcut ve 1963 - 1964 icraat 
programlarında da yer almış hükmün tatbik edil
memiş olması dahi bu iddiamızın Hükümet ta
rafından da kabulü mânasını tazammun eder. 
Ancak her zaman madem ki, tatbik edihniyecek 
bu 5 Yıllık Plândaki hükmün çıkarılması veya 
hiç değilse Hükümetçe açıkça fiyat indirimi yap-
mıyacağı hususunun vatandaşa, müstahsıla du
yurulması gerekir. 
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Arkadaşlar yaş çay yaprağı fiyatının indiril

mesine sebebolarak, çayımızın Avrupa'ya ihracı 
imkânı gösterilmektedir. Fakat bu da hiçbir ri
yazi hakikate, hesaba istinadetmemektedir. Zira 
iddia edildiği gibi yaş çay yaprağı değil 50 ku
ruşluk bir indirime tabi tutulsa, tamamen müstah-
sıldan bedava dahi almsa Avrupa borsalarında 
kuru çayın arkadaşım tarafından ifade edilen 
11 -12 ve nihayet 13 liralık fiyatına düşürmek im
kânı yoktur. Çay ekim sahasının tahdidinin de 
mahzurlarını yukarıda söylemiştim. Buna ilâve 
olarak şunu da arz edebilirim ki, yakında Müşte
rek Pazara gireceğiz. Müşterek Pazar Devletle
ri arasında rakipsiz tek ihraç malı çayımız ola
caktır. Bu da çayın istikbalinden endişeyi değil, 
çayın istikbalinden memnuniyeti gerektiren bir 
hal olsa gerektir. 

Aziz arkadaşlarım, çayın kalitesinin düşüklü
ğüne âmil olan sebeplerden birisi de eleman me
selesidir. Bugün çay fabrikalarında çalışan tek
nik elemanlar bu işin ehli kimseler değildir. Bu 
mevzuda Türkiye'de isim yapmış arkadaşlarımız 
da maalesef bâzı - üzülerek arz etmek mecburiye
tindeyim ki - politik mülâhazalarla Rize'den alı
narak Tekel Umum Müdürlüğünde çalıştırılmaya 
başlanmışlardır. Size iki isim vereceğim ve çok 
üzücü olan bu hâdisenin Vekil Beyefendi tara
fından derhal tashih edilmesini rica edeceğim. 
Hilmi Somay ve Halim Mete adlarında bu iki ele
man 1963 senesi sonunda İstanbul'a tâyin edil
mişlerdir. 1964 çay kampanyası başladığında böy
le elemanlara ihtiyacolduğu anlaşılmış ve bu iki 
arkadaş 15 Mayısta muvakkat vazife ile, geçici 
yollukla Rize'ye gönderilmişlerdir. 15 Mayıs Cu
martesi günü Rize'ye gelen bu 2 arkadaş ilk na
killerinde rol oynıyan politik sebeplerle henüz va
zifeye başlamadan Pazartesi günü yıldırım tel
grafla tekrar istanbul'a alınmışlardır. Ben o za
man Rize'deydim. Vekil Beye durumu telle bil
dirdim. Bilâhara gelen telgrafta Tekel Umum Mü
dürlüğü imzasiyle yazılı cevap verildi ve burada 
dendi ki: «Bu arkadaşlar Rize'deki vazifelerini 
bitirmiş olduklarından geriye alındılar.» Çok ri
ca ediyorum arkadaşlar, Cumartesi günü Rize'ye 
gelmişler Cumartesi öğleden sonra ve Pazar tatil 
olduğu için vazifeye başlamamışlar, Pazartesi va
zifeye başlıyacağız derken henüz vazifeye başla
madan bir yıldırım telle tekrar İstanbul'a alın
mışlardır. Bu arkadaşlar için verilen cevap ne-
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dir? «Bunlar vazifelerini yaptıklar için sonra ge
ri alınmışlardır.» Halbuki arkadaşlar, yine üzü
lerek arz edeyim, haklı sebep 7 Haziran 1964 te 
Rize'de senatör seçimi oluşudur. 

BAŞKAN — Teferruata gitmeyin. 
CEVAT YALÇIN (Devamla) — Güya bu iki 

arkadaş, Rize'de olurlarsa seçimi A. P. kazana-
cakmış, Rize'den uzaklaştırılırsa bir başka parti 
kazanacakmış... Bu imkânsız olan bir şeydir ar
kadaşlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, konuşmamın ba
şında da arz etmiştim, fazla sizleri meşguj etmi-
yeceğim. Burada sözlerime son veriyorum. 

Takrir veçhile bir araştrıma komisyonu kurul
masına, arz ettiğim ihtiyaç ve tedbirlerin komis
yon üyeleri tarafından bizzat müşahede edileceği
ne ve komisyon tarafından yapılacak tavsiyelerin 
ışığı altında bu mahsulümüzün teminata alınaca
ğına inandığımdan, taraftarım. Hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erol Yılmaz Akçal... (Yok 
sesleri.) 

Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, değerli hatip arkadaşlar 
çay hakkında son derece vukuflu ve son derece 
güzel malûmat verdiler. İsterdim ki, sonuna 
kadar dinliyeyim ve çay hakkında esaslı şekilde 
tenevvür edeyim. Ama mümkün olmadı, komis
yonda-işim vardı. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz meseleleri böy
le enine, boyuna, etraflı şekilde düşünerek, Mec
lisin içinde bulunduğu durumu, matbuatta Mec
lis hakkında yazılanları, söylenenleri ve şu gün
demde ivedilikle görüşülmesi öngörülmüş olan 
maddelerin 64 ü bulduğunu daha da en az iki 64 
ivedilikle görüşülmesi gereken teklif ve tasarı 
mevcut bulunduğunu ve nihayet seçime süratle 
yaklaşmakta bulunduğumuzu dikkat nazarına ala
rak takrirlerimizi, tekliflerimizi, konuşmaları
mızı yapmak zorundayız. Meclisin her dakikası 
millete 100 binlere mallolmaktadır. Bakınız ar
kadaşların her biri bir komisyonda meşgul ve 
son derece az adedle meseleleri müzakere duru
mundayız. Daha yakında,, 3 - 5 gün evvel Güm
rük ve Tekel Bakanlığı bütçesi enine boyuna 
Bütçe Plân Komisyonunda görüşüldü, konuşul
du, sualler soruldu, tenkidler yapıldı, tarizler 
yapıldı, hücumlar edildi, her şey söylendi. Bir-
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kaç gün sonra yine huzura gelecek, Heyeti Umu-
miyede aynı şey yapılacak. Yani Meclisin Hükü
meti bir nevi istizahıdır bütçe görüşmeleri... 
En geniş şekilde bu imkân tanınmıştır. Soru 
müessesesi vardır, sıkışınca gensoru müessesesi 
vardır. Ama bir de Sayın arkadaşım Memduh 
Erdemir ve çok sevdiğim Kâmil inal arkada
şım Rize'deki çay durumunu kontrol için, tet
kik için milletvekillerinden müteşekkil bir he
yet kurulsun diyor. Canım, milletvekilleri çay 
mütehassısı mı yani? Gidecek, neyi tetkik ede
cek? Milletvekilleri komisyonlarda, Heyeti Umu-
miyelerde vazifelerini kemaliyle yaptılar da 
mahalline gidip mütehassıslar gibi çay durumu
nu mu tetkik edecekler? Buna vakti imkânı 
var mı arkadaşların? Geniş vakti olan milletve
kili arkadaşlarım varsa, şu sıralar neden boş? 
Bir takrir verilirken, konuşma yapılırken insaf 
ile adalet ile hareket etmekte zaruret var arka
daşlar, Nihayet âlemi kör zannetmiyelim, işte 
basın! Açık açık yazıyor adamlar, haklı! Mecli
sin itibarı bahis mevzuu. Bütün bunları biz dü
şüneceğiz. Gökten zembille insan inip de bizim 
itibarımızı koruyacak, memleketimizi düşünecek, 
bize nasihat edecek değil arkadaşlar. («Basın
dan da kimse yok» sesi) Bakma sen, bir tane var 
ama onlar duyar, kulakları delik. Bak işte bir 
tane de karşımda işte, içimizde de var. 

Şimdi, sonra Hükümetin araştırma organla
rı vardır, Gümrük ve Tekel Bakanı mütcvazi 
lbir arkadaştır, herkesle konuşur, dinler, haklı 
talepleri gerekiyorsa, bir suiistimal varsa tah
kik ettirir, ihmal varsa tetkik ettirir, yaptırır. 
Bu meselelerle sabahtan beri 3 - 4 saattir Yüce 
Meclis meşgul oluyor. Arkadaşlarım çıkıyor kı
saca, bu takriri kabul edin veya etmeyin domek 
varken, çayın nitelikleri yapraklarının dunumu, 
santimi, gramı v.s. si <o kadar ince teferruata gi
riyorlar ve o kadar kendilerini yoruyorlar ki, 
cidden 'bu arkadaşlara ne şekilde minnettar ve 
•müteşekkir olduğumuzu buradan ifadede kendi
mizi yeterli saymıyoruz. Nasıl tiryaki olunur, 
tiryakilikten başka bir mesele kalmamış gibi... 
Rica ederim, tuhaf oluyor bu.. Mutlaka çaya 
tiryaki olmak şart mı canım? Rize mıntakasmı 
kalkındırmak için vatandaşların tamamının tir
yaki 'olmasına lüzum yok. 1958 de ben de git
tim, bir gün kaldım ve hassaten bütün vaktimi 
çay meselesine hasrettim. Geldik, atelyeleri fa
lan ifade ettik, söyledik. Yani bir ihtisas ve o 
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kadar çok akıllı olmayı icabe'ttiren bir mesele 
le değil. 

Bu itibarla ben arkadaşlarımdan istirham 
odiyorum, işte görüşüldü, konuşuldu, akşam 
radyoda da söylenir güzel güzel, seçmenler de 
dinler, zaten maksat hâsıl olmuştur, artık bu. 
takriri geri aldıklarını ifade etsinler de şurada 
ürkaç arkadaş belki iftara gidecekler falan 
/ar. Bunların da boş yere vakitlerini almıya-
lım. Varsa, başka meselelere geçelim. Ve iş bu
rada bitsin. Ben sayın takrir sahibi arkadaşla-
'inıdan takrirlerini geri alıp bu suretle artık 

değerli hatip arkadaşlarınım burada çay mev
zuunda, çayın niteliği mevzuuna izahat vermek 
zahmetinden kurtarmalarını istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka konuşacak arkadaşımız 
yok.. 

Sayın Bakan konuşmak istiyor musunuz? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Evet.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, herhal

de kısaca cevap vereceksiniz. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Çok muhterem arka
daşlarım, benden evvel konuşan Sayın Sarıib-
rahimoğlu meseleye eğildi ve Yüksek: Meclisi 
uyardı. Ben daha evvel çay mevzuunda Güm
rük ve Tekel Bakanı olarak çalışmalarımızın, 
5 Yıllık Kalkınma Plânına da istinad etmek su
retiyle 196-1 yılında neler yaptık ve 19G5 yılı 
programında neler yapacağız mevzuunu uzun 
uzadıya burada izah ettim. 

Bönden evvel konuşan arkadaşlarım ve bil
hassa Sayın Mamduh Erdemir arkadaşımız, ki 
takriri veren arkadaştır, çayın kalitesinden, ni
teliklerinden, satışından istihsalinden, gübresi
ne varıncaya kadar her mevzua temas ettiler. 
Ben şahsan Yüksek Meclisi bu mevzuda uzun 
uzadıya işgal etmek istemiyorum. Eğer tarla
dan, dikiminden, gübrelenin esinden, budama
sından yaprakların fabrikaya naklinden ve na
sıl fabrikasyona tabi tutulduğundan, ambalaj
lanmasına, paketlenmesine ve dış piyasadaki du
rumlarına, velhasıl çayın herşeyine temas ede
cek olursam ben bu Meclisi bir iki saat değil, 
belki de, mübalâğa olur, bir iki gün anlatabile
cek durumdayım. Onun için arkadaşlarım lüt
fetsinler, Gümrük ve Tekel Bakanı çay mevzu-
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unda hiç olmazsa kendileri kadar bilecek bir 
yetkiye, ehliyete sahip bir insandır. Fakat şu
nu da itiraf etmek isterim ki, eldeki mevcut im
kânlar ancak çay tesisi erini, fabrikalarını ve 
atölyelerini bu durumda işletmeye kâfi gelmek
tedir. Haklı tarafları var arkadaşlarımın, kabul 
ediyorum, fakat o kadar da haksız tarafları var 
ki, bunları Meclis huzurunda, inışallab mısibolur-
sa bütçe müzakereleri sırasında dile getinineye 
çalışacağım. 

Yine arkadaşım bâzı mevzulara temas etti 
ve umumiyet itibariyle de tenakuza düştü. Bir 
'taraftan Tekel Genel Müdürlüğünde çay saha
sında yetişmiş çok kıymetli elemanlar var ve 
bunların verdiği raporlar vardır dediler, bir 
taraftan da misal verirken, çok daha aşağı mev
kilerde bulunan arkadaşların isimlerini zikret
tiler. Ve bütün ibunlara rağmen de bu 'mütehas
sıs yetişmiş arkadaşlarımın gerek yabancıların 
ve gerekse hakikaten çok değerli yetişmiş arka
daşların vermiş oldukları raporlar buradadır. 
Bütün bunlar burada dururken çay kalitesine 
tesir eden faktörleri, çayın ziraatini, çayın is
tihsalini, çayın fabrikadaki durumunu incele
mek üzere Meclisten bir Komisyon kurulmak 
'suretiyle tetkikini isterler. Bu bir iki fikir 
birbirleriyle bağdaşmıyor. Onun için tekrar is
tirham ediyorum arkadaşımdan, bu 'mevzuda ye
tişmiş hakikaten değerli arkadaşlarımın mevcu-
dolduğunu kabul ediyorlarsa, bu raporlar da 
bizde mevcudolduğuna göre, eğer bu raporlara 
bâzı arkadaşlarım temas ettiler, yapılmıyan iş
ler var ise bunu da sözlü soru ile veya yine büt
çe müzakerelerinde dile getirmek suretiyle bu 
işi tatbik eden arkadaşları uyarmaya çalışırlar. 

Muihterem arkadaşlarım, yine hatırlarsınız, 
geçen seneki bütçe müzakerelerinde ve burada 
bilhassa bu mevzuda hizmeti geçen ve hoca di
ye tanınan Sayın Zihni Derin'in büstünün dikil
mesini teklif ettiler ve hakikaten Meclis tasvip
le karşıladı, aynen kabul ettik. Ve hoca adına 
da bir büst yaptırdık. Aynı şekilde hizmet e't-
ımiş arkadaşlarımız bu teşkilâtta mevcuttur. 
Bütün teknik raporlar elimizde mevcuttur, fa
kat tekrar ediyorum, bütün bunlara rağmen ek
sikliklerimiz de vardır. Bunun yalnız tek taraf
lı olmadığını da açıklamak isterim. Arkadaşla
rını, bilhassa kaliteye tesir eden faktörlerin, 
müstalhsılın tamamen dışında fabrikasyon-
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la alâkalı, ambalajla alâkalı, nakliye ile 
alâkalı yani tamamen hepsinin Te
kelin omuzlarında olduğunu iddia ederler... 
Halbuki böyle değildir arkadaşlar... Evet, çay 
ziraat! hali hazırda Tanın Bakanlığında, çayın 
fabrikasyonu Tekel Bakanlığı bünyesinde vazi
fe alan Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde-
dir. Yani, iki bakanlık bu mevzuu yürürtmek-
tedir. Fakat çay kalitesine tesir eden hakiki âmi
lin de, Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim gi
bi, çay yapraklarının toplanmasında ve bilhassa 
müstalhsılın ısrarında aramanın ieabettiğini 
açıkladım. Bütün bunlara rağmen Tekel Genel 
Müdürlüğü de hakikaten bu müstahsıla ieaJbe-
den tesiri icra etmeli, çayın kalitesine tesir eden 
faktörleri de ele almak suretiyle hakikaten ya
bancı memleketlere ihraç edilebilecek çayı değer 
fiyatla satmayı temin etmelidir. Kabul ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum, daha 
fazla geniş izahat vermek istemiyorum, talîdir 
'Yüce Heyetindir. Fakat tekrar ediyorum, Mem-
duh Erdeınir arkadaşıma, ben, bu Komisyonun 
kurulmasına lüzum görmüyorum şahsan dedim. 
Fakat takdiri Yüce Heyetinize bıraktım. Takdir 
gene Yüce Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz alan arkadaşımız 
yok. 

MKMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Bir hu
susu tavzih etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, ilâve edecek 
bir husus mu var1? 

MEMDUH ERDEM İR (Devamla) — Evet, 
efendim, takrir sahibi olarak son olarak kısaca 
bir hususa işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun o halde. 

MEMDUII ERDEMİR (Kırşehir) — Pek 
'muhterem arkadaşlarım, vaktinizi fazla işgal et-
miyeceğim. Yalnız sayın bakanın tenakuza düş
tüğüm yolunda bir beyanına rastladım, bunu ce
vaplandırmak zaruretini duyuyorum. 

Konuşmalarımda tenakuzla düşmüş değilim. 
Türkiye'de çayı imâl edecek, imalât sanayiini, 
imalâtın teknik detaylarını bilen insanlar var 
iken; imalâtçılar sağda solda, köşelerde tütün 
depolarına müdür veya memur diye tâyin edi
len imalâtçılar iş başında değil, gelişigüzel adam
lar çay imalatında kullanılmak suretiyle çayın 
kalitesi düşürülüyor dedim. Benim bahsettiğim, 
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imalâtçı isimleri idi. Değilse ben Tekel (îonel 
Müdürlüğünde yüksek dereceli, ehliyetli memur
lar yok demedim. Böyle memurlar var, ama bun
lar imalâtçı değil... Tekelin Cay Fabrikaları Mü
dürlüğüne imalâtçı ve bu işin tekniğini bilen 
insanların tâyin edilmesi gerekirken, son zaman
larda Samsun'daki Toprak Ofisi Müdürü Tekel 
Çay Fabrikalarına müdür olarak tâyin edilmiş
tir. Çay Fabrikası Müdürü ki, imalâtı kontrol 
edecek, bu işi bilen bir insan niteliğinde olması 
gerekir. Böyle olması gerekirken, sayın bakanın 
her halde bundan malûmatı yak, Samsun Toprak 
Ofisi Müdürü Rize'deki Çay Fabrikası Müdür
lüğüne getiriliyor. Ben bu hususa temas etmek 
istedim. Benim tenakuza düşmem diye birşey or
tada yoktur. Sayın Bakanın dikkatlerinden kaç
mıştır. 

Sayın arkadaşımın, ciddiyetine inandığım Ke
mal S'arıibrahimoğlu arkadaşım, böyle memle
ketin mühim bir meselesini Meclis araştırması 
yoliyle denetlemenin lüzumuna kaani olmadığı 
gibi birşeyler söylemek istodi. Bu memlekette 
Meclis çok daha önemsiz meseleler üzerinde saat
lerce durmuştur. Ama çay Türkiye'de mühim 
bir konudur, hem bir döviz meselesi ve aynı za
manda yerli bir sanayi kolunun geliştirilmesi ve 
memlekette külli bir arazi parçasından elde edi
lecek gelirin kâfi derecede yükseltilmesi mese
lesidir. Bu sebeple önemli bir meseleye Yüksek 
Meclisin ciddî surette parmiak basması için ge
tirdik. Yoksa hiç kimsenin vaktini işgal etmek 
için getirmiş değiliz. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra Yüce 
Meclisinizin reyini bu takririn lehinde kullanma
sını istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Kırşehir Milletvekili 
Memduh Frdemir ve Bolu Milletvekili Kâmil 
İnal'm, çayın yetiştirilmesi ve isthisalindeki ve 
ithal indeki tatbikatı incelemek, Beş Yıllık Plân 
tatbikatında aksaklıklar olup olmadığını araştır
mak üzere, Anayasanın. 88 nci maddesi gereğin
ce bir araştırma komisyonu kurulmasına dair 
alan önergelerini okuttuk, müzakere açtık, gerek 
arkadaşlarımız gerekse bakan konuşmalarını 
yaptılar. 

Şimdi önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... önerge kabul edil
memiştir. 
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Sunuşlarımızın ikinci maddesine geçiyoruz. 

5. — Millet Meclisi idare âmirlerinin Sayış
tay Kanunu teklifi ile Genel Muhasebe Kanunu 
tasarısını incelemekle görevli Anayasa Komisyo
nunun yeniden 15 gün mühlet isteğine dair Ana
yasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1109, 
2/532, 1/486) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştay Kanunu teklifi ile Genel Muhasebe 
Kanun tasarısının Anayasaya aykırı hususları
nın giderilmesini tominen Genel Kurulda müza
kerelere esas olacak metinlerini hazırlamak üzere 
Komisyonumuza havale edilen evrakın, araya 
yılbaşı taitli girmesi dolayısiyle tetkiki bitirilme
miş bulunduğundan 15 günlük bir ek müddetin is
tenmesi hususu Komisyonumuzca kararlaştırıl
mış bulunmaktadır. 

Gereğini arz ve rica ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Maraş 
Kemal Bağcıloğlu 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu 15 günlük 
mehil istemektedir. Önergeyi •oylarınıza 'sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

6'. —- Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin, 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revlerine dair kanun tasarısının, Su ürünlerüe-
ri kanunu tasarısı için kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi. (1/768, 
4/350) 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevlerine dair Kanun tasarısının, Geçici Ko
misyonda kabul olunarak başkanlıklarına sunul
muş bulunan Su Ürünleri Kanun teklifi ile bir
likle müstacelen kanunlaşması lüzumuna binaen 
bu tasarının da mezkûr Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Fennî İslimyeli 
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BAŞKAN — Ticaret Bakanının teklifini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
•miyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Tarım Bakanı Turan Şahin'in, Tarım 
Bakanlığı vazife ve Teşkilât Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (4/351, 
1/708) 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım Bakanlığı vazife ve Teşkilât Kanunu
na bir madde eklenmesine dair 1/708 numaralı 
776 sıra sayılı kanun tasarısının önemine bina
en öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Tarım Bakanı 
Turan--Şahin 

BAŞKAN — Tarım Bakanının önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

8. — Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hak
kı TekineVin, tzmir milletvekilleri Şinasi Osma 
ve Nihad Kürşad'ın, Basın suçlarının affına dair 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (4/352, 2/683) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurul gündeminde bulunan İzmir Mil
letvekili Şinasi Osma ve Nihad Kürşad'ın Basın 
suçlarının affına dair 749 sıra sayılı Kanun tek
lifinin, önemine binaen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. y 

Adalet Konoiyonu Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu buna itti
fakla karar vermiştir. Teklifi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bir da
ha sayalım arkadaşlar. 

Divan bunun öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini muvafık görmüştür. Tekrar oylarmız'a 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Kabul edilmemiştir, 
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i (A. P.) sıralarından beş kişi ayağa kalkarak, 

çoğunluk olmadığını ifade suretiyle yoklama ya
pılmasını istediler.) 

i TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş-
• kan, usul hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 
TURHAN BlLGÎN (Erzurum ) Muhterem 

1 arkadaşlar, bu konuda oyumuzu kullanırken, 
1 şahsan bendeniz tereddüt içerisindeyim. Daha 

evvelee grup başkanvekillerinin yaptığı bir an
laşma gereğince Anayasa ve içtüzüğün âmir 
•hükmüne rağmen bir centilmen anlaşması şek-

J linde işlerin süratle çıkması bakımından mühim 
| -konuların, eğer grup başkanları anlaşırsa, Riya-
| set Divanında kabule mazhar olursa bu takdirde 
I bu konuların gündeme alınması karargir olmuş-
I tu ve bu husus bir protokole bağlanmış Yüksek 

Meclise ara edilmişti. Şimdi bundan evvelki 
I madde üzerinde Adalet Komisyonu Başkanının 
j vermiş bulunduğu «Basın suçlarının affı hakkın-
! daki teklifin» öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
j hakkındaki takrir, maalesef, tesbit edilebilmek 
j için söylüyorum, iktidar kanadına mensup Halk 

, Partili 'arkadaşlarımızın reyleriyle reddedilmiş-
I tir. (Orta sıralardan gürültüler) 
I NURETTİN ÖZDEMlR (Gümüşane) — Ha-
; -yır, Meclisin oylariyle reddedilmiştir. Bu şekilde 

konuşmak sana yakışmıyor. 

TURHAN BlLGÎN (Devamla) — Ben bir 
gerçeği ifade •ediyorum. Niçin tehevvüre kapılı
yorsunuz? 

I NURETTİN ÖZDEMlR (Gümüşane) — Te
hevvür değil. Ama sana yakışmıyor bu şekilde 
konuşma. 

I BAŞKAN — özdemir Bey, lütfen karşılıklı 
j konuşmayın. 

TURHAN BlLGlN (Devamla) — Şimdi bu 
| durum, benim bu 6 ncı madde üzerinde yani Ce

za Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı mad
desinin ilk fıkrasının değiştirilmesi ve mütaalLik 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hakkındaki oyumu kullanırken bir tereddüt 

j içindeyim. Acaba Başkanlık Divanının demin 
I arz ettiğim prosedür içinde kabul ettiği ve Mec-
j lise sunuş olarak bildirdiği konularda bir arka-
j daşımızm ifade ettiği gibi Meclis olarak serbest-
1 çe reylerimizi kııllanacaksak o takdirde tahdit 

-bahis konusu değilse, («Meclis daima serbestçe 
rey kullanmıştır» şeşleri) böyle bir anlaşma yok-



M. Meclisi B : 37 
sa bunu bilelim. Oylarımızı o istikamette kulla
nacağız. Fakat şahsan inanıyorum ki, bu anlaş
maya yeni Başkanlık Divanındaki ve daha önce 
parti grup başkanlarının yapmış bulunduğu an
laşmaya bâzı konularda riayet edilmekte fakat 
bâzı konularda da riayet edilmemekte olduğu 
hissine kapılmaktayım. Eğer yanlış düşünüyor
sam, bunu kalksın arkadaşlar dfade etsinler. Te
nevvür edeyim. Burada teherrür edecek bir nok
ta yoktur. Basın suçlarının affedilmesi gibi bir. 
mevzuda öncelik ve ivedilik kabul edilmemesini 
şahsan yadırgadım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Bilgin, arkadaşımıza bir şeyi arz etmek 
istiyorum. -Bu, parti grup başkanları ve Hükü
met temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşmada alı
nan kararlardan değildir. Bu Riyaset Divanında 
aldığımız kararlardır. Bunu da Heyeti Imıumiye-
ye arz ettim. Bu hususta Riyaset Divanının müta
lâası 'müspettir, öncelik ve ivedilinle yerinde gö
rülmüştür. dedim. 

9. — Adalet Komisyonu Başkanı ismail Hak
lı Tekinel'iıı, Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
226 neı maddesinin ilk fıkrasının değiştirilme
sine mütaallik kanun teklifinin öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (4/353, 
2/128) 

BAŞKAN — - Şimdi, bu madde ile ilgili öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un C. M. (T. 

K. nunuıı 226 neı maddesinin ilk fıkrasının de
ğiştirilmesine mütedair gündemde bulunan 584 
sıra sayılı Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu ittifakla bu 
karara varmıştır. Riyaset Divanınızın da müta
lâası bu yöndedir. Bu hususu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Mehmet Altınsoy'un, Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve 183 arkadaşının, Selçuk Ünive'rsi
tesi adî ile Konya'da bir üniversite kurulması 
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hakkında; Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 123 arkadaşının, Diyarbakır'da Gökalp 
Üniversitesi adı altında bir üniversite kurulma
sına dair; Cumhuriyet Senatosu Admıa Üye. i 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesi kuruluşu hakkında ve Cumhuriyet 
Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 82 
arkadaşının Edirne'de bir üniversite kurulma
sına dair kanun tekliflerimin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine dair önergesi (1/35 't, 2/50, 
2/32, 2/8, 2/82) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
(lenel Kurul gündeminde bulunan Edirne, 

Çukurova, Selçuk, Gökalp Üniversitelerinin ku
rumlarına ait kanun tekliflerinin öncelik ve ive
dilikle Genel Kurulda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Niğde 

Mehmet A'ltmsoy 

BAŞKAN — Nazmi bey bir görüşme açacak 
olursak sonuna varamayız. Kısa olmak üzere 
buyurun. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar huzurunuzu kısaca işgal etmiş ola
cağım. 4 Vilâyette Üniversite kurulması için ya
pılan kanun teklifi, aylarca Bütçe Komisyonun
da kalmış bulunuyor. Bilâhara, Heyeti ITmumi-
yenizc önerge ile arz edilmiş ve Heyeti Umumi
ye, Kanunun Mecliste görüşülmesine karar ver
miş bulunuyordu. Bilhassa Balıkesir Milletveki
li Ahmet Aydın Bolak arkadaşımız raportör ola
rak bu kanunları incelemiş ve bu kanunların ka
bul edilmesi, memleketin bir an evvel faydalan
masının hayırlı olacağını beyan eden bir rapor 
hazırlamıştır. Bu dört önergenin kabulü ve 
memlekete hayırlı olması için reylerinizi önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini kabul etmek 
için, müspet yolda kullanmanızı rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı bu öncelik 
ve ivediliğe, komisyonun talebine katılmıştı. 
Oylarınıza sunuyorum. -Kabul edenler-... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Plân Komisyonu Başkanı A. Şakir 
Ağanoğlu'nun, Kütahya Milletvekili Sadrettin 
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Tosbi ve 21 arkadaşının 7334 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ile Eskişehir MîlletvekVi İbrahim Ccma-'-
cılar ıfe Şevket Asbuzoğlu'nun, 733i sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (4/355, 2/307, 2/322) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Asis

tanlarına tazminat verilmesini öngören ve Mil
let Meclisi 444 sıra sayısı ve 2/307 No. Kanun 
teklifi Millî Eğitim ve Plân Komisyonu rapor
larının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini ar/ 
•ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun bu tek
lifine Riyaset Divanı katılmıştır. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiye.nler... Ka
bul edilmiştir. 
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12. — İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'm, Si

vil Savunma Kanununa iki ek madde eklenme
sine dair kamın tasarısının öncelik ve ivelilihic 
görüşülmesine dair önergesi (i/35'), t/517) 

BAiŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonlarda müzakeresi tamamlanarak 614 

sevk sayısı ile Başkanlığınıza sunulan Bakanlı
ğımıza ait «7126 sayılı Sivil Savunma, Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair Kanımı» ta
sarısının müstaceliyeti dolavısiyle öncelik ve 
ivedilikle gündeme alınarak görüşülmesinin te
minine müsaadelerinizi arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

BAŞKAN — İçişleri Bakanının önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolavısiyle 13 Ocak 
1965 Çarşamba günü saat 15 t e toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapama saati : 18,20 

)>m<i 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, bu ders yılında ortaokul ve liselerde 
tek dersten sınıfta kalan öğrenci sayısına dair 
soru ünergesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim 
Öktem'in yazılı cevabı (1/556) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Kğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyuru İm asını saygı ile arz ederim. 

.19 . 9 . 1964 
I >iya rba kır Millet veki li 

Hilmi Güldoğaıı. 

Soru : 
Bu ders yılında ortaokul ve liselerde tek 

dersten sınıfta kalan öğrenci sayısı nedir? 

Bunlardan yüksek öğretim imtihanını ka
zanmış olanlar var mıdır'': 

Ders yılı içerisinde tebliğler dergisinde ya
yınlanan Bakanlık kararının, eski usule göre 
tedrisata başlamış olan öğrencilere tatbik olun
ması müktesep haklar bakımından caiz inidir.' 

Mağdur olduklarını iddia eden öğrencilere 
bir hak tanınması halinde sağlanacak fayda 
mülâhaza olunan mahzurdan daha önemli değil 
midir? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 1 . 1965 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 21 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Hilmi 
Güldoğaıı'in yazılı soru önergesi İlk. 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür-
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iüğü ifadeli ve 1 Kasım 1964 tarih, (7/556-9467) 
54783 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığımı 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ta

rafından, verilen 1963 - 1964 öğretim yılında 
ortaokul ve liselerde tek dersten kalan öğrenci 
sayısına dair yazılı soru önergesinin cevabı ek
li olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. İbrahim Öktem 

Millî Eğitim Bakanı 

1. 1963 - 1964 öğretim yılında ortaokul ve 
liselerde tek dersten sınıfta kalan öğrenci sa
yısı, geçici son bilgilere göre aşağıya çıkarıl
mıştır. 

Sınıflar 1 dersten kalan öğrenci sayısı 

Orta i 12 712 
» 2 10 656 
» 3 17 227 (Geçen yıldan kalan öğren

ciler dâhil) 
Lise 1 3 645 

» 2 2 729 
» 3 8 961 (Geçen yıldan kalan öğren

ciler dahil) 
2. «Orta dereceli okulların sınıf geçme ve 

bitirme imtihanları yönetmeliklerinin bütünleme 
ve sorumlulukla ilgili hükümlerinin değiştiril
mesine dair Yönetmelik» halen yürürlükte bu
lunmakta olup, Bakanlığımızın, bu yoldaki 
uygulamanın yararlı olduğu görüşünde bir de
ğişiklik yoktur. 

8. Bâzı öğrencilerin mütesep haklarının 
olup olanııyacağı hususu, bir dâva konusu ola
rak Danıştaya intikal etmiş bulunmaktadır. 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin, Konya ili Doğanhisar ilçesinin ihtiyaçla
rına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan adı
na Devlet Bakanı Nüvit Yetkin* in yazdı cevabı 
(7/568) 

24 . 10 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konya iline bağlı Doğanhisar ilçesine yap

tığımız ziyaret esnasında halkın aşağıdaki di
lekleri dinlenilmiş bulunulmaktadır. 

1. Doğanhisarlıların geçimleri geniş ölçüde 
haşhaş ekimi suretiyle sağlanmaktadır. Haş-
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haşin sütunun toplanmasına izin verilmemek
tedir. Haşhaş sütü ekenler için daha fazla ge
lir temin etmektedir. Haşhaş srtitünün de Hü
kümetçe alınması köylünün hayat seviyesini ct-
kiliyecektir# Bu itibarla Doğanhisar'da haşhaş 
sütünün toplanmasına izin verilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğinin, 

2. Doğanhisarlıların yetiştirdiği pancarlar 
16 Km. mesafedeki Argıtan nahiye merkezine 
kurulmuş olan pancar alım istasyonundan 
teslim alındığı öğrenilmiştir. Hem mesafenin 
uzaklığı ve hem de Doğanhisar'da çıkan pan
carın çokluğu sebepleri diölayıisiıyie, Döğönhi-
sar - Argıtan arasındaki nakliye masrafları Do-
ğanhisar'lılara aidolmak üzere, Doğanhisar'da 
bir alım merkezinin kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğinin, 

8. Doğanhisar'a pancar ekiminde vazifeli 
olmak üzere bir fen memuru tâyin edilip edil-
miyeceğinin, 

4. Doğanhisar'da yaşıyan binlerce orman 
içi köylülerinin el sanatları vasıtasiyle kalkın-
dırılıp kalkındırılmaması hususunda ne düşü
nüldüğünün ve bugüne kadar bu mevzuda na
sıl bir faaliyet gösterildiğinin, 

5. Doğanhisar - Beyşehir arasındaki yo
lun hangi program devresinde yapılacağının 
bu yolun Hükümetçe biran evvel yapılmasın
da fayda görülüp görülmediğinin, 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 31 . 12 . 1964 

Sayı : 1/1-988 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 6 . 11 . 1964 tarihli 

ve 9585/55854-7/568 sayılı yazınız. 
Konya ili Doğanhisar ilçesinin ihtiyaçları

na dair Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 
cevabının ilişik olarak sunulduğunu arz ede
lim. 

N. Yetkin 
Devlet Bakanı 

Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erde
mir tarafından Başbakanlığa yöneltilen sözlü 
sorunun cevabı : 
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Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erde-

mir'in soruları, sıralarına göre aşağıda cevap
landırılmıştır. 

Soru 1. Doğanhisarlılarm geçimleri geniş 
ölçüde haşhaş ekimi suretiyle sağlanmaktadır. 
Haşhaşın sütünün toplanmasına izin verilme
mektedir. Haşhaş sütü ekenler için daha faz
la gelir temin etmektedir. Haşhaş sütünün de 
Hükümetçe alınması köylünün hayat seviyesini 
etkiliyccektir# Bu itibarla Doğanhisar'da haş
haş sütünün toplanmasına izin verilmesinin dü
şünülüp düşünülmediği, 

Cevabı : Dünya afyon istihsalinin istihlâkin
den fazla olması ve sentetik maddelerin rekabe-
ti karşısında afyon ihracatımız son yıllarda ge
rilemiş ve bu yüzden Ofis elinde fazla miktarda 
stok birikmiştir. Diğer taraftan «haşhaş eki
mi ile afyonun istihsal, uluslararası ticaret, 
toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve tanzimi 
hakkındaki 1053 protokolü»1 nün gereklerinin 
yerine getirilmesi için, mevcut afyon stokumu
zun da süratle elden çıkarılması lâzımgelmek-
tcdir. Bu durum karşısında, memleketimizde 
haşhaş ekim sahasının daraltılması ve afyon 
istihsalinin azaltılması yoluna gidilmiştir'. 
29 . 6 . 1964 tarihli ve 6/3254 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle, birçok yerler ara
sında, Doğanhisar'da 1964 - 1965 ekim dev
resinden itibaren afyon istihsal sahasından çı
karılarak, sadece tohumundan faydalanılmak 
üzere haşhaş ekilebileeek olan yerler arasına 
alınmıştır. Ancak bu tefrik ekonomik faktör
ler ve ihraç imkânları yanı sıra zirai faktörler 
ve ezcümle, toprağın hususiyeti ve verim ka
biliyeti, elde edilen mahsulün vasıfları ve ay
nı bölgede yetiştirilen diğer maddelerin (cins, 
miktar bakımından) durumu gibi hususlar göz 
önünde tutulmak suretiyle yapılmaktadır. Bu 
itibarla adı geçen ilçede gelecek yıllarda afyon 
istihsaline tekrar izin verilmesi mümkün görü
lememektedir. 

Soru 2. Doğanhisarlılarm yetiştirdiği pan
carlar 16 Km. mesafedeki Argıtan nahiye mer
kezine kurulmuş olan pancar alım istasyonunda 
teslim alındığı öğrenilmiştir. Hem mesafemin 
uzaklığı Ve. hem de Doğanhisar'da çıkan pan
carın çokluğu sebepleri dolayısiy I e, Doğarıhi-
sar - Argıtan arasındaki nakliye masrafları Do-
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ğanhisarlılara aidolmak üzere, DoğanhisarVla 
bir alım merkezinin kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediği, 

Cevabı : Doğanhisar ilçesi ve çevresinde en 
geniş pancar ekim sahası 1960 da 3 380 dönüm 
ve 1964 yılında 3 169 dönümdür. Halen bu il
çede pancar eken köylerin kantarlara uzaklığı 
Konya Şeker Fabrikası ekim sahalarında ku
rulmuş olan diğer kantarlara pancar teslim 
eden köylerin mesafelerine göre normal uzak
lıktadır. İlçede yetiştirilen pancarların Göz-
pmar (Azâri) ve Argıthan kantarlarında kış 
aylarına kalmadan tesellüm edilmesinde âzami 
kolaylık gösterilmektedir. Karaağaç, Koçaş, 
Yazır, Ilyaslar ve Silint (Uncular) köyleri 
yazılı olarak Şeker Şirketine müracaat etmişler 
ve muhtelif sebeplerden pancarlarını Doğanhi-
sar'a teslim etmek istemediklerini bildirmişler
dir. Bu sebepler dolayısiyle, Doğanhisar'da 
bir kantar kurulmasının ekonomik olmıyacağı 
ve yapacağı işe göre büyük yatırım yapılması
nı gerektireceği görülerek, burada bir alını 
merkezinin kurulması cihetine gidilememiştir. 

Soru 3. Doğanhisar'a pancar ekiminde va
zifeli olmak üzere bir fen memuru tâyin edilip 
ediımiyeceği. 

Cevabı : Yukarda arz edilen sebeplerle ka
rayolu kantarının adı geçen ilçede kurulmasına 
imkân görülememiş ve orada bir bölge şef yar
dımcılığı ihdasına lüzum olmadığı sonucuna 
varılmıştır. 

Soru : 4. Doğanhisar'da yaşıyan binlerce 
orman içi köylülerinin el sanatları vasıtasiyle 
kal kındın 1 ip kalkındırılnıaması hususunda ne 
düşünüldüğü ve bugüne ikadar bu mevzuda na
sıl bir faaliyet gösterildiği, 

Cevabı : Köylerimizin şümullü kalkındırıl
masında bir yan gelir kaynağı olarak köy el 
sanatlarının geliştirilmesi maksadiyle Köy İş
leri Bakanlığında çalışmalara başlanılmıştı r# 

Bu çalışmalar metot tâyini amaeiyle yapılmak
tadır. Aşağıda mâruz ilk iki projenin uygu-
lanmasiyle beraber yürütülecek araştırmalarla, 
köylerimizde el sanatlarının geliştirilmesinde ta-
kibedilecek metot tâyin ve tesbit edilerek bu 
çalışmaların mümkün mertebe bütün köylerimi
ze teşmil edilmesi cihetine gidilecektir. 

Bu maksatla ele alman birinci proje, daha 
evvel orman köylerinin kalkındırılması çalış-

— 616 — 



M. Meclisi B : 37 
malarına başlanmak üzere ayrılmış f>o onnan 
köyünün bulundukları 9 ilçenin bütün köyle
rinde 847 köy halıcılığın geliştirilmesi proje
sidir. Bu amaçla Tuzla'da bir kurs açılacak
tır. Bu kursa bahsi geçen 847 köyün herbifin
den 1,6 - 2f) yaşları arasında birer kadının işti
rak etmesi ve altı ay süre ile burada halıcılı
ğın tekniğini öğrenerek öğretici (monitör) sı-
fatiyle köylerinde, gene kız ve kadınlara kurs 
göstermek suretiyle halıcılığı onlara öğretmesi 
üzerinde durulmaktadır. Halıcılığın faydalı ve 
devamlı olmasını sağlamak maksadiyle bu böl
gelerde kooperatifler kurulacak ve halı imali, 
satışı ve propagandası ile ilgili faaliyetlerin bu 
kooperatiflerce basarı ile yürütülebilmesi için 
kooperatifler desteknelecektir. Bu amaçla da 
kooperatifleri bünyesinde toplıyan büyük bir 
«kooperatifler birliği» üzerinde durulacaktır. 
Bu ilçeler şunlardır: Trabzon - Tonya, Ada
na - Kadirli. Tokat - Merkez, Kastamonu -
Merkez, Bursa - Merkez ve Keleş, İstanbul -
Şile, İzmir - Bergama, Balıkesir - Merkez. 

İkinci proje sahası ise Kastamonu merkez 
olmak üzere, yurdumuzun bu Kuzey mıntıka
sında ham maddesi odun, söğüt çubukları, zirai 
artıklar olan elsanatlarınm geliştirilmesi olmak
tadır. 

Orman köylerinin kalkındırılması çalışmala
rı pilot bölgesi olarak Kastamonu Merkez ilçe
sine bağlı altı orman köyü daha evvel seçil
miş ve 1963 yılında ayrıca el sanatlarının ge
liştirilmesi maksadiyle yabancı uzmanların ka-
tılmasiyle bu köylerde el sanatları eğitimi yapı
larak neticede de bir de «Küçük El Sanatları 
Kooperatifi» kurulmuş bulunmaktadır. Hor iki 
projenin eğitim ve istihsal safhalarında köylü
nün ihtiyacı olan ham madde, ekipman kredi 
ile verilecek ve ayrıca lüzumlu çevirme kredi
leri açılacaktır. Bu projelerin gayesi, belirli 
genişlikte iki tatbikata girerek metot geliştir-
mesiyle uygulamayı beraber yürütmektir. Alı
nacak sonuçlara göre bu çalışmalar ilk plTında 
yukarda bahsi geçen ilçelerin bağlı oldukları i 
8 ilin bütün köylerine teşmil edilecek, bilâhara 
daha geniş bölgelere yayılacaktır. 

Konya iline bağlı bulunan Doğaııhisar ilçe
si bu çalışmalarımızın proje sahası içinde bu
lunmamaktadır. Gerek bu ilçenin, gerekse 
diğer ilçelerin köyleri ancak metot tâyinini 
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takiben projenin genişleme sahaları içinde ele 
alınabileceklerdir. 

Soru : 5. Doğanhisar - Beyşehir arasında
ki yolun hangi program devresinde yapılacağı 
bu yolun Hükümetçe bir an evvel yapılmasın
da fayda görülüp görülmediği, 

Cevabı : Beyşehir - Doğanhisar yolunun Bey
şehir - Kıreli kesimi daimî bakım altında bu
lundurulan ve her mevsim geçit veren bir Dev
let yoludur. Kıreli - Höyük - Doğanhisar kesi
mi ise il yoludur. 

Köy İşleri Bakanlığının kurulmasından son
ra il yollarının inşa ve bakımı konusunu yeni 
bir tetkika tabi tutmak gerekli görülmüş ve 
mahiyetleri bakımından Karayolları Genel Mü
dürlüğünün çalışmaları arasına alınabilecek 
il yollarının tesbitine girişilmiştir. Bu cümle
den olarak, Höyük'ün Devlet yolu ve Beyşe
hir ile irtibatını sağlıyan Doğanhisar - Argıt-
han il yolu Karayolları Genel Müdürlüğünün 
çalışmaları arasına alınabilecek yollara ait 
program tasarısına ithal edilmiştir. Programın 
kabulünden sonra bakım altına alınacaklardır. 

3, — Van Milletvekili thsan Bedirhanoğlu'-
nun, yeni satınalınmıs bulunan lokomotiflerin 
ısıtma tertibatının olmadığı yolunda çıkan ha
berlerin doğru olup olmadığına dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Bakanı Mahmut Vural'ın ya
zılı cevabı (7/599) 

7 . 12 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi ısaygı ile rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ilışan Bedirhanoğlu 

6 . 12 . 1964 günlü Milliyet Gazetesinde sa
tınalınmıs ibulunan lokomotiflerin ısıtma terti
batının olmadığı yolunda bir haber intişar et
miştir. 

1. Bu haber doğru mudur 

2. Doğru lise üstün bir ihtisasa "hacet kalma
dan anlaşılması mümkün olan (bu kusura rağmen 
lokomotiflerin alınmasına seböbolan ve bu yüz
den milletin parasını ayıplı mala talhsis eden so-
ruımlu kimdir? 
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3. Bu sorumlular hakkında. ne gibi bir iş

lem yapılmıştır? Veya yapılacaktır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 5 . 1 . 1965 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 870-1 

Millet Meelisi Başkanlığına 
İlgi: 9 . 12 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/599-10006-57558 sa
yılı .yazılarına. 

Van Milletvekili ihsan Bedirhanoğlu'nun ye
ni satmahnmış bulunan lokomotiflerin ısıtma ter
tibatının olmadığı hakkındaki yazılı ısoru öner
gesi cevabıdır: 

ATI) Kredisiyle Amerika'dan satmalman 
Diesel - Elektrik lokomotiflerinin tren teshini 
için sofa,]' cihanları yoktur. Bu lokomotifler yol
cu trenlerinde kullanıldıkları zaman trenlerin 
şofaj ihtiyacı Eskişehir Dcmiryol Fabrikalarında 
halen imal edilmekte olan şofaj vagonları ile 
sağlanacaktır. Yük trenlerinde ise şofaja ihtiyaç 
bulunmamaktadır, 

Bu lokomotiflerin şartnamesinin tanzimi sı
rasında şofaj konusu TCDD Genel Müdürlüğü 
tarafından dört yüksek mühendisten müteşekkil 
bir ihtisas komisyonuna tetkik ettirilmiş ve bu 
komisyonun vermiş olduğu rapor üzerine loko
motifler şofaj cihazsız olarak ihaleye çıkarılmış 
ve şofaj ihtiyacının TCDD Eskişehir Domiryol 
Fabrikalarında imal edilecek şofaj vagonlariyle 
karşılanmasına karar verilmiştir. Adı geçen ra
porda karara .mesnedolan mucip sebepler aşağı
dadır : 

a) Lokomotifler üzerinde bulunan şofaj ci
hazları lokomotiflerdeki yer darlığı dolayısiylo 
yüksek kapasiteli buhar istihsal generatörleri ola
rak yapılmıştır. Bu cihazlar komplike oldukları 
için zaman zaman arıza yapmakta ve yedek par
ça temini zorluğu yüzünden vaktinde tamir edi
lemediklerinden lokomotifler zaruri olarak uzun 
(müddet servis dışı kalmaktadırlar. Bu cihazlar 
serviste arıza yaptığı takdirde lokomitifin sırf 
bu yüzden değişmesini ve yerine başka bir loko
motifin verilmesini gerektirecektir. Bu da bir
takım işletme aksaklıklarına ve lokomotifin ta
mir süresince âtıl kalmasına sebebolmafctadır. 

b) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ge
reğince 1967 yılında ikmali derpiş edilen Hay
darpaşa - Arif iye Elektrifikasyonuna kadar bu 
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lokomotifler Haydarpaşa - Ankara arasında ve 
elektrifikasyonun ikmalini mütaakıp da Arifiye -
Ankara arasında çalışacaklardır. 

Diesel - Elektrik lokomotiflerinin şofaj ciha^-
lariylo mücehhez olarak satmalınmış olmaları 
halinde, Haydarpaşa, - Ankara arasında işliyecek 
yolcu vagonlarının şebekenin elektrikli kısmı için 
elektrikli şofaj ve dizelli kısmı için de buharlı 
şofaj cihaz!ariyle teçhiz edilmeleri icabedecektir. 
Vagonların her iki sistemdeki cihazlarla teçhizi 
iktisadi olmıyacağı gibi ekserisi buharlı şofaj ci-
hazlariyle mücehhez olan •mevcut yolcu vagon
larına yeniden elektrikli şofaj cihazlarının tesisi 
büyük masrafı icabettireeektir. Filhakika şebe
kenin bu kısmında çok sayıda yolcu vagonunun. 
çalışacağı tesbit edilmiş bulunduğundan bu va
gonların elektrikli şofaj cihazları ile teçhizi bü
yük miktarda munzam masrafın yapılmasını 
icabettireeektir. 

c) Lokomotiflerin şofaj cihazları ile müceh
hez olmaları halinde trenlerin yolcular gelmeden 
evvel. ısıtılmaları için teşkilât istasyonlarında bu 
lokomotiflerin en az bir saat evvel trenlere bağ
lanmaları icabedecektir. Bu da lokomotif ütilizas-
yonlarının düşmesine scbebolur. 

Diesel - Elektrik lokomotifleri şofaj cihazları 
ile birlikte alınmış olsalardı beher lokomotif tak
riben 13 000 dolar daha pahalı olacaktı. 

Yukarda açıklanan sebepler ve mezkûr rapor
da zikredilen yıllık işletme masraflarında sağla
nan tasarruf muvacehesinde bu lokomotiflerin 
şofaj cihazsız olarak satınalınmasmın daha uy
gun olacağı kararma varılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Vural 

Ulaştırma Bakanı 

i. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, topraksız va
tandaşlara toprak dağıtılmasının mümkün olup 
olmadığına dair soru önergesi ve Köy İşleri Ba
kama Lebit Yurdoğlu'nun yazılı cevabı (7/610) 

15 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kayseri'nin FelMıiye ilçesinin belediye hu

dudu dâhilinde yaşıyan vatandaşlardan 357 ha
nenin toprağı yoktur. Topraksızların adedi ıgâüı 
geçtikçe çoğalmaktadır. 

Başbakan Yardımcılığı zamanında Sayın Tur
han Feyzioğlu Felahiye C. H. P. kongresine git-
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tiği zaman bu topraksızlara toprak dağıttıraca
ğına söz vermiş olduğunu, Felahiye'yi ziyareti
miz esnasında ilgililer bize ifade etmişlerdir. 

Bu durum karşısında Felahiye'de topraksız 
olan vatandaşlara toprak dağıt iknasın m mümkün 
olup olmadığının Sayın İmar ve İskân Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına ve cevabın yapılı 
olarak verilmesine müsaadelerini sa.ygı ile arz 
ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Frdemir 

T. C. 
Koy İşleri Bakanlığı 4 . 1 . 1965 

Toprak ve iskân İşleri 
(İen e 1 M üdürlüğü 

Şubesi: IV - 4 - 3407 - 23/3 
Konu ; Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in soru öner
gesi. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (îenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü: 

18 . 12 . 1964 tarihli 7/610-10100/57997 sayılı 
yazıları. 

İmar ve İskân Bakanlığına gönderilip ilgisi 
dolay isiyle Bakanlığıma tevdi edilen, Kayseri -
Felahiye ilçesinin belediye hududu dahilindeki 
topraksız vatandaşlara arazi dağıtılmasının müm
kün olup olmadığı hakkında Kırşe'hir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in yazılı soru önergesi üzerine 
hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Lebit Yurdoğlu 
Köy işleri Bakanı 

Sorunun : 
a) Sözlü veya yazılı olduğu: Yazılı, 
b) Sahibi: Kıhşehir Milletvekili Memduh 

Frdemir, 
c) Cevapla görevli daire: Köy işleri Bakan

lığı, 
d) Konu : 
1. Soru: Kayseri - Felahiye ilçesinin beledi

ye hududu dâhilinde yaşıyan vatandaşlardan 
357 hanenin toprağı yoktur. Topraksızların ade
di gün geçtikçe çoğalmaktadır. 

Başbakan Yardımcılığı zamanında Sayın Tur
han Feyzioğlu, Felahiye C. H. P. Kongresine git
tiği zaman; bu topraksızlara toprak dağıttınla-
cağına söz vermiş olduğunu, Felahiye'yi sriyare-
timiz esnasında ilgililer bize ifade etmişlerdir. 
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Bu durum karşısında Felahiye'de topraksız 

olan vatandaşlara toprak dağıtılmasının müm
kün olup olmadığının ilgili Bakan tarafından 
cevaplandırılması ve cevabın yazılı olarak veril
mesi, 

1. Cevap: Malûmları olduğu üzere Toprak 
reformunun getireceği yeni esaslar dairesinde ve 
memleket menfaatlerine en uygun şekilde dağı
tım yapılmak maksadiyle 1961 yılından beri 
arazi dağıtılmamakta ve bu konu ile ilgili hazır
lık çalışmalarına toprak komisyonlarınca devam 
edilmektedir. 

Felahiye ilçe merkezi belediye hudutları dâ
hilinde dağıtıma ve kültüre elverişli ne miktar 
Hazine arazisi bulunduğunun, 23 No. hı Toprak 
Komisyonuna 1965 yılı ilkbaharında tetkik ve 
tesbit ettirilerok sonucunun Bakanlığıma bildi
rilmesi için bugünkü tarihli bir yazı ile Kayseri 
Valiliğine gerekli talimat verilmiştir. 

5. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Ke
malpaşa ilçesine bağh ören kasabasına bir PTT 
şubesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi re Ulaştırma Bakam Mahmut 
VuraVın yazılı cevabı (7/621) 

16 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırma 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi saygı ile rica ederim. 

îzmir Milletvekili 
Şükran Akkan 

1. Kemalpaşa ilçesine bağlı ören kasabası
nın nüfusu 4 000 e yaklaşmıştır. Zirai ve ticari 
bir belde olan bu kasabada hayat çok hareketli
dir. 

PTT Başmüdürlüğünce açılacak bir PTT şu
besine şiddetle muhtaç bulunan örenlilerin bu 
talepleri PTT Başmüdürlüğünce şimdilik kaydiy-
le 60 lira aylık ücretle bir PTT acenteliği ile kar
şılanmak istenmiş ise de bunu kabul etmemişler
dir. 

ören'e bir PTT şubesi açılması hususunda 
Bakanlığınızca ne düşünülmektedir1? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 1 . 1965 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 874-1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (îenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

— 619 — 



M. Meclisi B : 37 
18 . 12 . 1964 tarih ve 7 - 621/10112 - 58053 sa
yılı yazılarına : 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Kemalpa
şa ilçesine bağlı ören kasabasına bir PTT şufbe-
si açılmasına dair verdiği yazılı soru önergesi 
cevabıdır: 

Kemalpaşa ilçesine bağlı örenköy'de bir PTT 
şubesi açılması hususunda yaptırılan tetkdkat ne
ticesinde : 

Adı geçen köy, Armutlu ile Bağyurdu (Par
sa) bucaklarının arasında olup, Armutlu'ya 8, 
Bağyurdu'na da 5 kilometre mesafede bulundu
ğu, köy halkının haberleşme ihtiyaçlarını Ar
mutlu ve Bağyurdu'nda mevcut PTT şubeleri 
ile atlı dağıtıcılar vasıtasiyle temin ettikleri, kö-

12 . 1 . 1965 O : 1 
yün ekonomik ve ticari durumu itibariyle açıla
cak PTT şubesinin ekonomik olmıyaoağı anlaşıl
mıştır. 

PTT şubesi açılması ekonomik bulunmıyan 
mahallerde PTT hizmetleri, PTT İdaresine da
ha az masraf tahmil elden acentalıklarla idare 
edilmektedir. 

örenköy'de de, temin edeceği trafik ve gelir 
durumuna göre, ilerde şubeye çevrilmek üzere, 
şimdilik bir PTT acentalığı açılmasına teşeb
büs edilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz öderim. 

Mahmut Vural 
Ulaştırma Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
37. BİRLEŞİM 

12 .1 .1965 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ve Bolu Milletvekili Kâmil İnaTın, Çayın ye
tiştirilmesi ve istihsaliııdeki ve ithalindeki tat 
bikatı incelemek, Beş Yıllık Plân tatbika
tında aksaklıklar olup olmadığını araştırmak 
üzere, Anayasanın 88 noi maddesi gereğince 
bir araştırma komisyonu kurulmasına dair öner
gesi (10/17) 

2. — Millet Meclisi İdare âmirlerinin Sa
yıştay Kanunu teklifi ile Genel Muhasebe Ka
nunu tasarısını incelemekle görevli Anayasa Ko
misyonunun yeniden 15 gün mühlet isteğine 
dair Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/1109, 2/532,1/486) 

3. — Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin, 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revlerine dair kanun tasarısının, Su ürünleri 
kanunu tasarısı için kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi. (1/768, 
4/350) 

4. — Tarım Bakanı Turan Şahin'in, Tanm 
Bakanlığı vazife ve Teşkilât Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (4/351, 
1/708) 

5. — Adalet Komisyonu Balkanı İsmail Hak
kı TeMnel'in, İzmir milletvekilleri Şinasi Osma 
ve Nihad Kürşad'ın, Basın suçlarının affına dair 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (4/352, 2/683) 

6. — Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hak
kı TeMnel'in, Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
226 ncı maddesinin ilk fıkrasının değiştirilme
sine müteallik kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair önergesi (4/353, 
2/128) 

7. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Meh
met Altınsoy'un, Konya Milletvekili İhsan Ka
badayı ve 183 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi 
adı ile Konya'da bir üniversite kurulması hak
kında; Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ve 123 arkadaşının, Diyarbakır'da Gökalp 
Üniversitesi adı altında bir üniversite kurulma
sına dair; C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova Üniversitesi 
kuruluşu hakkında ve C. Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının Edir
ne'de bir üniversite kurulmasına dair kanun 
tekliflerinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair önergesi (4/354, 2/50, 2/32, 2/8, 2/82) 

8. — Plân Komisyonu Başkanı A. ŞaMr 
Ağanoğlu'nun, Kütahya Milletvekili Sadrettin 
Tosbi ve 21 arkadaşının 7334 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ile Eskişehir Milletvekili İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (4/355, 2/307, 2/322) 

9. — İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın, Sivil 
Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi (4/356, 1/517) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLEB 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada

na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2'591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtana tarihi : 
27 .11.1963] 
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2. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa

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

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

4. — O. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz
met yılını doldurmuş olması dolayısiyle me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikra
miye verilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali
ye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (S. 
Sayısı: 765) [Dağıtma tarihi : 7.12.1964] 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/306) 
(S. Sayısı : 289) [Dağıtma tarihi : 3.7.1963] 

X 6. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma tari
hi : 9 . 7 . 1963] 

X 7. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu

lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra-
porlan (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 . 1963] 

X 9. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 10. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati olunan mektplann onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonlan raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 11. — Ambalajlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 . 1963] 

X 12. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik 
Kırallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imza
lanan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne müta
allik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şima
lî - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerinin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve 
Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, İtti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokolle
rin Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan 
İttifak Andlaşm asının uygulanması için imza 
edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet şartı hakkında, Türkiye Cumhu-
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riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Dışişleri ve Millî Savunma komisyonları rapor
lan (1/24) (S. Sayısı : 387) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 

X 13. — Türk Yunan - Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri merca-
smın ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporlan 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 14. — Avrupa Konseyi Ayncalık ve Do
kunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasansı ve- Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/686) (S. Sayısı : 766) [Dağıtma ta
rihi : 7 . 12 . 1964] 

X 15. — Meşru olmıyan çocuklann ana ba
kımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/552) (S. Sayısı : 771) 
[Dağıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 16. — Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı-
rallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetince imzalanan «Atmosferde, fe
zada ve su altında nükleer silâh denemelerinin 
yasaklanması hakkında Andlaşma» nın onay 
lanmasmın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sansı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/604) (S. Sayısı • 772) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 17. — Birleşmiş Milletler Andlaşması-
nın 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 
1991 (XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş 
olan şekillerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/695) (S. Sayısı : 773) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 18. — Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 

Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç lekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonlan raporlan (1/184) (S. Sayısı: 
530) [Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 19. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tanm Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi dçine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonlan raporlan (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 20. — Mill&tlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkkrasınm değiştiril
mesine dair porotokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonlan raporlan 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

X 21. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli. listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldınlması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlan raporlan (1/174) (S. Sayısı: 
646) [Dağıtma tarihi: 27 . 3 . 1964] 

X 22. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

X 23. — Sosyal Güvenlik Rejimleri Avru
pa Ara Anlaşmalan ve bunlara ek protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri ve Çalışma komis
yonlan raporları (1/597) (S. Sayısı : 775) 
[Dağıtma tarihi : 9 .12 .1964] 

X 24. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31 . 3 . 1964] 

X 25. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 ta-
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rihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonlan ra
porları (1/677) (S. Sayısı : 774) [Dağıtma 
tarihi : 8 .12 .1964] 

26. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Millî Eğitim komisyonlan raporları 
(1/456) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1963] 

27. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldınlmasma dair kanun ta-
sansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

28. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldmlması hakkında kanun tasansı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

29. —- Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasma dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sa-
sayılı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

30. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

31. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldmlması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporlan (1/435) (S. Sayısı : 269) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldınlmasma dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

33. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin (değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı 349) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

35. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve (Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonlan raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi : 28 . 4 .1964] 

37. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 . 1963] 

38. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldınlma
sma dari kanun tasansı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonlan raporlan (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu Urf a Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

40. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım 
öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hak-



kında kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli ve 17 arkadaşının, Atatürk Üni
versitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcıla
rına ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Milî Eğitim ve Plân Komisyonlarından seçi
len üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/761, 2/745) (S. Sayısı : 785) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1964] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

42. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

43. — 1076 sayılı İhtiyat subaylan ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi: 12 . 2 . 1964] 

44. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

45. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 
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I 46. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

47. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

48. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
I Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 

23 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan) (1/752) (S. Sayısı : 783) [Dağıt
ma tarihi : 22 . 12 . 1964] 

49. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

50. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

51. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 52. — Tanın Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) (S. Sayısı : 536) 

53. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 296) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

54. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlannda mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 

I [Dağıtma tarihi: 26 . 2 . 1964] 
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55. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-

oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

X 56. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 57. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

58. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 59. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 60. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko

misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

61. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Milllî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 62. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 63. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 64. — Mîllî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

(M. M. Gündemi B. 37) 




