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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem, Tek
niker okullarının Yüksek Okul haline getiril
mesi için gerekli çalışmaların yapıldığını, an
cak şimdiki durumun buna elverişli olma
dığını açıklıyarak Erzurum Milletvekili Gı-
yasettin Karaca'nın bir önceki birleşimde yap
tığı konuşmaya cevap verdi. 

Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu, 
Orta - Doğu iyi niyet Kurulu adına söz alarak, 
yaptıkları gezinin olumlu sonuçlarını özetli-
yen bir konuşma yaptı. 

Köy İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu; Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün Köy içme suları 
konusuna değinerek yaptığı ve Hükümetten 
yakın ilgi beklediği yolundaki konuşmasına 
cevap vererek, yıllardır içme suyundan yok
sun bırakılmış 25 bin köyün derdine, esaslı 
tedbirler alınıp hazırlıklar yapılmadan birden

bire cevap vermenin imkânsız olduğunu açıkladı. 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yeni

den yapılan seçimde de adaylara verilen oy
larla gerekli yeter sayı sağlanamadığından se
çimin gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Siyasi Partiler Kanun Tasarısının birinci 
maddesi üzerinde başlıyan görüşmelere bir 
süre devam olunarak neticede verilen yeterlik 
önergesi kabul edildi. 

29 Ocak 1965 Cuma günü saat 15 de topla
nılmak üzere (saat 18,35 de) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli İsmet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya Ö7icr 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğ-

lu ve 3 arkadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilâtı 
ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/800) 
(Ticaret ve Plân Komisyonlarına) 

Rapor 
2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti

rilmesine dair kanun teklifi ve Tarım, Ticaret, 
Maliye ve Plân Komisyonları raporları (2/527) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 807) 

3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/756, Cumhuriyet Senatosu 
1/444) (Gündeme) (S. Sayısı : 811) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

— » 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nei Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyeler lû'tfen kabul düğmele
rine bassınlar. 

1. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, I 
pancar bedellerinin şimdiye kadar ödenme7ni§ 
olması sebebine ve ne zaman ödeneceğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Mohmet Kazova gündem 
dışı buyurunuz. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 
Başkan ve kıymetli mebus arkadaşlarım, bu 
memlekette pancar ekimini bilhassa seçim böl-
ıgesi pancar mıntıkası olan arkadaşlar çok iyi 
bilir. Bütün ekim sahası olarak, pancar mm- I 
takası olan yerler, bütün kuvvetini pancar eki
mine verirler ve bütün ümitlerini, çoluğunun 
çocuğunun maişetini, giyeceğini, yiyeceğini, 
esnafa olan 'borcunu ve tüccara olan borcunu | 
pancar parasına bağlamıştır. Pancar parasını | 
alır, pancar parası ümididir. Esnafı, tüccarı, 
köylüsü, hepsi pancar parasını bekler arkadaş
lar. 

Pancarın Eylül ayında, hattâ Ağustos ayının 
25 inden itibaren sökümü başlar ve bu söküm 
devam eder. 1,5 aydan evvel pancarların hepsi 
teslim edilmiştir, arkadaşlar. Ama, bu pancar
lar teslim edildiği halde, pancar tonajları fab
rikaca tesbit edildiği, borçlar bütün zürraın na
mına tesbit edildiği halde, henüz bu paralar 
verilmemiştir arkadaşlar. Teslim edilen panca- f 
rın tonajı, Adapazarı 322 küsur .bin ton, Al- ! 
pullu 394 bin ton, Amasya 420 'bin ton, Anka- i 
ra 132 bin ton, Burdur 355 bin ton, Elâzığ ! 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

I 780 470 ton, Erzincan 142 bin ton, Eskişehir 
460 bin ton, Kastamonu 117 'bin ton, Kayseri 
229 bin ton, Konya 4.10 bin ton, Malatya 160 
bin ton, Susurluk 330 bin ton, Turhal 530 bin 
ton, Uşak 219 bin ton. 

Arkadaşlar, bu pareanların bedelinin tutarı 
719 küsur milyon liradır. Şimdiye kadar avans 
olarak dağıtılan para ve bu ay başına kadar 
da. verilecek para 200 küsur milyon liradır. Bun
dan aşağı - yukarı 500 küsur milyona yakın bir 
para kalıyor. Bu paralar ne zaman verilecek 

I arkadaşlar? Köylünün banka borcu, fou paraya 
bakıyor, köylünün vergisi % 10 zammı ile bu 
paraya bakıyor, köylünün tüccara, esnafa olan 
borcu ve bunun da günü gelmiştir, sıkıştırma-

I ya başlamıştır. Hattâ tefecilere yol açmıştır ar-
| kadaşlar. 

Geçen sene bütçe müzakereleri sırasında Sa
nayi Bakanı Beyefendi, ben pancar paralarını 
ödedim, 10 para 'borcum kalmadı, vaktiyle 
pancar paraları Baıhara kalıyordu, diyordu. Ben 
de Sanayi Bakanından soruyorum; arkadaşlar, 
bu paralar Baharın mı ödenecek, Yaza mı kala
cak? Lütfen Sayın Bakan 'buraya çıksın izah 
buyursun. Millet ıstırap içinde, darlık içinde
dir. Hattâ pancarlarını sokmuştur, tarlaları 
boştur. Tohum alacak parası yoktur arkadaş-

| 1ar. Rica ediyorum, Sanayi Bakanından 'bilhas-
! sa bunun üzerinde dursun ve paraların biran 
i ovvel verilmesi çiftçilere büyük yardım olacak-
! tır. Hürmetlerimle, (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'M, 

Bingöl - Karlıova yolunun açılmaması sebebiyle 
Karlıova'da 30 bin insanın kaderiyle başbasa 
bırakılmasından duyduğu büyük ıstırabı belir
ten demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sıddık Aydar. 
SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Baş

kan, Büyük Meclisin değerli azaları, 3 aydan 
beri kara gömülen insanların ıstırabını size ve 
Hükümete iletmek için gündem dışı söz almış 
bulunuyorum. 

Yürüyen, yükselen ve cümlemizin ittifak 
ettiği Batı uygarlığının medeni niyetleri ile 
mücehhez şu güzelim Türkiye'mizin bugün
kü bütçesi ile tezat teşkil eden büyük bir mah
rumiyet ve ıstırap diyarı olan Karlıova kaza
sının durumunu sizlere arz edeceğim. 

Bir kaza ki vilâyeti ile muvasala sağlıya-
maz. Günlük gazete onbeş gün sonra ona 
vâsıl olur ve bir teneke gaz 50 ile 75 lira ara
sında satılır, bir çuval un 150 ilâ 200 lira ara
sındadır... Gerçek mahrumiyet ve dünyanın 
en pahalı diyarı olmaz mı ? 

Birleşik oy puslası, D'hont sistemi, de
mokrasi, günlük gülistanlık; ne güzel şeyler 
bunlar. 30 bin insan şu anda kaderi ile baş
basa. Orada Devleti yönetenler de var. 30 
bin Karlıovalı ise kaderlerine terk edilmişler
dir. Vazife ifa eden bu insanların içtimai ha
yatları felsefiktir. Şu anda Karlıova'da yaşı-
yanlarm hayat felsefesi iç sızışıdır. Bugün
kü gücü ile hiç de kabili izah olmıyan Karayol
ları, büyük bir atalet içindedir demiyeceğim; 
ama aktivitesini Bingöl'de kaybettiğini ifade 
etmek mecburiyetindeyim. Bu espiriden hare
ketle; Karayollarının uhdesinde olan Bilgöl -
Karlıova yolu yaz aylarında dahi normal tra
fiğe açılmadığı için, 8 ay evvel bir sözlü soru 
ile Sayın Vekil Beyden malûmat rica etmiş ve 
ilk tehlike çanlarının alarmını vermiştim. 
Mezkûr sözlü sorum kuzu gibi gündemde yat
maktadır. Az gelişmiş bir bölgenin insanları
nı düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla 
Karayollarının harekete geçmesi katî bir zaru
rettir. Küçük imkânları ile büyük çaba sarf 
eden valiye yardımcı olmak lâzımdır. Medeni 
ısdırap, medeni mahrumiyet ve yüzbinlerce ko
yun yemsiz kalacak ve millî servet heba ola
caktır. îşde bu konular üzerine eğilip kısmen 
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de olsa normal hayat şartlarım iade etmek 
üzere Bingöl - Karlıova yolunu biran efvvel' 
trafiğe açmalıdır. Küçük imkânları ile vazife 
ifa eden Bingöl Valisine yardımcı olmak üzere 
Sayın Hükümetin Karayollarına emir verme
lerini, ciddiyet ve tehlike arz eden konu ile 
Hükümetin önemle ilgilenmesini hassaten rica 
ederim. 

Bir milletvekili olarak Yüce Meclise ve 
Hükümete tehlikeyi arz ettim. Saygılarımla. 

3. — Sanayi Bakanı Muammer Erten'int 

pancar bedellerinin çiftçiye yeni tarıma başla
malarından önce ödeneceğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ayrı bir mevzu 
mu, bununla ilgili mi? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa) — Pancar mevzuu ile ilgili. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Kazova'nm pancar bedelleri hakkında bir 
konuşma yaptığını Meclise geldiğim sırada öğ
renmiş bulunuyorum. Kendisine, bana bu hu
susta açıklama fırsatı verdikleri için teşekkür 
ederim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu sene yap
mış olduğumuz 65 milyon liralık zamla birlikte, 
ödeme durumunda olduğumuz pancar bedelleri 
yekûnu 662 milyon lira tutmaktadır. Bunlar 
Şeker Şirketinin kendi imkânları ve Merkez 
Bankasından temin ettiğimiz imkanlarla öden
mektedir. Bu sene şeker istihsalimizin 740 bin 
ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. 
Onun için bütün pancar bedellerini, hemen tes
lim edildiği anda Şeker Şirketinin kendi im
kânları ile karşılamak imkânı bulunamamakta
dır. Bunu önlemek için Merkez Bankasından 
geçen sene 75 milyon lira kullanılmışken, bu se-
neki fazla istihsali nazarı itibara alarak 250 
milyon lira talepte bulunduk ve bu hususta 
mutabık kalınmıştır. Şimdiye kadar 1964 yılı 
sonuna kadar ödenen miktar, 266 400 000 lira
dır. Bakiye^ borç 395 600 000 liradır. Ocak 
1965 ayı, yani bu ayın sonuna kadar ödenecek 
olan miktar, ödenmiş veya ödenecek, 65 000 000 
lira; bakiye olarak da 330 600 000 lira borcumuz 
kalmaktadır. Bunun geri kalan miktarını yaptı
ğımız hesaplara göre büyük bir kısmını Şubat 
ayı içinde, geri kalan kısmını da Mart ve Ni-
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san içerisinde ödemeyi programlamış bulun
maktayız. Bunun yanında şeker primi olarak 
verilen bedelleri de bu ay içinde ödenmesi için 
gerekli emir verilmiştir. Onun için, pancar 
bedellerinin zamanında, çiftçinin yeni ziraata 
başlamasından çok önce ödenmesi için gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Arz ederim. 

. 4. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın
ın, «Kara Orduları ve Hedefleri» adlı kitapta 
greve karşı yazılan yazı ile, Anayasa, Parlâ
mento fonksiyonu ve Ordu İç Hizmet Kanunu
na aykırılığını gördüğü davranışa ve bu hu
susta işlem ve tedbirler yönünden neler düşü
nüldüğüne dair demeci. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Apaydın. 
BURHAN APAYDIN — (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, «Kara Orduları ve Hedefle
ri» ismi altında Kara Kuvvetleri Kumandanı 
Orgeneral Sayın Cemal Tural bir kitap neşret
miş bulunmaktadır. Bu kitap 1964 yılında Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Basımevin-
de basılmıştır ve bütün ordu birliklerine dağı
tılmıştır. Bu kitabın 5 nei sayfasında her Cu
ma günü birlik kumandanlarının maiyetlerine 
şu hususu öğretmeleri istenilmektedir: 

«Grev yaparak yalnız kendi menfaati uğ
runa yurdun daha da geri kalmasına yol açma* 
sının, halkın ekmeği, eti, türlü gıda maddeleri, 
nakil vasıtaları ve çeşitli iş ve hizmet kollariy-
le oynıyarak milleti rahatsız ve yurdu başka
larına muhtaç duruma sokmanın, kanunların 
ruhuna ve milletin hakkına tecavüz olduğu da 
herkese öğretilmelidir.» (Doğru, doğru ses
leri) Şimdi arkadaşlarım, doğrudur veya de
ğildir, noktai nazarımızı ifade ediyoruz. 

Arkadaşlarım, siyasi temayüllere veya gö
rüşlere ve günlük durumlara göre hâdiseleri 
mütalâa etmek doğru değildir. O itibarla hu 
meselede şu veya bu noktai nazar tahtında söz 
söyliyen arkadaşlarıma bunu hatırlatmak iste
rim buradan.. Meseleleri, cemiyetin terakkisi
ni temel prensiplere ve Anayasamız hükümle
rine göre mütalâa etmek gerekmektedir. Şim
di Kara Kuvvetleri Kumandanının Anayasa 
muvacehesinde/ grev hakkının kullanılmasının 
milleti, memleketi kötüye götürdüğü şeklin
de, ordudaki askerlere, kumandanlarının bu 
yolda konuşmasını emretmesi, Anayasaya mıı-
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halif bir harekettir arkadaşlar.. (Ortadan; 
«değildir, değildir» sesleri) Anayasaya muha
liftir. Çünkü grev hakkı Anayasa ile tanın
mış olan bir haktır. 

İkincisi; Parlâmentonun mânevi şahsiyeti 
bakımından da meseleyi önemle ele almak ge
rekir. Parlâmentonun mânavi şahsiyetine kar
şı da bir davranıştır, bu arkadaşlarım. Onun 
için arkadaşlarımın grevin lehinde ve aleyhin
de olması bir tarafa, her şeyden önce Anayasa
ya bağlı kalacaklarına bu kürsüden ettikleri 
yemin tahtında hâdiseyi mütalâa etmeleri gere
kir ve öyle beklenir. Yoksa yol açılır. Ana
yasayı ihlâl yolları açıldı mı, tutamazsınız. 

Arkadaşlarım, şimdi şu hususu belirtmek 
istiyorum. Parlâmentonun yapmış oldpğu bir 
kanunla bahşedilmiş olan bir hakkın kullanıl
masının memleket aleyhine neticeler hâsıl et
tiğini ifade etmek, aynı zamanda Parlâmento 
faaliyetine karşı bir davranış, bir durum ya
ratır. Kara Kuvvetleri Kumandanının, Parlâ
mentonun çıkartmış olduğu bir kanunun ne 
kritiğini yapmaya ve ne de onun tatbikatı hak
kındaki mahzurlarını orduya tamim etmiye hiç
bir suretle vazife ve salâhiyeti yoktur. Ve hak
kı da yoktur. 

Şimdi meselenin aynı zamanda yine Yüksek 
Meclisimizin kabul etmiş olduğu kalkınma plâ
nı cephesinden de önemi vardır. 

Arkadaşlarım, bu Meclis bir Kalkınma 
Plânını kabul etti. Bu Kalkınma Plânının iş
çi - işveren ilişikleri kısmında demokratik dü
zen gereklerini yerine getirmek için Toplu Söz
leşme, Grev ve Lokavtla ilgili temel haklar ka
nunlaştırılacaktır, diye bir ilkeyi temel hak
lar mahiyetinde gördü ve Meclisiniz bunu ka-
nunlaştırdı. Meclisin kanunlaştırmış olduğu 
bir husus hakkında, hem de ordu gibi. doğru
dan doğruya bitaraf olan bir millî camia içeri
sinde birlik kumandanlarını askerî vazifeleri 
dışında sosyal mesele ve tatbikatlar ve politik 
meseleler üzerinde meşgul etmek aynı zaman
da tçhizmet Talimatı bakımından da önemle 
ele alınacak bir keyfiyettir. 

Şimdi, meselenin önemi nerededir? Mesele
nin önemi şurada: işçi grev hakkını yerinde 
kullanır veya kullanmaz.. Yüksek Heyetiniz 
bunu ilgilendiren kanunu yaparken, kullanıl
masını da birtakım müeyyidelere bağlamıştır. 
Kanunsuz grev nasıl müeyyideyle karşılanmış-
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tır, ne gibi şartlara riayeti gerekir, Yüksek 
Heyetiniz bütün bunları düşünmüştür. Bina
enaleyh grev tatbikatı adlî mekanizmayı, sav
cıları, hâkimleri ilgilendiren ve bir mânasında 
Anayasanın tesis etmiş olduğu Millî Güvenlik 
Kurulunca gerektiği halde mütalâası gereken 
bir keyfiyettir. Şimdi böyle olunca; Kara Kuv
vetleri Kumandanı ordu birliklerini işçi ve işçi 
teşekkülleri aleyhinde bir zihniyet, hava ve 
propaganda içerisine sokmak istemektedir. Ar
kadaşlarım bu, hiçbir surette terviçedilecek, 
tavsibedilecek bir tarzı hareket değildir. 

Muhterem arkadaşlarım bu, haksızlıktır da. 
Çünkü Türk işçisi hiçbir zaman Türk Milleti
nin refah ve saadeti aleyhinde hareket edecek 
bir kütle değildir. Bu memleketin öz evlâdı
dır ve bizim kalkınma programımızda grev hak
kı aynı zamanda istihsali artıran ve Anayasa
mızda da, yaşayış ^seviyesini yükselten ve is
tismara mâni olan bir hak olarak derpiş edil
miş bulunmaktadır. Batı memleketlerinde on 
geniş mânasında uygulanan bu hakkı, Türki
ye'ye demokratik nizamı ve düzeni en modern 
bir Anayasayla getirmiş olan Ordumuzun temel 
felsefesine aykırı olarak, bir kumandanın ay
kırı bir zihniyetle tefsir etmesi ve davranışa 
geçmesi Ordumuzun ve memleketimizin demo
kratik anlayışına ve felsefesine de aykırıdır. 

Şimdi bu durumda meseleyi size arz eder
ken, Hükümet tarafından, böyle bir kitap neş
retmek suretiyle ve bir emir şeklinde orduya, 
ordu birliklerine dağıtmış bulunan Sayın Ka
ra Kuvvetleri Kumandanının bu hareketi do-
layısiyle her hangi bir işlem yapılmış mıdır? 
Bu münasebetle ne gibi hususlar derpiş edilmiştir 
veya Hükümet haberdar değilse; bundan son
ra bu hâdiseyi ne suretle değerlendirmekte, iş
lem ve tedbirler açısından neler düşünmek
tedir? Bunun süratle öğrenilmesine cevaz var
dır arkadaşlarım... 

Meselelerin prensipler cephesini alalım: Bir 
kumandan değerlidir, bir kumandan kıymetli
dir; fakat arkadaşlarım, en üstün olan, Ana
yasa hükümleridir. İkinci Dünya Harbinin en 
kritik bir devresinde, Almanlara karşı ilk 
müttefik zaferini kazanmış olan General Pat
ton, bir Amerikan erine tokat atı diye, Ameri
kan efkârı umumiyesi harekete geçmiş ve Ge
neral Patton da vazifesinden alınmıştır. Bu 
kadar zaferler kazanan bir kumandan. Demek 
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oluyor ki mesele üzerinde hâdiseyi değerlen
dirmede, prensipleri, bir Devletin esas kaide
lerini en yüksek değerde tutmak gerekir. 

Mâruzâtım budur. Hükümetin izahatını 
beklediğimizi arz ederim. (Alkışlar) 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. Kür
süden değil, neyi ifade edeceksiniz? Ne hak
kında söz istiyorsunuz ? 

ASIM EREN (Niğde) — Konuşma şekli
nin usule aykırı olduğunu ifade etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun. Usul meselesi 
hakkında bu türlü konuşma hakkı veremiye-
ceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi. 

BAŞKAN — Bir mühürlü pusla ve zarf da
ğıtılacaktır. Şimdi Tasnif Heyetini tesbit edi
yoruz. 

TalâtOğuz?... Burada. 
Adnan Aral?... Burada. 
Ekrem Paksoy?.. Yok. 
irfan Baran?... Burada. 
Dünkü Birleşimde yapılmış olan üçüncü 

oylamanın sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği 3 ncü tur 

için yapılan seçime (246) zat katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı adaylar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Denizli İstanbul 
İbrahim Kocatürk Sahabettin Orhon 

Üye 
Diyarbakır 

Adnan Aral 

1. Avni Hâkimoğlu 167 
2. Fahri Durudoğan 33 
3. Ali Fahri Yücel 13 
4. Mustafa Yargıcı 9 
5. Selâhatitn özsancak 9 
6. Mesut" Alpbaz 4 
7. Yusuf İzzettin Güyer 2 
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8. Hüseyin Fehmi Yönel 2 
Muteber olmıyan oy 4 
BQQ oy 3 

Yekûn 246 

BAŞKAN —• Seçime hangi ilden başlıyaca-
ğımıza dair kur 'a çekiyoruz : Mehmet Deli-
kaya (Malatya.) Malatya'dan başlıyoruz. 

(Malatya milletvekillerinden başlanarak oy-
\&s toplandı.) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu üye
liği seçimi için oyunu kullanmamış olan ar
kadaşlar lütfen kullansınlar... 

Başka oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız 
var mı? Yok. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu-
nun, Emeklilik Kanununa ek kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve iki arka
daşının, Emekli Sandığına dâhil memurları ev 
sahibi yapmak amaciyle sermaye tahsisi 
hakkında kanun teklifinin, Genel Kurulun 
24 . 12 . 1964 tarihli 12 nci Birleşiminde Dev
let memurları kanunu tasarısını görüşmek üze-
r*a kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1127, 
2,:98, 2/753) 

BAŞKAN — Tezkereleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 

Emeklilik Kanununa ek kanun teklifi ile îçel 
Milletvekili Yahya Dermancı ve iki arkadaşı
nın, Emekli Sandığına dâhil memurları ev sa
hibi yapmak amaciyle sermaye tahsisi hak
kında kanun teklifleri, memurları mülk, konut 
sahibi yapmak amaciyle hazırlanmıştır. 

Devlet memurları kanun tasarısının 193 ncü 
maddesi do aynı maksadı taşımaktadır. 

Bu siöbeple, komisyonumuzca prensip ayrı
lığı olmaması için bu tekliflerin de Devlet me-
memurlan kanunu tasarısını görüşen Geçici 
Komisyona havale olunması kararlaştırılmıştır. 

Gereğine müsaado buyurulmasını arz ederim. 

Maliye Komisyonu 
Başkam 
Edirne 

îlhami Ertem 
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BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât t»s memurin Kanu
nuna ek kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair önergesi (4/375, 1/707) 
(S. Sayısı : 796) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . 1 . 1965 günü Millet Meclisi Bütçe Ko

misyonunda kabul edıilierek öncelikle ve ive
dilikle Yüksek Mecliste konuşulması istenilen 
ve 796 sıra sayısı ile basılarak dağıtılmış bulu
nan «3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve memurin Kanununa ek ka
nun» tasarısının gündeme alınarak öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sağlık vo Sosyal 
Yardım Bakam 
Kemal Demir 

BAŞKAN — Riyaset Divanınız talebi uy
gun bulmuştur. Bu mütalâa ile önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lej... Kabul edilmiştir. 

8. — Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin, 
6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu
nun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (4/376; 
1/567) (S. Sayısı : 761) 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Basılıp dağıtılmış bulunan «6224 sayılı Ya

bancı sermayeyi teşvik Kanununun 8 nci mad
desinin (a) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun» tasarısının ehemmiyetino binaen önce
likle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ticaret Bakam 
Fennî îslimyeli 

BAŞKAN — Riyaset Divanımız bu tasarı
nın öncelik ve ivelilikle görüşülmesini uygun 
bulmuştur. Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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9. — İçişleri Komisyonu Başkam Ali Rıza 

Akbıyıkoğlu'nun, Kocaeli iline bağlı Kaynarca il
çesinin Sakarya iline bağlanması hakkında ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ne dair önergesi (4/377,1/457) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İzmit iline bağlı kaynarca kazasının Sakarya 

iline bağlanmasını derpiş eden kanun tasarısı, il
gili komisyonlarda görüşülerek Meclis gündemine 
alınmış ve 365 sıra sayısında kayıtlı bulunmak
tadır. 

Mülkî taksimattaki mühim bir aksaklığı gide
recek olan bu kanunun biran evvel kanunlaş
ması ve kaza halkının ıstırabının dindirilmesi 
için öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Ali Rıza Akbıyikoğlu 

BAŞKAN — Riyaset Divanınız, bu teklifin 
öncelikle görüşülmesine lüzum olmadığı kanaatin
dedir. 

Söz mü istivorsunuz, Sayın Keskin, buyurun. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Kaynarca ilçesi
nin idari taksimat yönünden Kocaeli ilinden alı
nıp Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı İçişleri Komisyonunca kabul edilerek Yüce 
Heyete arz edilmiş bulunmaktadır ve gündemde 
normal sırasını almıştır. Ancak, senelerden beri 
gündemde müzakere sırası bekliyen yüzlerce ka
nun tasarı ve teklifi dururken bu teklifin önce
liğini gerektiren sosyal ve iktisadi zarureti ben
deniz anlıyamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımız idari reformun Türkiye'de 
perakende olarak değil, topyekûn, bir arada ya
pılmasını öngörmüştür. Müsaade ederseniz siz
lere plânın 87 nci sayfasındaki bu ilkeyi aynen 
okumak istiyorum: «İdareyi bugünün ihtiyaçla
rına uygun bir hale getirmek için, yapılacak ida
ri reform, belirli bir zamanda bitecek tek bir faa
liyet olarak düşünülmektedir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, o halde Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımız münferit şekilde ida
ri taksimatın gözden geçirilmesini değil, bu işin 
topyekûn olarak ele alınmasını derpiş etmiştir. 
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ve Yüce Heyetinizin de malûmu olduğu üzere, 
muhtelif vesilelerle Dahiliye Vekâleti yetkilileri 
ve bizzat Vekil Beyefendi bunu açıklamıştır. Da
hiliye Vekâleti bu reformun bütün hazırlıklarını 
ikmal etmek üzere bulunmaktadır. Şu hale gö
re plân, bir İçtüzük hükmü gibi, Sayın Ülker 
arkadaşımızın ifadesi ile arz ediyorum, Yüce He
yetinizi, Meclisimizi bağlıyan bir sistemdir. Plâ
na aykırı bir şekilde hareket etmememiz lâzım 
gelir. Şu halde plân ilkelerine uvmak bakımın
dan dahi, meselede önceliği gerektiren bir husu
sun mevcudolmadiği inancındayım, şahsan. Esa
sen Başkanlık Divanı ve Sayın Reis Beyefendi 
de arz ettiler: meselede görüşünü arz ettiğim is
tikamette tesbit etmiştir, öncelik talebine işti
rak etmemiştir. Yüksek Heyetinizin de önerge
ye iltifat buyurmamasını saygılarımla istirham 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Savın Ulusoy, önergenin aley
hinde mi. lehinde mi konuşacaksınız? 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buvurun efendim. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Kaynarca kazasının Sa
karya iline bağlanması hakkında Hükümet teklifi 
15 . 5 . 1963 tarihinde sevk edilmiş, komisyon
larca mesele tezekkür edilerek, buranın iktisadi 
durumu, yol durumu nazara alınarak Sakarya 
iline bağlanması uygun mütalâa edilmiştir. 
Filıhal Kaynarca kazası, Sakarya iline 36 Km. 
Kocaeli iline 68 Km. mesafededir. Kocaeli iline 
her mevsimde müsait yol olmadığı için buranın 
halkı vilâyetle olan ilgilerini son derece güç şart
lar altında ancak temin edebilmektedirler. Bil
hassa kışın tâbiri maruf ile, mürur ve ubur 
münkati olduğundan vatandaşların Ağır 
Ceza mahkemelerinde, vilâyette olan her 
nevi işleri aksatmakta ve binnetice vatandaş bun
dan zarar görmektedir. Bu mahzuru bertaraf 
edebilmek için her iki vilâyetçe yapılan anlaşma 
gereğince buranın Sakarya iline bağlanması 
uygun mütalâa edilmiştir. 

Bizim Komisyonumuzda da, yani Dahiliye 
Komisyonunda da bu durum haklı görülmüş ve 
Meclise sevk edilmiştir. Şöyle bir durumla, bir 
kere daha karşı karşıya bulunuyoruz. Ben Ko
misyonumuzun öncelik ve ivedilik teklifini son 
derece yerinde buldum. Kendilerine bilhassa şük
ranlarımı müsaadenizle arz etmek isterim. Şöyle 
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ki; Kocaeli ili bu kaza benden çıkacaktır diye 
hizmet götürememektedıir. Bu bir gerçektir.. 

BAŞKAN — Sayın TJlnsoy teklifin esasına 
müessir (olabilecek Ibeyanlarda bulunmayınız;, ön
celikle görüşülmesine lüzum var mıdır, veyahut 
da yok mudur, konusuna inhisar ettirin lütfen. 
Çünkü şu anda gündeme alınmış da teklifin üze
rinde bir görüşme olmuyor. Sadece öncelikle 
konuşulmasının ehemmiyetine inhisar ettiriniz 
sözil erinizi lütfen. 

YUSUF ITLÜSOY (Devamla) — Sakarya 
ilinin hizmet .görmemesi kendisinin de elinde 
değildir. Bu bakımdan bu maddenin biran evvel 
'kanun hüviyeti alarak Yüksek Mecliste görüşül
mesinin arzında bu vilâyet namına sayılamıya-
cak kadar faydalar vardır. Bu hususun naızara 
alınmasını tekrar ve hassaten istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, önergenin lehinde 
mi aleyhinde mi konuşacaksınız? 

MUSUİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Le
hinde. 

BAŞKAN — Lehinde, .daha ovvel Sayın As-
buzoğlu söz istedi, ona söz vereceğim. Ancak iki 
kişiye SÖK verebileceğim. İki lehte, iki aleyhte 
söz veriliyor efendim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Ook 
mulhterem arkadaşlarım., Salbri Keskin arkadaşım 
bu teklifin öncelik ve ivedilik teklifinin aleyhin
de konuşmamış olsalardı, huzurunuzu işgal et-
aniyecektim. Ama üzülerek arz edeyim ki, arka
daşım, bu tasannu niçin teklif edildiğini, esbabı 
mucibesini maalesef okumadan buraya gelip 
izahta bulunuyorlar. Burada ne bir idare deği
şikliği var, ne bir köyü ilce yapmak var, ne de 
her hangi bir siyasi gaye taşımaktadır. Burada 
tek bir gaye vardır, idari reformla hiç ilgisi ol-
mıyan, halkın ayağına hizmeti biran evvel gö
türebilmek için, vatandaşa, daha huzur içerisinde 
işlerini gördüreibilmek için. demin burada konu
şan Sakarya Milletvekili arkadaşımın yaptığı 
izahlarda tebarüz ettirdiği gibi, sadece Kocaoli'ne 
gidebilmek için Sakarya ili içerisinden geçmek 
durumunda olan Kaynarca kazası halkını " biran 
ev ve! Sakarya'ya bağlamak suretiyle âmme hiz
metlerinin daha. kolaylıkla, tedvir edilmesi gayesi
ni güden bir tasarıdır. Bunun öncelikle görüşül-
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meşinde sayılmıyacaik kadar menfaatler vardır: 
Zira demin Başkanlık Divanı, arkadaşımıza ikaz 
etti, teklifin esasına, tasarının esas gayesine gir
meyiniz diye. Bunun ne pl anlamanın idarede ya
pılacak reformlarla, değişikliklerle alâkası var
dır, ne de yeni bir malî külfet, bütçeye malî bir 
külfet yükliyen tarafı vardır. Kaza olduğu gi
bi duracak yalnız resmî işlerin görülmesini te
min için 68 - 90 kilometre Adapazarının içinden' 
geçerek Kocaeli'ne, gitmek değil, otuz kilometre 
mesafede bulunan, iner türlü vasıtası bulunan 
Ibir yere gidebilmek içindir. CBu gündeme de alın-
nnıştır. İçişleri Komisyonundan ıbunun ittifakla 
çıktığını tahmin ediyorum, o zaman bendemiz de 
İçişleri Komisyonunda idim. Adalet Partili ar
kadaşlarım da bunu tervicetmişlerdi. Ama, aylar
dan beri, yıllardan beri, aylardan değil, yıllar
dan beri bu gündemde bekliyor, ne zaman gelir 
bilmiyoruz. Halbuki Kaynarca halkının ıstırabı 
her gün devam etmektedir. Binaenaleyh Ibunun 
biran evvel öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, 
arkadaşlarım lütfetsinler, Kaynarca halkına hiz
met edeceğiz, hep beraber, biran ewel işlerinin 
görülmesine hizmet edeceğiz. Bunun programla, 
plânla bir alâkası yök, Devlete, Hazineye bir (kül
fet getirmiyecektir ki plânı ortaya atalım, prog
ramı ortaya atalım. 

Onun için istirham ediyorum arkadaşlar, 
Kaynarca kazası için ne Hazineye yeni bir kül
fet getiriyoruz ne de Kocaeli ilini daralftıp Sa
karya'yı (genişletiyor ve onu Sakarya'ya (bağla
mak gibi, böyle bir politik görüşün içindeyiz. 
Bir tasarı ile karşı karşıyayız. Onun için rica 
ediyorum, bu Kaynarca halkının ıstırabını biran 
evvel dindirebilmek için, üzüntü ile arız ediyo
rum, Divanın aldığı kararın, öncelikle görüşül
mesine lüzum olmadığına dair aldığı kararın, 
hilâfında rey kullanınız, bu kaza halkı size 
minnettar kalacaktır, lıiürmetılerimle. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. öncelikle görüşülmesi hususunu kabul 
edenler... Etmiyenler... 

Anlaşılmamıştır, yeniden oylarınıza sunuyo
rum. Öncelikle görüşülmesi 'hususunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul et
miyenler... Gündeme alınmalsı, öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞ 

i , — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasvm Oülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (î/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) (1) 

BALKAN — Sayın Komisyon yerinde, Hü
kümet adına temsilci, Iburada. Tasarının birinci 
maddesinin müzakeresi Ibir kifayet 'kararı ile bit
mişti. Bu konu ile ilgili verilmiş önergelerin oy
lanmasına sıra gelmişti. Şimdi bu önergeleri sı
ra siyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının, 1 nci madde il nci fıkrasının .sonu

na : (Siyasi partilerin dışında kalarak, bu mad
dede bildirilen yer ve türlerde sürekli siyasi ça
lışma amacını güden her hangi bir bağımsız va
tandaş bakkmda bu kanunda siyasi partilerin 
çalışmasını düzenliyen ilgili hükümler uygula
nır) cümlesinin eklenmesini saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

(»erekçe : 
1. Bağımsızlar da adsız bir siyasi topluluk

tur. Bunların siyasi çalışmasını düzeni iyen ka
nun özel hükümleri de yoktur. 

2. Bağımsızların da siyasi partilere eşit iş
leme tabi tutulmaları Anayasanın 12 nci mad
desi gereğidir. 

3. BağımsiKİarı düzeni iyen hükmün en uy
gun yeri 1 nci maddedir. 

•• . •• 'Millet Meclisi iSaynı Başkanlığına 
Siyasi partiler kanunu tasarısının T nci mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

tstanibul 
Reşit Ülker 

Madde 1. — Siyasi partiler, T.B.M.M. i se
çimlerine ve mahallî seçimlere katılmak, halkı 
T.B.M.M. nde ve mahallî idarede temsil etmek, 
sürekli halk iradesinin meydana gelmesine hiz
meti amaç edinen, belirli görüşleri olan, sürekli 

(1) 527 S. Sayrh basmayazı 6.2:1964 tarihli 
49 ncu-Birleşimin sönundadvr. 

[JEN İŞLER 

çalışma amacı olan ve propagandaları açık olan 
siyasi kuruluşlardır. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin 2 nci fıkrası Anayasanın 

56 nci maddesinin 3 ncü fıkrası sarahati kar
şısında lüzumsuzdur haşivdir. 2 nci fıkranın 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Hürmetlerimle. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasından 

sonra Anayasanın 57 nci maddesinin 1 nci fık
rasının aynen eklenmesini saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
1 nci maddenin 2 nci fıkrası Anayasanın 

56 nci maddesi 3 ncü fıkrasının eşididir. Siyasi 
partinin niteliklerini Anayasa da 57 ci maddede 
özellikle belirttiğinden, 56/3 ncü fıikra gibi 
57/1 nci fıkranın da maddeye girmesi zaruri 
olmuştur. Yoksa tasarı Anayasanın âmir hü
kümlerini eksik olarak almış olacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi partiler kanunu tasarısının 1 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe 

«Siyasi partiler halka hizmet gayesiyle ku
rulan, demokratik yollarla iktidara gelmeye ça
lışan, demokratik hayatın vazgeçilmez unsur
larıdır.» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına. 
Siyasi partiler kanunu tasarısının 1 nci mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde mâ
ruz sebep ve gerekçelere binaen değiştirilmesi
ni arz ve rica ederim. 

Gerekçe : 
Siyasi partilerin gerçeğe uygun şekilde ta

rifi ıbu kanun tasarısının temel maddesini teş
kil etmektedir. Mantık bilgisinin mutasına göre 
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bir tarif ne kadar ağyarını mâni, efradını cami 
ise, o nisbetto mükemmel bir tariftir. Bunun 
için mefhumun tazammun (içlen) şümul, kap
lamına bakmak lâzımdır. Mefhum (terimin) 
kaplamı geniş içlemi dar ise, bu takdirde o mef
humun ifade ettiği mâna geniş, küllî ve şümullü 
olur. Bu ışık altında 1 nci madde tahlil edildi
ği takdirde siyasi partiler toplum ve Devlet dü
zeni ve kamu faaliyetlerini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Üyeliği ve özel kanunlaıına göre 
mahallî İdareler seçimleri yolu ile belirli görüş
leri yönünde etkilemek için sürekli çalışma ama
cını güden ve propagandaları açık olan kuruluş
lardır, şeklindeki tarifinin mantık ilminin bu 
icaplarına uymadığı anlaşılacaktır. 

1. Toplum ve Devlet düzeni kamu faaliyet
leri mefhumları aynı olmakla beraber şümulleri 
bakımından müşterek tarafları vardır. Ağyarı
nı mâni denirken müşterök şümullerin dışarıda 
kalması icabeder. Bu bakımdan kazuvisıtik bir 
tarif vardır. 

2. Partilerin en mümeyyiz vasıflarından 
biri de halkı temsile yaramalarıdır... Temsile 
yarama hususiyetini de bu tarifte görmemekte
yiz. Etkileme tâbiri temsili ieine alamamaktadır. 
Bu bakımdan tarif noksandır. 

3. Partiler, doğrudan doğruya halkı tem
sil etmezler, fakat halk iradesini temsil eden 
Devletin yasama ve yürütme organlarında va
zife almak suretiyle temsile yaradıkları bir va
kıadır. 

4. Tasarının hazırlanmasında ilham alman 
Federal Alman Temel Kanunu, Fransız Ana
yasası ve İtalyan Anayasası da bu sebeplerden 
1 nci maddedeki şartlara yer vermemiştir. Zira 
bu şartlar toplum ve Devlet düzeni ve kamu 
faaliyetleri hakkında belirli görüşleri olan par
tiye bu görüşlerinden bir isti'hale neticesinde vaz
geçip, başka fikirlerle ortaya çıkmaları müm
kündür. Ayrıca partilerin kendilerince belirli 
görüş diye ortaya attıkları fikirler anlaşılması 
imkânsız müphem fikirler de olabilir. Bu su
retle tarifi partilerin değişen şartlarına ve un
surlarına dayandırmak doğru değildir. 

Bütün bu sebeplerden siyasi partiler : Halkı 
seçim yoliyle temsile yarıyan teşekküllerdir, şek
lindeki tarif mantık bilgisinin icaplarına ve mül
hem olduğumuz Federal Alman Temel Kanu
nunun tarifine ve Fransız, italyan anayasaları
nın tariflerine daha uygun düşecektir. Zira 
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halkı temsile yarama için bir siyasi teşekkülün 
toplum, Devlet düzeni ve kamu faaliyetleri hak
kında bir fikirle ortaya çıkması lâzımdır. Bina
enaleyh halkı temsile yarama mefhumunun şü
mulü içine toplum ve Devlet düzeni ve kamu 
faaliyetleri hakkında görüş -fikri de girer. 

Fazla olarak en mühimmi partilerin halkı, 
Devletin yasama ve yürütme organlarında va
zife almaları suretiyle temsiline yaramasına, do-
layısiyle temsil etmesine sebebolan vasfı da tari
fin içine .girmiş olacaktır. 

Yine halkı temsile yarama tâbirinin içine te
şekkül edip de, seçime girmemiş partiler de gir
miş olacaktır, ayrıca kamu hizmetini görmeye 
çalışan derneklerden de farkı ortaya çıkmış ola
caktır. Bu suretle mantık bilgisinin ön gördü
ğü mükemmele yakın tarif mümkün olacaktır. 
İçlemi dar, kaplamı geniş, ağyarını mâni, ef
radını cami tarif mümkün olacaktır. 

Bu sebeplerle tasarının birinci maddesinin 
birinci fıkrasının : «Siyasi partiler seçim yoliyle 
halkı temsile yarıyan teşekküllerdir.» şeklinde 
tadilini arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin de 1 nci madde

nin sonuna nakledilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

GEREKÇE : Genel hükümleri sebebiyle ve 
araya başka konular getiren 2 nci maddeyle ge
nel hükümleri parçalamamak için 3 ncü madde 
1 nci maddeye dalha uygun gelmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasi Partiler Kanunu

nun 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Kadri Eroğan 

Madde 1. — Siyasi partiler toplum ve Dev
let düzenini ve kamu faaliyetlerini, parti pro
gram ve tüzüklerine göre kanuni organları ma
rifetiyle muhalefette denetliyen, iktidarda etki-
liyen kuruluşlardır. 
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Sayın Başkanlığa 

Siyasi Partiler Kanununun 1 nci madde
sindeki (propagandaları açık olan) kelimelerinin 
kaldırılmasını arz ederim. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddenin, T. B. M. Meclisi ibaresinden 

sonraki kısmın, «ve mahallî idarelerin seçimle 
'gelen organları üyelikleri yoluyla» tarzında de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
îlbami Ertem 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Siyasi Partiler) tasarısının 1 nci maddesinin 

üçüncü satırının sonundaki (olan) kelimesinden 
sonra; (ve kanun çerçevesinde serbestçe faali
yette bulunan) ibaresinin eklenmesini ve üçüncü 
maddenin ikinci bendinin silinmesini saygı ile 
ara ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

GEREKÇE : Siyasi partileri tarif eden 1 nci 
maddeye, aynı mahiyetteki (3 ncü madde 2 nci 
bendinin) de aynen nakli, konu insicamı ve 
kanun sistematiği bakımından uygun olur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının (birinci maddesinin aşağıdaki şe-

'kilde değiştirilmesini arz ederim. 
Madde 1. — Siyasi partiler, toplum ve Dev

let düzenini ve kamu faaliyetlerini, T. B. M. M. 
üyeliği ve özel kanunlarına göre 'mahallî idare
ler seçimleri yolu ile 'belirli görüşleri yönünden 
yönetmek, denetlemek ve etkilemek için sürek
li çalışma amacını güden ve propagandaları 
açık olan kuruluşlardır. 

Siyasi partiler; ister iktidarda, ister muha
lefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır. 

Çorum 
İhsan Tombuş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanun tasarısının 1 nci mad

desinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Giresun 
jt, Etem Kılıcoğlu 
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Madde 1. —• Siyasi partiler, halkın «siyasi 

iradesini, programlarında tesbit olunan 'görüş
leri yönünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liği ve özel kanunlarına göre mahallî idareler 
seçimleri yoluyla etkilemek için sürekli çalışma; 
amacını güden ve propagandaları açık oiaı» 
kuruluşlardır. 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muhale--
fetıte olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Partiler toplum ve Devlet düzenini kamu, 

hizmetlerini belirli görüşleri yönünden Anaya
saya, insan haklarına ve ahlâka dayanan açık 
progra/mlariyle kurulmuş, siyasi topluluklardır, 
diye birinci maddenin değiştirilmesini arz ede
riz. 

Kırşehir Bolu 
Ahmet Bilgin Kâmil İnal 

BAŞKAN — Son okunan Sayın 1. Etem Kı-
lıçoğlu'na ait, önergeyi oylarınıza sunacağım. 
Komisyon katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, burada belirli 
görüşleri yerine programlarındaki görüşleri de
nilmektedir iki, ıbir siyasi partinin belirli görüş
leri sadece programlarında yer almıyaibilir. Ez
cümle seçim beyannamelerinde de yer alalbilir. 
Binaenaleyh, prograım olarak, 1 nci maddede 
tasrih etmeyi kayıtlayıcı bulunuyoruz, bu iti
barla katılmıyoruz. 

BAŞKAN- — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci önergeyi okutuyorum. 
(Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un öner

gesi teikrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı
yor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, Komisyonu
muz daha önceki izahatında belirttiği veçhile 
«etkilemek» 'kelimesinin anlamı içerisinde yö
netmek ve denetlemek mânalarının bulunduğu
nu belirtmişti. Ancak ihsan Tombuş arkadaşı
mızın takriri, bu hususu daha da açık bir su
rette belirttiğinden Komisyonuımuz bu takrire 
katılmaktadır. 
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BAŞKAN — Komisyon bu talkrire .-katılmak

tadır. Nazarı mütalâaya alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Asurn El ren arkadaşımıza aidolan önergeyi 
okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in dördüncü 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul). — Eîf endim; ibirinci 'madde, 
Siyasi partilerin Türk Âmme Hukuku içerisin
de haiz olmaları gereken nitelikleri (belirtiyor. 
Bu nitelikleri haiz olduktan 'sonra kanun 'çerçe
vesinde serbestçe faaliyette bulunması «sası, ay
rı, ibir husustur. Nitekim; demeklere mütaalli'k 
kanunlarda da, bu husu's ayrı maddelerde yer 
alır. Kanun tekniği bakımından bu talkrire Ko^ 
misyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi 'oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
'bul etımiyenler... Kaibul edilmemi'ştir. 

Şimdi İKhami Ertem arkadaşıımi'zm önergesi
ni okutuyorum. 

(Rdirne Milletvekili İlham i Ertem'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI COŞKUN 

KIROA (Îstanibul) — Elfendim, önergenin mâna 
itibariyle bir farkı yoktur. Fakat yazılışı ziya
desiyle ağırlaştırmaktadır. Komisyonumuz esa
sen İhsan Tombuş arkadaşımızın önergesine ka
tılmış ve nazarı dikkate alınmıştır. Bu'itibarla 
bu önergeye 'katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etoıiyenler... KaJbül ediknenıiş-
tir. 

Şimdi Sayın Nazmi özıoğul arkadaşımızın 
önergesini lokutuyoru'm. 

(Edirne Milletvekili Nazmi özıoğul'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEOlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (îstanibul) — Efendim, Sayın özoğül 
arkadaşımız ibu takririni izah ederken, esasen 
sadece komünist partilerinin 'bahis konusu ol
duğunu ve onların, 'da diğer kapatma müeyyi
delerine çarptırılacağını belirtmiş idiler. Ancak, 
meselâ, 'bölgesel faaliyetler 'bakımından da, giz-
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li faaliyette ıbulunalbilecek partiler mevcudola-
bilir. Binaenaleyh, açık propaganda 'mecburiye
ti umumi bir mecburiyettir. Esasen Tombuş ar
kadaşımızın katıldığımız takririnde de 'bu 'hu
sus mevcuttur. Bu itibarla katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi 'oyunuza 'sunuyorum. Kalbul edenler... Eltmi-
yenler... Kalbul 'edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Rroğan'ın önergesini okutuyo
rum. 

(Urla Milletvekili Kadri Eroğan'm önerge
si tek rai' okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA. (İstanbul) — Efendim, (biraz evvel Sa
yın Kilıçıoğlu'nun önergesine katılmayış selbebi-
'îniz ile ve aynı sebepten dolayı, Tombuş arka
daşımızın takriri de esasen nazarı dikkate alın
dığından katılmıyoruz. 

BAŞKAN —•' Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kalbul edilrnemiş-
tir. 

Sayın Eren'in önergesini okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in üçüncü 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Ko'misyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Biraz evvel okunan Sa
yın Eren'in diğer takriri ile ibu aynı maihiyot-
tedir, zannediyorum. Bu itibarla katılmıyoruz. 
efendim.. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme-
ımiştir. 

Şimdi Nihat Diler'in talkriri var. 'Takririn. 
metnini okutacağım, Sayın Diler, erbabı muci-, 
ıbesi okunımu'ştur. 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Sayın Reis, 
farklı muamele yapmanız doğru değildir, eslbalbı 
mucibesini de okutunuz. Başkasına farklı, bana 
farklı muamele yapmanız doğru değildir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, da-
ıha evvel ıbütün önergeleri eslbabı mucilbeleri 
'jlan varsa onunla 'birlikte okuttuk. Sayın arka
daş] arımız 'hepsini dinlemişlerdir. Hangisine oy 
verecekleri hususunu teabit etmişlerdir. Şimdi sa
dece'metni okutuyorum. 

NİHAT -DlLER (Erzurum) — Başkandan 
istirham ediyorum, gerekçeyi okusunlar, 
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BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, yetinize 

oturunuz. Esbabı muci'benin... 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Başkasına ay

rı İbana ayrı 'muamele yapıyorsunuz. Bu haksız
lıktır, bunu söylemek isterim. (Ortadan, yok 
öyle şey, «esleri) 

BAŞKAN — Hiç kimseye ayrı muamele yap
mış değilim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Asını Eren 
arkadaşımızın önergesindeki esbabı mucilbeyi 
okudunuz, (benimkini de okutmanız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, lütfen ye
rinize oturunuz ve te'krar müdahale etmeyiniz. 
Talkririnizin... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu haksız
lıktır. 

BAŞKAN — Efendim sözümü kesmeyiniz 
lütfen. Takririnizin eslbalbı mucibesi okunmuş 
ve zabıtlara geçmiştir. Şim'di ikinci defa metni 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Erzurum Milletvekili Ni'hat Diler'in öner
gesi te'krar okundu) 

BAŞKAN —• Komisyon hu önergeye 'katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbu'l) — Bu önerge de, hiraz evvel 
nazarı dikkate alman önergede mevcudolan, 
toplum ve Devlet düzenini kamu faaliyetlerini 
yönetmek, denetilmek ve etkilemeik unsuru sara
haten yer almadığı için Komisyon katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

Sayın Boztepe'nin önergesini okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe'nin 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon 'bu önergeye »katılı

yor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Biraz evvel nazarı dikka
te alınan takrirde belirtilen unsurlardan sadece 
seçim unsuru burada belirtilmektedir, o da se
çim kelimesi açıkça geçmeden ve bu anlam üze
rinde durulmadan takrir 'kaleme alınmıştır, bu 
itibarla Komisyon katılmamaktadır. 

BAŞKAN — Önergeyi 'oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler.,. Kalbul edilmemiş
tir. 
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Şimdi Sayın Eren arkadaşımızın önergesini 

okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in ikinci 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Eren, hangi 'kelimenin 

ilâvesini istiyorsunuz, !biz okuyamadık. Lütfen 
ifade ediniz. 

ASIM EREN (Niğde) — «Aynen eklenmesi» 
kelimesinin İlâvesini. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Istan'bul) — Efendim, bir siyasi parti, 
biraz evvel nazarı dikkate alman önergede yer 
alan unsurları havi olur, faikat 'onları havi ol
duktan sonra da Anayasanın '57 nci maddesinin 
1 nci fıkrasında zikredilen yolda faaliyette bu
lunamaz. İki konu birbirinden farklıdır. Ana-
yasa'nm 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer 
alan 'hususlar esasen 'bu tasarının 4 neü kısmın
da tafsilen yer almış 'bulunmaktadır. Kanun tek
niği 'bakımından bu 'burada yer alamaz. Bu iti-
ıbarla katılamıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Sarıilbrahimoğlu arkadaşımızın önergesini 
okutuyorum. 

KEMAL SARIlBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Sayın Reis, Sayın Komisyon Reisinin verdiği 
izaıhat ibu fıkranın «bir faydayı zaide kabilinden 
'bir terhiyevi maksatla konulduğu kanısını ba
na vermiştir. Bu takrir ibu (bakımdan faydalı
dır. Esas görüşümü muhafaza etmekle ıberaflber 
'bu 'bakımdan takriri geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Sayın Ülker'in önergesini okutuyorum. 
(İstanlbul Milletvekili Reşit Ülıker'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbu'l) — Efen'dim, daha evvelki 
izahatımızda 'belirttiğimiz veçhile Anayasanın 
76 ncı ıınaddesi, halkı, milleti temsil yetkisini 
münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine tanımıştır. Partiler kendi çerçeveleri için
de yer alan vatandaşları temsil eden tüzel kişi
lerdir. Bu itibarla Anayasanın 76 ncı maddesi
ne aykırı Ibir ibare ihtiva ettiğinden komisyon 
'katılaıtnamaktadır. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kaibııl edenler... Efcmiyenler... Kabul edil 
m em iş tir. 

Şimdi Sayın Eren arkadaşımızın önergesini 
okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in ibirinci 
önergesi tokrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon (katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim, ferdlerin faali
yetleri siyasi sahada hattâ Medeni Kanundan 
ibaşlıyarak Ceza Kanununa kadar birçıdk hüküm
lerle tanzim edilmiş ve tahdit edilmiştir. Bu 
kanunda yer alan hususlar, (siyasi partiler bi
rer tüzel kişi olduklarından, tüzel kişi olmaları 
vasfından 'doğan hususiyetleri tanzim 'etmekte
dir. Binaenaleyh, gerçek kişileri 'bu kanunla 
tanzim etmeye imkân yoktur. Bu itibarla Ko
misyon bu takrire katılma imkânı görmemek
tedir. 

BAŞKAN — önergeyi »oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Efcmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Son önerge Sayın Bilgin ve înal arkadaşla
rımıza aittir, okutuyorum. 

(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve Bo
lu Milletvekili Kâmil İnal'm önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ıbuna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim, partilerin han 
gi unsurları havi olması gerektiği ayrı şey, ri
ayet etmeleri gerekli hususların teshili ayrı şey 
dir. Ahlâk ve insan haklarına riayet etmeleri 
'mecburiyeti 4 ncü kısımda yer almıştır. Anaya
sanın tümüne uygun fikirleri ileri sürmeleri 
ise, 'bilfarz daha evvelki verdiğimiz misalde ol
duğu gibi !bir partinin, meselâ çift Meclis siste
minin aleyhinde (bulunmasını dahi yasaklamak 
gibi aşırı mânalar ihtiva ede/bileceğinden Ko
misyonumuz ıbu takrire katılamamaktadır. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Efcmiyenler... Kaibul edilmemiş
tir. 

1 nci maddeyi yeniden 'okutuyorum. 
Biraz evvel Heyeti Umumiyece dikkate alın 

mış olan önergeye Komisyon da 'katılmıştır. 

Komisyon fillhal iştirak ediyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) —Ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
1 nci maddeyi yeniden okutup kaibul edilen 

bu değişiklikle (birlikte 'oyunuza arz edeceğim. 
Madde 1. — Siyasi partiler, toplum ve Dev

let düzenini ve kamu faaliyetlerini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ve özel 'kanunla
rına göre mahallî idareler 'seçimleri yoliyle ve 
'belirli 'görüş'leri yönünde yönetmek, denetle-
mök ve etkilemek için sürekli çalışma amacını 
güden ve propagandaları açık olan kuruluşlar
dır. 

Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muha
lefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurla rıdır. 

BAŞKAN — Meclisimizce nazarı dikkate 
alınmasına karar verilen ve Komisyonumuzca 
da filhal iştira'k edilen 'bu metnin, 1 nci madde 
olarak -kaıbulünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Siyasi parti niteliğinde dernek 
MADDE 2. — Dernekler : 
a) Toplmm ve Devlet düzenini ve genel 

olarak kamu faaliyetlerini etkilemek; veya 
'b) Belli 'bit* siyasi partiyi desteklemek ve

ya desteklememek yahut siyasi partiler arasın
da iş birliği «ağlatmak veyahut Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği veya mahallî idareler ve
ya mulhtarhk seçimlerinde 'belli adayları destek
lemek veya desteklememek yahut 'bunlar arasın
da iş 'birliği sağlamak amacını güdemezler. 

Sadece ilmî alanda çalışan dernekler, yukar-
daki fıkranın (a) alt 'bendi hükmünün kapsamı
na dâhil sayılmazlar. 

İşçi ve iş veren sendikaları, birlikleri; fede
rasyonları ve (konfederasyonları hakkında 1 nci 
fıkranın (a) 'bendi hükmü uygulanamaz; bunlar 
hakkında 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 'sayılı 
Sendikalar Kanununun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Bıu madde ile ilgüi olarck sı-
rasiyle : 

Tahsin Dcmiray, İhsan Tombuç, Süleyman 
Çağlar Talat Oğuz, Ahmet Bilgin, İ m ı ü Hakkı 
Yılanlıoğlu, Reşit Ülker, Asım Eren, İbrahim 
Etem Kılıçoğlu arkadaşlarımız söz istemişler
dir. Komisyon söz istiyor, Buyurun Sayın Kırca. 
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GEÇISÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
dün Hasan Fehmi Boztepe arkadaşımızın, birin
ci madde üzerindeki konuşmasında da belirttiği 
gibi, bu maddenin (A) bendi muhtelif tenkidle-
re sebebiyet vermiştir. «Toplum ve Devlet 
düzenini ve genel olarak kamu faaliyetlerini et
kilemek amacını dernekler güdemezler.» Hük
müdür bu hüküm. Bu hükmün, tasarıda ve Ko
misyon metninde yer alışının sebebi şudur: 
Maksat siyasi partilerel dernekler arasında ke
sin bir hudut çizilmesi idi. Hakikaten, mevcut 
mevzuatımıza göre dahi, siyasi partiler hariç, 
dernekler birden fazla gaye güdemezler. Demok
ratik memleketlerdeki anlayışa göre de dernek
lerin birer asli gayesi vardır, ve bu asli gaye
sine tevem olmak üzere fer'i gayeleri bulunabi
lir. Siyasi partiler bunun dışında tutulmuştur. 
Bugünkü Cemiyetler Kanunumuz da böyledir. 
Yani, dernekler içinde sadece siyasi partiler 
birden fazla asli gayeye sahibolabilirler niçin? 

Çünkü sadece siyasi partiler toplum ve Dev
let düzenini ve kamu faaliyetlerini 'etkilemek 
amacını genel olarak güderler. Ancak, bu hük
mün tatbikatta türlü karışıklıklara sebebiyet ve
rebileceği mülâhaza edilmiştir. Ve şimdi, Ko
misyonumuzun öınünde bütün parti gruplarının 
temsilcileri tarafnıdan imzalanmış bir takrir 
bulunmaktadır. Bu takrirde, bu (A) bendi tay
yedilmeden ve (A) bendi tayyedildikten son-
rabu maddede yapılması gerekli diğer değişik
likler yapılmaktadır. Takririn metnini aynen 
okuyorum. Komisyonumuz bu takrire aynen 
katılmaktadır. Takririn metni şudur? 

«Siyasi partiler niteliğinde dernekler. 
Madde 2. — Dernekler, belli bir siyasi 

partiyi desteklemek veya desteklememek yahut 
siyasi partiler arasında işbirliği sağ^armk ve
yahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya 
mahallî idareler veya muhtarlık seçimlerinde 
belli adayları desteklemek veya desteklememek 
yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak ama-
ciyle kurulamaz. 

işçi ve içveren sendikaları, birlikleri, federas
yonları ve konfederasyonları hakkındaki 15 Tem
muz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu hükümleri saklıdır.» 

Bu bütün grupların başkanları ve başkanve-
Mlleri tarafından imza edilmiştir. Şimdi bunu 
tahlil ediyoruz, Bundan maksat, siyasi partiler 
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hukuku edebiyatında] lig elektoral diye anılan 

I ve maksatları, siyasi partileri, siyasi parti fa-
! aliyeti sarf etmek suretiyle fer'i surette destek

lemekten ibaret olan dernekler kasdedilmekte-
: dir. Dikkat buyurulursa derneklerin burada si-
! yasi partileri kendi görüşleri istikametinde des

teklemesi yasak edilmekte değildir. Bir dernek 
muayyen bir fikre sahibolabilir, kendi çalışma 
sahasında. Eğer bir siyasi partinin görüşü, o 
derneğin o sahadaki görüşüne tetabuk ediyorsa 
«bu görüş yerindedir, bu görüşü destekliyoruz» 
demek, bu hükme aykırı olmıyacaktır. Sebebi 
şudur ki, yasak edilen husus, derneklerin ku
rulurken belli bir siyasi partiyi desteklemek 
için kurulmasıdır. Yoksa, kendi görüşlerini des
teklemek için bir siyasi partinin görüşü buna 
uygundur, biz bunu destekliyoruz» demeleri, bel
li bir siyasi partiyi desteklemek amaciyle 
sarf edüen bir gayret değil fakat, kendi amacı
nın gerçekleşmesi için kendi amacı dâhilinde 

1 sarf edilen bir gayrettir. Nevcma bir derneğin tü
züğümde, biz (A) partisini, biz (B) partisini 
desteklemek için kurulduk, diye bir hiV'üm yer 
alamıyacaktır. Yer aldığı takdirde o dernek der
nek olmaktan çıkar bir siyasi parti olur. Ama 
kendi amaçları dairesinde eğer bir dernek falanca 
siyasi partinin görüşünü kendi görüşüne uygun 
buluyorsa elbette onu desteklemesi o görüşü 
desteklemekten ibarettir. Alelıtlak siyasi partiyi 
desteklemek mânasına... 

| İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Cemiyetler kanunuyla irtibatı nasıl görü
lecek? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Cemiyetler kanunu ile ir
tibatını şuradan kurmak mümkündür. Biraz ev
vel arz ettiğim gibi, Cemiyetler Kanununda si
yasi dernekler haricindeki dernekler, birden 
fazla gayeye sahibolamazlar, der. Binaenaleyh, 
bu irtibatı da burada kurm;k böylelikle mümkün 
olmaktadır. 

Son ikinci fıkrasında, grup başkanlarının 
verdikleri takririn ikinci fıkrasında da Sendika
lar Kanununda esasen Anayasaya uygun ola
rak yer almış bulunan bir hak mahfuz tutulmak
tadır. Bu hükmün getirilmesinin, bu hakkı or
tadan kaldırdığı mânasına tefsir edilmemesini 
temin için. Binaenaleyh, komisyon bu takrire 
aynen iştirak etmektedir. Bu takririn kabulünü 
Yüksek Heyetten istirham ederim. 
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AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Bir sual sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyen 11 arkadaşımız 

vardır. Sözler bittikten sonra suallere sıra ge
liyor. 

AHMET BtLGÎN (Kırşehir) — Belki sual
lerini sorunca maksat ani şılacak ve söz istemek
ten vazgeçeceklerdir. 

BAŞKAN — Efendim, sizin konuşmaktan 
vaz geçmiş o1 manız sual sorma hakkınızı doğur
maz. 11 kişi sıraya girm:'ş, söz istemiştir. Bu 
11 kişi.. Müsaade buyurunuz efendim, bu 11 kişi 
konuştuktan sonra suallere sıra gslecektir. Bu 
ifadem İçtüzüğün ifadesidir. Biz de tüzüğün ge
reğini yerine getiriyoruz. 

Söz sırası Sayın Tomb^ş'un... 
Sayın Tombuş, bir yanlışlık oldu, söz sırası 

Sayın Demiray'mdır. özür dilerim. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Sual sor

mak hakkımız değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Bilgin, oturunuz, efen

dim lütfen elbet ten2vvür etmek için sual sora
caksınız. Fakat bu işin bir sırası vardır. Evvelâ 
söz söylemek istiyen arkadaşlar sıraya girer, söz
ler biter, ondan sonra suallere sıra gelir. Bu 
usul de İçtüzüğün koyduğu usuldür. Biz de ona 
riayet ediyoruz. 

TAHSİN DEMÎRAY (İstanbul) — Millet 
Meclisinin sayın üyeleri, 

Müzakeresini yaptığımız Siyasi partiler ka-
nn.nunnn bu ikinci maddesi tasarıya arızi olaraık 
sokulmuştur; bu husus her bakımdan belli ol
maktadır. Nitekim tasarıyı hazırlıyanların da bu 
maddeyi buraya sokabilmek için hayli sıkıntı 
çektikleri maddenin gerekçesinde açıkça görülü
yor. Bu sıkıntılı çabaları geliniz gerekçenin sa
tırlarında hep birlikte görelim: - Birkaç satırı 
aynen okuyorum : 

«Bugün hususi hukuk alanında gayesi siyasi 
olan derneklerden de bahsohınmakta, yani siyasi 
maksat dernekler için dahi kabul edilmektedir. 

•Şu kadar ki; siyasi faaliyetlere katılmak istiyen 
derneklerin Anayasamıza göre parti olarak ser
bestçe teşekkül etmek imkânına mâlik oldukları 
ve bu takdirde kapatılmalarının ancak Anayasa 
Mahkemesine aidolması gibi esaslı bir teminata 
da sahip bulunmaları dikkate alınırsa, siyasi 
parti mefhumuna giren dernekleri, dernek kur
ma hakkının sınırları dışında saymak iktiza eder 
Esasen, mer'i Cemiyetler Kanunu mütaaddit 
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maddelerinde (siyasi dernek) ve (siyasi parti) 
terimlerini aynı anlamda kullanmış bulunmakta
dır. Siyasi partiler için tedvin edilen kanunla 
siyasi gayeli dernek anlamındaki siyasi partiler 
tanzim edilmiş bulunacağından, bu gayenin ge
nel olarak derneklere tanınmaması yerinde gö
rülmüştür.» 

Burada açıkça görülüyor ki, bugünkü dünya
da siyasi dernek ile siyasi partilerin ayrı teşek
küller olduğu bünyeleri, mahiyetleri itibariyle 
farklılıkları kabul olunmaktadır. Buna rağmen 
siyasi dernekler, neden ve niçin Siyasi partiler 
kanunu çerçevesine alınmak istenilmiştir. Bura
da, halisane gibi bir düşünce ortaya konuluyor 
ve siyasi partiler kapatılmak bakımından daha 
teminatlı bir durumda olduklarından, siyasi der
nekleri de teminatlı kılmak için, onları da bu 
çerçeve içine aldık deniliyor. Fakat hemen arka
sından onlar da bu kanunun statüsünde vecibe
lerine uymaya zorlamak suretiyle sözün başında 
ayrı olduğu, farklı olduğu kabul edilen siyasi 
dernek böylece ortadan yok oluyor ve yerini dö
ne dol aşa partiye bırakıyor. Anlaşılıyor ki, ta
sarıyı hazırlıyanlar Türkiye'de bütün siyasi ma
hiyette görülecek dernekleri, cemiyet millet me
selelerine, siyasi bünyeye tesirli bütün dernek
leri ortadan kaldırmak hevesindedir. Bu (heves) 
kelimesini bugün huzurunuzda kullanmaya beni 
zorlıyan tarihî tatbikler vardır, ömrünün en iyi 
yıllarını tek parti idaresi baskısı altında geçir
miş bir neslin mensubu olarak bizim bu tatbik
leri hatırlamamıza imkân yoktur. Bir zamanlar 
derneklerde olduğu kadar neşriyatta da siyasi 
olan ve olmıyan hususlar üzerinde büyük ısrar
la durulmuş ve zamanın İçişleri Bakanlığı, ba 
sın ve yayını resmî otoriteleri (siyasi) yi o şe
kilde bir tarife bağlamışlardı ki, Türkiye'de bu
na göre siyasi olmıyan hiçbir hareket, hiçbir söz 
kalmıyordu. Nitekim, o yıllarda ne (hareket) ve 
no de (söz) kalmıştı. 

Bugün görüyorum ki, bu madde ile, kendine 
has bir incelikle böyle bir tatbike gidilmek iste
nilmiştir. Yahut bizim eski acı tecrübelerimiz 
beni bugün fazla hassas olmaya zorluyor. Fa
kat rica ederim, böyle bir siyasi partiler kanu
nunun yapılmasını gerektiren Anayasanın 57 nci 
maddesiyle bu maddenin ne alâkası vardır? Ana
yasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fıkrasını oku
yorum : 
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«Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri Anaya

sa Mahkemesine ne suretle hesap verecekleri ve 
'bu mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapıla
cağı, demokrasi esaslarına uygun olarak, kanun
la düzenlenir.» işte hepsi bu kadar. 

Derneklere gelince, onun maddesi Anayasa
mızda 27 nci maddededir. Derneklerde içtimai, 
siyasi, her ne neviden olursa olsun, Cemiyetler 
Kanununa göre düzenlemek ve sınırlamak ve bu 
sınırlamada bilhassa siyasi olan derneklerin (si
yasi partiler) muvacehesinde durumlarının ve 
fonksiyonlarının belirtilmesine çalışmak doğru 
olur. Bu ikinci madde ile güdülen maksat ve ga
ye de o zaman o kanunda yer alır veya almaz. 
Her halde siyasi hayatımızda son derece derin 
tesirleri olacak böyle bir kanunun esasen ken
disi müşkülât ile dop dolu iken bir de bu müş
külleri - kanunun gaye ve maksadı dışına taşa
rak - artırmak ve tatbikatta yeni ve çeşitli ihti-
lâtlara yol açmak asla doğru değildir. O ihıtilât-
lar ki, Türkiye'de aşağıdan gelen siyasi tesirle
rin önem kazandığı tarihten buyana, bilhassa 
içinde bulunduğumuz yüz yılın başından beri 
şahidi olduğumuz buhranlara sebebolmuştur. 
Gerekçede bu ihtilâta bir başka açıdan dokunul
makta ve «mer'i Cemiyetler Kanunu mütaaddit 
maddelerinde (siyasi dernek) ve (siyasi parti) 
terimlerini aynı anlamda kullanmış.» denilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu ihtilât yalnız Cemiyetler Kanununda mı, 

yalnız metinlerde mi kalmıştır?.. Siyasi Dernek 
ile siyasi parti bizde en azından yarım yüz yıl 
birbirine karıştırılmamış mıdır? Daha doğrusu 
bizde siyasi teşekküller karışık olarak doğma
mış mıdır? İttihat - Terakki, Terakki ve İttihat 
bir cemiyet ve hattâ bir komite olarak doğmadı 
mı? Ve öylece yaşayıp öylece son bulmadı mı?.. 
Bu siyasi hilkat garibeleri İttihat ve Terakki ile 
de sona ermiş değildir. Daha sonraki tarihlerde 
de bu garibeler görüldü. Fırka olarak ilân edi
len öyle teşekküller de oldu ki, bunlar da doğ
ru bir şekilde demokrasi ile idare edilen ülkeler
de anlaşılan mânada bir siyasi parti olmadan 
ömür sürdüler ve bu yüzden Türkiyenin demok
rasi yolunda aydınlık içinde rahatlıkla yürüme
sini uzun yıllar oyalamış, engellemiş oldular. 

Türkiye'de siyasi dernek ile siyasi partiyi 
ayıracağımız ve siyasi partilerimize demokrasi
mizin vaz geçilmez müesseseleri selâbetini vere

ceğimiz bir noktaya geldiğimiz şu anda şöhretli 
bir baş yazarımızın içinde bulunduğumuz yeni 
siyasi devrin başlangıcında yazmış olduğu dik
kate şayan bir yazısını hatırlamamak mümkün 
değildir. 1947 yılında yazılmış olan bu yazıdan 
şu birkaç cümleyi aynen okuyorum: 

«Tek parti sisteminden çok partili rejime 
geçiyoruz, diyoruz. Muhalefetler, boyuna (tek 
parti zihniyetinden) dem vuruyorlar, iyi düşü-

i nürsek hakikatte böyle bir şey yoktur. Memle
ket, tek partiden çift parti hayatına girmedi. 
Doğrudan doğruya ve sadece (parti hayatına) 
girdi. Tek parti dediğimiz C. H. P. yirmi dört 
yıl memleketi idare etti sanıyoruz. Ne müna
sebet!..» 

I «C. H. P. diye bir zümre vardı, fakat hiçbir 
\ işe karışmazdı. Atatürk ne dilerse, İsmet İnönü 

ne isterse o olurdu. Parti her bakımdan birbiri-
no zıt, içtihatları başka insanları bir şef idaresi 
altında bir araya toplamıştı.» 

«Bunun içindir ki: (Tek partili sistemden çok 
partili rejime geçtik) sözü ve düşüncesi hiçbir 
realiteyi ifade etmez. İşin doğrusu şudur ki, sa-

! dece parti hayatına, hakikî partiler hayatına 
j giriştik.» 

«C. H. P. de kendini kurmak, programını 
; yapmak, (teşkilâtını başarmak yolundadır. Her 
! iki parti de henüz kurulmak yoluna girdikleri 
j içindir ki, sürtüşmeler sert, mücadele çetin olu-
! yor. Eğer daha önceden tam mânasiyle bir C. 
! H. P. iş başına geçmiş bulunsaydı, daha doğru-
! su C. H. P. kendini bulduktan sonra bu işe gi-
I rişilseydi bugünkü buhranı bu derece şiddetli 
i hissetmezdik.» 
i «Hayır, tek parti idaresini bırakıp çift par-
j tili sisteme girmedik; partisiz idare şeklini terk 

ederek partiler kurmaya çalışıyoruz. Vazifemiz 
bundan dolayı ağırdır, sarsıntı bunun için uzun 
sürüyor.» 

Muhterem arkadaşlar, işte bundan dolayıdır 
1 ki, sarsıntıların daha da büyüklerine mâruz kal

dık. 
Siyasi partilerimizin tesirli bir hale gelişinin, 

diğer bir deyişle, milletin siyasi kudretini par
tiler yoliyle ispatlayışının işaret taşı 1950 dedir. 
Ancak o tarihten bu yanadır ki, siyasi partileri
mizin kurulup gidişi bir dereceye kadar müm
kün olabilmiştir, bu imkânın derecesini de hep 

ı birlikte gördük, yaşadık. 
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iSiyasi partiler için hal ve durum böyle iken 

henüz 'emekleme halinde olan ve mümkün olabil
diği takdirde bundan sonra, yani bir hukuk dev
leti teminatı içinde gelişmeye çalışacak olan her 
çeşit derneklerin dernekler dışı bir kanun için
de ceffelkalem tahdidi yoluna gitmek son dere
ce zararlıdır. 

Parlâmentolarının 700 noü yılını idrak eden 
ingilizler bugünün kemal noktasına kolay var
mamışlardır. İngiliz iş partisini ele alalım: Bu 
parti bugünkü seviyesine varabilmek için yüz yıl 
çaba sarf etmiştir. Bu çabada, mihveri daha doğ
rusu beyni mutedil sosyalistlerin eski ve gerekli 
bir cemiyeti olan (Fabian Society) teşkil etmişti. 
îçjtimai salhada ve modern anlamiyle siyasi geliş
melerin normal sıra smda cemiyetler evvelâ, par
tiler sonra gelmiştir ve gelmektedir. Derneklerin 
siyasi partilerin münasebetlerini ve bu arada si
yasi derneklerin müessir varlıklarını, Anayasa
nın icapları dışına çıkarak, Siyasi partiler ka
nunu içinde ve böylesine bir madde ile kesip 
atmak son derece basiretsizlik olur. Bu itibarla 
Anayasanın 21 nci maddesine dayanan ve daya
nılması zaruri olan dernekleri kendi kanununa 
bırakarak bu (2 nci maddeden) kaldırılmaısım 
ve bu kanun içindeki zararlı fazlanın şimdiden 
kesip çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. Bu
na ait önergemi de takdim ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, ikinci madde
nin müzakeresi sırasında ben de iki hususa temas 
edeceğim. 

Birincisi, bu maddenin matlabı. Matlabı 
okuyoruz, şöyle bir ibare var; «Siyasi parti ni
teliğinde dernek.» Bunu okuduğumuz anda, de
mek oluyor ki diyoruz, aklımıza bir şey geli
yor, dernekten ve siyasi partiden başka üçüncü 
bir şekilde, siyasi parti niteliğinde bir dernek 
müessesesi kurulmuş ve bunu ifade eden de bir 
madde sevk edilmiş diye hatırımıza geliyor. Al
tını okuyoruz ki, böyle bir hususla alâkalı bir 
madde değil bu. Siyasi parti niteliğinde bir der-
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neğin ne tarifini yapıyor, ne şekilde kurulacağını 
yazıyor, ne de böyle bir derneğin mevcudiyetin
den bahsediyor. Hayır.. Peki ne diyor aşağıda
ki madde? Yani bu matlabın altındaki madde? 
Sadece derneklerin ne gibi hususlarla iştigal 
edemiyeceklerinden bahsediyor. Bundan ibaret. 
O halde bir defa madde ile matlap arasında hiç
bir münasebet ve alâka yok. Bu matlabm ya ta
mamen kaldırılması, veya değiştirilmesi lâzım-
gclir, kanaatindeyim. 

İkinci hususa gelince; bu hususta benden ev
vel konuşan Sayın Demiray geniş izahatta bu
lundular. Ben daha fazla bahsetmiyeceğim. Bu 
bakımdan bu husustaki sözlerimi kısa kesece
ğim. Bu madde tamamen bu kanunun içinde bir 
haşivdir ve lüzumsuzdur. Biz Siyasi partiler 
Kanununu burada tedvin ediyoruz. Bu kanu
nun içinede ne.yapıyoruz? Tutuyoruz dernek
lere ait hükümler koyuyoruz. Derneklerin ne
lerle iştigal edeceklerini, nelerle iştigal etmiye-
cekleri burada gösterilecektir, diyoruz. Tama
men alâkası yoktur. Bu hususun Cemiyetler 
Kanununda derpiş edilmesi lâzımgeldiği kana
atindeyim. Eğer orada Cemiyetler Kanununda, 
bu hususu men edici hükümler yoksa bunun da 
bir tadil teklifi ile Cemiyetler Kanununa sokul
ması ve bu hususun buradan tayyedilmesi ka
naati bende hâsıl olmuştur. Bu bakımdan 2 nci 
maddenin, Sayın Tahsin Demiray'm fikirlerine 
iştirak ederek, takririne iştirak ederek bu ka
nundan çıkartılması gerektiği kanaatindeyim. 
Binaenaleyh işçi ve işveren sendikaları husu
sundaki hükümlerin de burada teyicledilmesine 
lüzum kalmıyacaktır. Bu hususta Sayın Tahsin 
Demiray'm teklifine iştirak ediyorum ve yeni 
bir takrir vermiyeceğim. Yalnız bu maddenin 
burada kalmasında ısrar edildiği takdirde, hiç 
olmazsa matlabmın değiştirilmesi hususunda bir 
takrir takdim edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
17 ye geldiği için, daha evvel kabul ettiğiniz 
çalışma protokolü gereğince mevzuu burada bı
rakıyoruz, sözlü soruların müzakeresine geçiyo
ruz. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay?... Yok. İkin
ci defa bulunmadıkları için sözlü sorusu düş
müştür. 

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

BAŞKAN — Hurrem Kubat vazifeli olduğu 
için sözlü soru, gelecek soru gününe bırakılmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel Sadi Bi-
nay ikinci defa bulunmadığı için sözlü sorusu
nun düştüğü ifade edilmişti. Halbuki bizim ka
rarımıza göre saat 17.00 de sözlü sorulara baş
lanacaktı. Saat 17.00 den evvel bu ifade yapıl
dığı için sözlü soru düşmemiştir. Sadi Binay 
buradadır. İçişleri Bakanı?.. Yok. Sözlü soru 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Sanayi Bakanı 
Muammer Erten'in sözlü cevabı (6/815) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?.. Burada. Sa
nayi Bakanı?.. Burada. Soruyu oktuyorum. 

6 . 3 . 1964 

Özü : Taşköprü'deki kendir fabrika
sının yerli kendirlerimizi işlemesi 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair Sanayi Bakanından sözlü 
soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Sanayi Bakanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

Kendirlerimizi işliyebilmek maksadiyle Taş
köprü'de kurulan fabrikanın; hammaddesini 
Hindistan'dan getirdiği ve jüt tâbir edilen bu 
hammaddeyi işlediği doğru mudur? 

Kendirlerimizin işlenmesi için, fabrikada 
noksan aksam varsa, bu hususların ikmali dü
şünülmekte midir? Aksi takdirde mezkûr fab
rikanın Kastamonu ilindeki faaliyetinin millî 
ekonomimiz yönünden faydası ne şekilde müta
lâa edilinebilir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) — Edirne Milletvekili Sayın Fahir Gi-
ritlioğlu'nun sorusuna cevaplarımı arz ediyo
rum : 

Taşköprü bölgesinde kendirle ilgili iki tesis 
vardır : Bunlardan biri kendir havuzlama ve 
soyma fabrikası, diğeri sicim ve kanaviçe tesis
leridir. 

1. Kastamonu ili dâhilinde en kesif kendir 
ziraatinin Taşköprü ilçesinde yapılması dolayı-
siyle, çok eskiden beri halkın Hükümetimiz nez-
dinde yaptığı ısrarlı teşebbüsün bir neticesi ola
rak, Sümerbank tarafından Taşköprü'nün 2 Km. 
Güneyinde (Sulukise) denilen menba suyunu 
içine alan mevkide bir Kendir Soyma Fabrikası 
tesisine karar verilerek 1947 Nisan'mda işletme
ye açılmıştır. 

Mezkûr fabrika, kendir müstahsilini, kendir 
havuzlama ve el ile soymak külfetinden kurtar
mak maksadiyle tesis edilmiş olmasına rağmen, 
hammadde mubayaasında bulunduğu 1946 -1949 
senelerinden hiçbirinde yıllık kapasitesi olan 
4 000 ton çubuk kendiri mubayaa edememiş ve 
mubayaa miktarı 1 600 - 2 200 ton arasında kal
mıştır. Halbuki mezkûr yıllarda bölgede 16 - 24 
bin ton civarında çubuk kendir istihsal edilmiş 
olmasına ve mubayaa fiyatının pazar fiyatından 
yüksek olmasına rağmen yeteri kadar mubayaa 
yapamamasının sebepleri şunlardır : 

a) İstihsal bölgelerinden fabrikaya olan me
safenin artması nisbetindc müstahsil için nakil 
külfeti artmış ve fabrika mubayaa ekipleriyle 
mahallî ambar teslimine bünyesi itibariyle im
kân bulamamıştır. 
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b) Kendir havuzlama ve soyma işi, çiftçinin 

tarla işlerinin az olduğu Sonbahar, Kış ve kıs
men İlkbahar aylarında yapılması mutatdır. 
Bundan dolayı çiftçi, istihsalinin % 80 nini biz
zat havuzlayıp soymakta ve harice her hangi bir 
ücret ödemeden âtıl işgücünden faydalanmakta
dır. 

c) Müstahsil çiftçi, aynı zamanda lifi alın
mış kendir çubuklarından kısmen yakacak ola
rak faydalanmaktadır. 

d) Kendir lifinin ileride anormal fiyat yük
selmesi göstereceği ihtimaline karşı çiftçi çubuk 
halinreki mahsûlünü toptan elden çıkarmak is
tememektedir. 

e) Borçlu olan çiftçinin mahsûlünü toptan 
satması halinde hem banka ve hem esnafa top
tan ödeme yapması zarureti karşısında, çiftçinin 
yalnız banka borçlarını ödiyecek miktardaki 
mahsulünü satmaya yanaşmaması. 

Bütün bu sebeplerle küçük bir idari bünye
ye sahibolan fabrika, yeteri kadar hammadde 
mubayaa edip kapasitesi seviyesinde faaliyette 
bulunamamış olmasından maliyetler anormal 
derecede artmış ve bilançosunu her yıl zararla 
kapatma zorunda kalmıştır. Bununla beraber 
tesis kapasitesi seviyesinde mubayaa yapılmış 
olsaydı ciahi, yapılan işe nazaran umumi idare 
ve işletme masarafları ağır ve kuruluş bünyesi 
itibariyle işletme faaliyetinde işçi işgücünün ma-
kina işgücüne üstün olması neticesi, fabrika yi
ne zarardan kurtulamıyacaktır. 

Netice olarak, Sümcrbank 1949 yılı sonunda 
kendir havuzlama ve soyma tesisinin kapatılması 
kararını alarak 1951 yılı ortalarında faaliyetine 
fiilen son vermiştir. 

2. Diğer tesis; kendir elyafından sicim ve 
kanaviçe imal eden fabrikadır. Taşköprü ve 
havalisinde yetişen kendir elyafından yılda 2 bin 
top işliyerek 4 milyon metre kanaviçe ve 400 ton 
sicim imal edecek karakterde bir tesisin kurul
ması, 1945 yılında ivedili sanayi plânına ithal 
edilmiş ve makinaların siparişi 1946 da yapıl
mıştır. 

Bu tesisin kuruluş yeri önce İstanbul veya 
İnebolu olarak düşünülmüş ise de, bilâhara Taş
köprü'de 1949 da inşasına başlanmaştır. 

Bu fabrika için yapılan proje rantabilite he
saplarında, kendirden imal edilecek sicimin 
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kârlı, dokumaların ise, ithal malı jüt kanaviçe-
den pahalıya mal olacağından zararlı netice ve
receği tesbit edilmiş ise, de, o tarihlerde bugün
kü mekanik tesislere malik olmıyan Toprak 
Mahsulleri Ofisi memleketimizin Devlete ait en 
büyük çuval müstehliki olması ve bu ofisin ucuz 
jüt çuvalı yerine pahalı fakat sağlam dokuma
dan imal edilecek çuvalları fazla devrettirmek 
suretiyle daha fazla kullanabileceği düşünüle
rek yerli kendir mahsulünün değerlendirilmesi 
bakımından fabrikanın kurulmasında fayda mü
lâhaza edilmiştir. 

Ancak, projede kendirden iplik olarak isti
fade nisbeti % 83 olarak hesaplanmış olmasına 
mukabil, yerli kendirimizin istihsal usullerinin 
iptidailiği ve kalitesinin düşüklüğü sebepleriyle 
yapılan işletme tecrübelerinden ancak % 70 
nisbetlndo bir randıman alınabilmiştir. Yine 
projede makina verimleri % 70 olarak alınmış 
ise de fiiliyatta kendirine göre fou miktar an^ 
cak % 30 - 40 olacak elde edilebilmiştir. 

Bu iki sebebe ilâveten, kendir elyafının ha
riçten ithali mümkün jüt elyafından çok daha 
pahalı olması, kendir ipliği ve bundan dokuna
cak kanaviçelerin jüt kanaviçeden birkaç misli 
palhalıya mal olacağı neticesini vermiştir. 

1953 yılında Pakistan'dan tecrübe için jüt 
elyafı getirtilmiş ve bundan iplik olarak % 90 
ve makinalarda % 70 bir randıman elde edilmiş
tir. Buna ilâveten jüt elyafı, kendir elyafı fi
yatının âzami yarısı fiyatına temin edilmiş olup 
bu durum bugüne kadar hemen hemen aynı şe
kilde devam etmiştir. 

Bir fikir verme bakımından muhtelif yıllar
da kendir lifi ile jüt lifinin maliyet fiyatları 
aşağıda gösterilmiştir : 

Yıllar 

1953 
1956 
1957 
1959 
1962 
1963 

Kendir lifi 
Kg./Kuruş 

175 
225 
425 
470 
363 
608 

Jüt lifi 
Kg./Kuruş 

86 
112 
108 
249 
272 
300 
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Jü t ve kendir elyafından yapılan kanavice

nin son yılda sınai maliyeti ise; 
Kendir kanaviçe Jü t kanaviçe 

M./Kuıruış M./Kurıış, 

Hamımıadde 325 100 
Masraf 775 216 

1 080 316 

olmaktadır ki, maliyet üç mislinden fazlaya çık
maktadır. 

Kendir lifi fiyatının pahalı oluşu ve kendir
den 'iplik olarak istifade nisbetinin ve keza ma-
kina randımanlarının düşük oluşu bir yana bı
rakılsa dahi, bütün Kastamonu bölgesinde yeti
şen kendir elyafının tamamı projenin tahakku
kuna yetişmiyecek miktardadır. Bölgede yeti
şen 2 - 3 bin ton (Taşköprü'de 1 000 - 1 500 
ton) arasındaki elyafın % 80 - 90 miktarı yine 
bölge dahilindeki el ve ev sanayicileri tarafın
dan istihlâk edilegelmektedir. 
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300 ton kendir lifi mııbayaasiyle 150 - 200 ton 
sicim imal ederek satmaya muvaffak olmuştur. 

Netice olarak : 
1. Kendir Sanayii Müessesesi bundan böyle 

de jüt dokumaya devam etmek mecburiyetinde
dir. 

2. Randımanlar ve dolayısiyle maliyetlerde
ki 'büyük farklar muvacehesinde tesislerin ilâve 
ve yenilenmesi mevzuubahsolamaz. Esasen Av
rupa'da dahi kendir dokuma terk edilmiş ve 
edilmek üzeredir. 

3. Kastamonu'da bir kısım müstahsilin şe
ker pancarı ekimini tercih etmesi, İzmir SEKA 
işletmesinin yeni kurduğu Sigara Kâğıdı Fabri
kası için yılda 2 - 3 bin ton kendir ipine ihti
yaç göstermesi düşünülürse, Kendir Sanayii 
Müessesesinin sicim imalâtı için gerekli lif 
ihtiyacını dahi Kastamonu (Taşköprü) bölge
sinden ancak temin edebileceği kolaylıkla an
laşılır. 

Nitekim Kastamonu bölgesinde bu yıl ken
dir lifi fiyatları 650 - 750 kuruşa çıkarak eski se
nelerin rekorlarını kırmış, fabrika kendir mu
bayaası için Gümüşhacıköy bölgesine de el at
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bütün bu mülâhazalara göre yine bugün 
Taşköprü bölgesindeki Kendir Sanayii Müesse
sesi yegâne işyeridir. Müessesede işçi ve memur 
450 kişi maişetini bu yoldan sağlar, 6 bin nü
fuslu kasabanın elektrik ihtiyacı bu tesisten te
min edilir. Ve nihayet mubayaa ettiği kendir 
lifi dolayısiyle fiyatlar da nisbeten nâzım rolü 
oynar ve yılda takriben 2 milyon liraya yakın 
vergi ödiyerek, bu tesisin ekonomik yönden öne
mi mahdut dahi olsa, bölgenin sosyal gelişme
sinde müspet rorü aşikâr olarak görülür. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buyurun. 
FAHÎR GÎRÎTLlOĞLU (Edirne) — Sayın 

Sanayi Bakanı Taşköprü Kendir Fabrikası hak
kında verdiğim soruma hakikaten etraflı cevap 
verdiler, ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Müjdeli bir haberi de verdiler. Kendir Fab
rikasının durumunu tetkik edip düzeltmek kara
rında olduklarını beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, ortada sözlü sorumu 
davet eden aksak bir nokta vardır. Bu aksak nok
taya peşinen Sayın Bakan da iştirak etmektedir 
ki, fabrikanın durumunu etüdettirip, bu hu-

Toprak Mahsulleri Ofisinin çuval ihtiyacının 
ortadan kalkması üzerine fabrika, kendirden 
çok daha ucuza mal ettiği jüt çuvallıkları Tür
kiye Şeker Fabrikaları A. O. na vermeye başla
mış ve bu durum 1956 yılma kadar devam et
miştir. Bu tarihten sonra, şeker müstehlikinin 
jüt çuvallık yerine pamuklu torbalığı tercih et
mesi neticesi, Kendir Sanayii Müessesesi imal 
ettiği kanaviçeyi hariçten ithal edilen kanaviçe-
lerin çok daha ucuz olmasından, satamamak 
durumuna düşmüş bulunmaktadır. Bununla be
raber imal edilenlerle hariçten ithal edilen ka-
naviçelerin paçal olarak satılmaları çareleri 
aranmakta ve keza Şeker Şirketi A. O. nın şeker 
ihracatında kısmen jüt çuvallık kullanması hu
susu üzerinde durulmaktadır. 

Kendir Sanayii Müessesesinin sicim kısmı, 
hususi sektöre ait istanbul'daki iki fabrika ile 
birlikte faaliyetine devam etmiştir. Sicim is
tihlâkinin mahdudoluşu ve kısmen sentetik el
yaf ile pamuktan sicimlerin ikamesi neticesi 
olarak da hususi sektöre ait bir fabrika tatili 
faaliyet etmiş ve diğeri de dûn kapasite ile ça
lışma durumuna düşmüştür. 

Kendir Sanayii Müessesesi kuruluştan bu
güne kadar her ne kadar kuruluş kapasitesine 
erişmemiş ise de son yıllarda sicim imalât ve 
satışlarında faaliyetini bihayli artırarak, 250-
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susta alınacak rapora göre gereken tedbirlerin 
ittihaz edileceğini ifade ettiler. Beni mazur gör
sünler Başbakanlık Yüksek Murakabe Kurulu
nun 1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllarına 
ait beş tane raporu vardır. Fabrikanın aksaklı
ğını gösteriyor bu beş rapor o kadar etraflı etü
dü yapılmıştır, icra makamı o kadar yetki ile ikaz 
edilmiştir ki, bu ikazlar ve bu etütler 1959 yılın
dan itibaren kıymetlendirilmiş olsa idi Sayın Ba
kanın şimdi etüt için bir heyeti gönderme lüzu
mu ya kalmamış olurdu veya böyle bir heyeti 
bugün göndermiş isek, veya gönderme durumuna 
girmiş isek beş senelik bir gecikme ile bu işin 
ele alındığı anlaşılmış olur. Yüksek Murakabe 
Heyeti icra makamını ikaz etmiştir ve demiştir 
ki, Kastamonu'daki fabrika en iyi şartlar altın
da daha işlese randımanlı bir duruma gelemiye-
cek, Hükümet olarak bunun çaresi düşünülsün. 
Murakabe yerinde yapıldığı halde ilgili icra or
ganı, başta Sümerbank olmak üzere ve onun da
ha üst kademesi olan Sanayi Bakanlığı ikinci de
recede olmak üzere, bu hususta gereken ilgiyi bu
güne kadar göstermemişlerdir. Buna rağmen Sa
yın Bakanın hakikaten etüdettirmek lüzumunu 
duyduğunu ifade etmesinden memnun oldum. Te
menni ederim ki, önümüzdeki kısa müddet içinde 
Taşköprü Fabrikası hakkında karar verebilme 
bahtiyarlığına bizzat Muammer Erten erişmiş 
bulunsun. 

Muhterem arkadaşlarım, millî ekonomimizle 
ilgili olmak üzere Taşköprü Fabrikası bize bir 
hakikati ortaya getirmektedir. Sözlü sorumdaki 
maksadım da esasen budur. Saym Kastamonu 
Milletvekili Avni Doğan'm Kastamonu Valiliği 
zamanından itibaren üzerinde durduğu bu konu 
1947 yılında tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 
Orada, Taşköprü'de fabrikanın kurulmasındaki 
tek sebep, kendirlerimizi kıymetlendirmektir. 
Türkiye'ye ucuz çuval, ucuz ip maletmek gaye
sinden daha evvel mevcut kendirlerimizi işlemek
tir. Fabrika böyle bir amaçla kurulmuştur. Fab
rika böyle bir amaçla kurulmuş olmasına rağ
men, 1953 yılından itibaren yerli kendiri işleme
yi bırakmıştır, Hindistan'dan «Jüt» tâbir edilen 
kendirin muadili bir başka nebati hammadde 
olarak getirtmiş ve onu işlemeye başlamıştır. 
«Jüt» getirildiği takdirde, hakikaten bizim çu
val fiyatlarımızda bir inme olmaktadır. Çünkü, 
kendire nisbetle «Jüt» hakikaten çok ucuzdur. 
bu mülâhazarlarla dışarıdan «Jüt» getirmemizi ma-
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zur görürsek, hemen ben ilâve edeyim, lütfen 
Hükümet bir kararname çıkarsın, Türkiye'de 
yerli merinos yününü katiyetle almasın. Çünkü 
istanbul Limanına teslim edilen Avusturalya 
yünü taranmış olarak temizlenmiş olarak getiri
liyor. Türkiye'de bizim istihsal ettiğimiz yünün 
3/2 fiyatıdır. Ve hattâ daha da ucuzdur. Hiç 
Merinos hayvanı yetiştirmeye de ugraşmıyalım, 
yerli yünle de ugraşmıyalım. ithâl malı getire
lim ve gayet ucuz, gayet güzel kumaşlar memle
ketimizde dokuyalım. Ekonomik kabul edilirse 
bu prensipi böyle yapalım. Merinos yünü tâbirini 
kasden kullandım muhterem arkadaşlarım bura
da, Jütle Kastamonu Fabrikasının başına gelen 
âkı'bct dışarıdan ithal edilen merinos yünüyle 
Bursa Merinos Fabrikasının başına da gelmiştir. 
Bursa'da merinos sanayii kurulurken Türk Me
rinosuna göre iğleri yapmıştım, Türk merinosu
nu geliştirme gayesini gütmüştüm. Türk merino
sunu işliyecektim fakat, fabrikalar böyle kurul
du dışarıdan daha ucuza merinos yününü ithal 
etmek bana müessese olarak ucuza geldi ekono
mik müessesenin ekonomisini düşündüm, mille
tin ekonomisini ikinci plâna ittim. Yerli merino
su kullanmadım, dışarıdaki merinosu getirdim. 
Bugün Bursa Merinos Fabrikası dışarıdan ge
len merinosu işler Hükümetin müdahalesi ile 
bir miktar yerli merinosu, diğer özel sektör 
misali işlenmek durumunda kalır. Aynı hatayı 
Kastamonu Fabrikasında da yaptık. 

1947 yılında Taşköprü'de bu fabrikayı n i 
çin kurduk? Eğer gayemiz çok ucuz çuvala 
sahibolmaksa, Hindistan'ın bir teklifi var, 
Büyük Meclisin huzurunda, Saym Sanayi Ba
kanına ve Ticaret Bakanına iletmek için bu 
teklifi arz ediyorum, Yüksek Murakabe Kuru
lunun raporunda da vardır bu, işlenmiş çu
valı daha ucuz fiyatla veriyorlar. Hiç çuval 
iş'lcmiyelim, doğrudan doğruya ithal ©delim. 
Çuval sanayiinin en gidiştiği memleket olan İn
giltere dahi dışardan «jüt» ü aldığı halde Hin-
dinstan'm ucuz fiyatiyle rekabet edemiyecek 
duruma gelmiştir. Hindistan kendi çok ucuz 
işçiliğini satmak için hakikaten «jüt» ten daha 
ucuz piyasaya çuval sevk ediyor. Binaenaleyh, 
biz jütü niçin getiriyoruz, Hindistan'dan? 
Ucuz çuval eldie etmek içinse lütfen Hükümet 
bu hususa eğilsin ve doğrudan doğruya mamul 
çuval getirsin. Fakat millî ekonomimiz onu 
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icabettirir ki, çuvalı dahi dışarıdan getiren 
bir memleket durumunda olmıyalım. Kendi ken
dirimizle biraz pahalı olsa dahi çuvalı yapa
bilecek bir duruma gelmiş olalım. .1947 de bu 
fabrikanın kurulmasındaki amaç kanaatimce 
bu. idi. Bugün bu amacı fabrika kaybetmiş-
tii*. Bakan bunu itiraf etmektedir. Yüksek 
Murakabe- Kurulu bu noktaya işaret ethmekte-
dir. Fabrika kaybetmiştir. Ama, çok şükür ki, 
Sayın Avni Doğan'in vaktiylo valilik yap
tığı Kastamonu ilinin büyük istdhsal konula
rından birisin'i teşkil eden kendir mahsûlü bir 
başka yoldan bereket ki kıymetlendirilmitşır. Bir 
başka yoldan.. Bu suretle 1947 yılında müstah
sili korumak gayesiyle kurulmuş bulunan fab
rikanın yanında artık bugün müstahsil bir 
başka yoldan korunuyor. Yine garip bir şey. 
Aynı Sanayi Bakanlığına mensup SEKA ka-
naliyle korunuyor. Kâğıt sanayii kendisine 
lüzumlu olan kendiri çok yüksek fiyatla satın-
ailıyor. Çuval sanayii ile rekabet edecek, Sü-
merbankla rekabet edecek şekilde kendiri satın-
alıyo/. 

Demek istiyorum ki, SEKA bugün için millî 
mahsûlümüze el atmıştır, ama belki yarın o 
da Hindistan'a müracaat edebilir. Bir millî 
politika Çizilmiyor. Sanayi Bakanlığına bağlı 
bir teşekkül, Hindistan'ı tercih etmitşir, daha 
ucuz mal sattığı için. Aynı Sanayi Bakanlı
ğına bağlı bir teşekkül Hindistan'ı tercih etme
miştir, daha yüksek fiyatla mal satan Kas
tamonu bölgesini tercih etmiştir. Ortada bir 
plansızlık misali var. Bu plansızlığın halledil
mesi temennisi içindeyim. Sözlü sorumu bu 
mülâhaza ile getirdim. Bugün hakikaten Taş
köprü Fabrikası üstün vasıflarla teçhiz edil
miş elemanların elindedir. Fabrika eleman
larını talîdir ederim, tebrik ederim. Gayret için
dedirler. Lâkin, Hükümetin umumi politikası 
içinde fabrika mevkiini alamamıştır. Millî po
litikamızın içinde fabrika mevkiini alamamıştır. 
Bunun için fabrika ziyanlı duruma gelmektedir. 
Ve Türkiye'de, branda bezi olarak kullanılan, 
bugün nakil vasıtalarının mühtacolduğu çadır, 
bezi, branda bezi gerek Millî Savunmanın, ge
rekse nakil vasıtası sahiplerinin ihtiyaçları 
olan branda bezi ithalâtı durdurulmuş olsa ve 
yalnız bu branda beri Taşköprü Fabrikasında 
dokunmuş olsa, zannediyorum, bu müessese 
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bir anda kâra geçecek, ispat etmiştir ki, bu 
müessese kendirden giyim eşyası dahi yapa
bilecek bir kudrettedir.. Çuvalı bırakınız, bran
da bezini de bırakınız ,erkek kumaşı, kostüm
lük üumaş yapabilecek kabiliyette olduğunu 
ispat etmiştir. Numuneler vermiştir. Arz et
miştim numunelerini.. Fakat fabrikayı himaye 
eden bir millî ekonominin bulunmayışı dola-
yı&iyle, kotalara branda bezi dâhil olur. Çün
kü, Ticaret Bakanlığı Taşköprü Fabrikasının 
mevcudiyetinden, faaliyetinden bihaberdir. O 
kanaatteyim. Onun 'için böyle konuşuyorum. 
Branda bezi gelir. îthal malı daha ucuz ol
duğu ve daha ucuz geldiği için fabrikada da 
bu ucuz bezlerle rekabet edemez. Tıpkı, Hin-
dinstan'ın bize teklif ettiği ucuz çuvalda reka
bet edemiyteceğimiz gibi.. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların bir 
elden idare edilmesi amaciylo kurulan Plân
lama Dairesinin bilhassa bu konu dolayısiyle 
dikkatini çekmek isterim. Yine muhterem ar
kadaşlarım, bu vesile ile sizleri işgal ettim, 
millî müessesemize bir yön vermek için, 1959 
tarihinden itibaren yapılagelen, Başbakanlık 
Yüksek Murakabe Kurulunun mufassal ra
porlarının ilgili makamlar tarafından iyice tet
kik edilip, çok süratle bu millî müessesemize 
bir yön vermelerini temin maksadiyle Yüksek 
Meclisin huzuruna bu sözlü sorumu getirmiş 
bulunmaktayım. Zannediyorum ki, benim bu 
ikazlarımdan, temennilerimden vte bu aradaki 
icranın ilgisizlizliği noktasına matuf tenkidle-
rimden dolayı Sayın Sanayi Bakanı beni ma
zur görecektir. Beni dinlediğiniz için teşek
kürlerim1! arz ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru ecvaplanmıştır. 
Sayın Sabahattin Savacı Başkanlığa bir 

ı önerge vererek gündemin 66 ncı maddesinde 
6/903 numarada kayıtlı sözlü sorusunun yazılı 
soruya çevrilmesi dileğinde bulunmaktadır. 

önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Güdemin 66 ncı maddesi (6/903) numarası 

ile kaytılı sözlü sorumun yazılı olarak tarafı
ma bildirilmesini tavassutlarınızı arz ederim. 

i Gümüşhane 
i Sabahattin Savacı 
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BAŞKAN — Sözlü soru gündemden çıka

rılarak kendilerine yazılı cevap verilecektir. 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İsçi Sigortalan Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmayacağına, dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/816) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Girbilioğlu? Bura
dalar.. Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı? 
Yoık.. Geleccık soru gününe kalmıştır. 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair, sorum ve Sanayi Bakanı 
Muammer Erten'in sözlü cevabı (6/817) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu? Bura
da.. Sanayi Bakanı da burada., önergeyi okutu
yorum. 

6 . 3 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanlığı tara-

fıdan sözlü olarak cevaplandırılması için delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

1. 1963 yılında dünya şeker piyasalarında 
şeker fiyatları büyük yükseliş gösterdiğine göre, 
bu fiyat seviyesi muhafaza edildiği takdirde, şe
ker bir ihraç metağı haline gelmiş olacaktır. 

Fiyatların bu seviyede kalıp kalmıyacağma 
dair Bakanlığın görüşü nedir? 

Şayet fiyatları müsait görüp ihracat yap
maya karar verecek olursak, istihsali artırıcı 
ve hem de çok miktarda artırıcı n'e gibi tedbir
ler düşünülmektedir? 

2. Artan şeker fiyatı karşısında, pancar müs
tahsilinin da, faydalanması binneti.ee fiyatlarının 
yükseltilmesi düşünülmekte midir? Pancar fiyat
larında yükselme düşünülüyorsa ne miktara ba
liğ olacr.ğı tahmin edilmektedir 

3. 1963 yılında, Sudan'a sattığımız şekerler
den, mubayaada bulunmak için görevlendirilen 
heyetin kusurlu hareketi ile, Devlet kaç milyon 
liralık zarara girmiştir. Bakanlık bu hususta 
her hangi bir surette malûmattar edilmiş midir 
ve keyfiyet tahkik konusu edilmiş midir? 
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SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEM 

(Manisa) — Edirne Milletvekili Fahir Giritli
oğlu tarafından verilen sözlü soruya cevapları
mı arz ediyorum : 

1. Dünya şeker fiyatları 1963 yılı Kasım 
ayının ilk yarısında en yüksek seviyesini bul
muş ve bundan sonra muhtelif sebeplerin tesiriy
le düşmeye başlamıştır. 1963 yılında şeker fiyat
larının yükselmesi karşısında gerek satıcı, ge
rek alıcı memleketler kendi imkânları nisbetin-
do tedbirler almaya başlamışlar, bâzı memleket
ler ekim sahalarını artırırken, bâzıları da mem
leket dâhili şeker satış fiyatlarını yükseltmek 
suretiyle şeker istihlâkini kısma yoluna gitmiş
lerdir. Fiyatların yükselmesinden istifade mak-
sadiyle, satıcı durumda olmıyan memleketler da
hi ellerindeki yedek şeker stoklarını piyasaya 
arz etmişler, buna mukabil alıcı memleketler 
yüksek bedel ödememek için çekingen davran
mışlardır. Bu suretle piyasaya arz edilen şeker 
miktarı artarken şeker talebinde bir artış olma
dığı için fiyatlar düşmeye devam etmiştir. 

1963 yılı Ekim sonunda 105 - 99 sterling ara
sında olan dünya şeker fiyatları 1963 yılı son
larında 88 - 82 sterling civarına, Şubat 1964 
sonlarında 77 - 70 sterling civarına, Mart 1964 
sonunda ise 63 - 62 sterling civarına düşmüştür. 
Bugiin 27 sterling civarındadır. 

Şeker fiyatlarının bundan sonra da düşüp 
düşmiyeceği veya yükselmeye başlayıp başlamı-
yacağı hususunda şimdiden bir tahminde bulun
mak imkânsızdır. Serbest şeker piyasasında dün
ya şeker üretiminin bugün pek cüzi bir kısmı 
(Ancak % 17 si) muamele görmekte, gerisi an
laşmalı fiyatlarla satılmaktadır. Bu sebeple, ser
best piyasa fiyatları çok hassas olup ehemmi
yetsiz faktörlerin tesiriyle dahi büyük değişik
likler göstermektedir. 

Bakanlar Kurulu 5 . 12 . 1963 tarih ve 
6/2458 sayılı Kararla, 1963 mahsulünden 40 bin 
ton, 1964 mahsulünden 60 bin ton, 1963 - 1964 
yılları içinde istihsal ile istihlâk arasında bir 
fark hâsıl olduğu takdirde artan miktardaki şe
kerin ihracı için Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. ne yetki vermiştir. 1964 yılında 100 - 120 bin 
ton şeker ihracodileceği göz önüne alınarak pan
car ekim taahhütleri de artırılmış bulunmakta
dır. 

1964 senesindeki biraz evvel bahsettiğim fi
yatların, dünya fiyatlarının çok yükselmesi vo 
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teknik elemanların kanaatlerine göre büyük bir 
ihtimal olarak bu yükselmenin hiç değilse istik
rarlı bir seviyede 100 - 105 sterling civarında 
olmasa dahi 70 sterling si varında istikrar bula
cağı düşüncesiyle bunun üç sene devam edilece
ği neticesine varılmış ve 1964 programı 500 000 
ton olarak evvelden tesbit edilmiş olduğu için 
'bilâhara İktisadi Kurulda Eylül 1963 tarihinde 
alınan bir kararla 600 000 ton olarak tesbit 
olunmuştur. Bunu sağlıyabilmek için pancar fi
yatları ile istihsal arasında büyük bir irtibat bu
lunmaktadır. Bir taraftan bunu temin edebilmek 
pancar istihsalini artırmak, şeker istihsalini ar
tırmak, bir taraftan da bunu plânın öngördüğü 
müstaıhsılın gelirini artırmak, onun alm terini 
değerlendirmek için o tarihte Hükümet pancar 
fiyatlarına zam yapılmasını ve istihsalini de 
600 000 ton olarak kararlaştırmış bulunuyordu. 
Bunu temin edebilmek için de yapılan hesaplara 
göre 1 800 000 dönüm arazinin ekilmesi gereki
yordu. Beş yıllık vasatiler alınmak suretiyle ve 
şeker randımanı nazarı itibara alınmak suretiy
le Şeker Şirketince bu hesaplar yapılmaktadır. 
1964 senesi programı için yapılan beş senelik va
satilerde bir dönüm 2 200 kilo ve 15 randıman 
civarında şeker verdiği için 1 800 000 dönüm 
olarak hesaplanmıştı. 

Bu karar gereğince Sanayi Bakanlığınca 
pancar fiyatları 15 kuruş olarak tesbidedilmek 
suretiyle Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş; fa
kat Bakanlar Kurulunda müzakeresi sırasında 
şeker fiyatları yukarda arz ettiğim veçhile tah
min edilemiyecek bir şekilde düşmüştür. Bunun 
karşısında bizim, zararsız şeker satışlarımız 
53 - 59 Sterling civarında tesbit olunmaktadır. 
Şeker satışlarımız 34 Sterlinğe kadar düşmüş
tür. Daima Dünya vasati fiyatlarının üstünde 
satmaya muvaffak olduk. Bunun neticesi ola
rak uzun müzakerelerden sonra 14 kuruş 8 san
tim olarak tesbit olunmuştur ve eskiden kademe
li olarak tesbit edilen sistem kaldırılmak suretiy
le tek fiyat esasına gidilmiş ve bütün kantar
larda, bütün pancar bölgelerinde aynı fiyat üze
rinden 14 kuruş 8 santim olarak tesbit edilmiş
tir. Bu tesbit edildikten sonra türlü polemik
lere yol açan bir mevzu oldu. Hattâ bu zammın 
politik bir zam olduğunu iddia eden çevreler bu
lundu. Şunu arz etmek isterim ki, bu teknik bir 
sebebin de neticesidir. Bir kere köylümüzün 
laknterini değerlendirmek daima prensibimiz 
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olmuştur. Bunun yanında bu sene de yine bir 

| miktar şeker ihracetmeyi programlamış bulunu-
; yoruz. Dünya şeker fiyatlarının düşmesine rağ-
I men şeker ihracının Türk ekonomisi için faydalı 
; olduğu kanaatini taşıyoruz. Yüksek Plânlama-
j da da yapılan müzakereler neticesinde 500 000 

tonda tesbit edilmek istenen şeker istihsali 
600 000 ton olarak tesbit olunmuştur. Ve tüke
tim olarak da 1965 programında 485 bin ton 
olarak tesbit edilmiş, geri kalan miktarının da 
ihracı düşünülmektedir. Yalnız 1964 programı 
600 000 ton olarak beş yıllık vasatiler nazara 
alınarak şeker randımanının 15 olarak düşünüle
rek hcsabedilmiş olmasına rağmen, Türk Milleti 
için şanslı bir hava şartlarının gayet iyi gitmesi 
neticesi şeker istihsalinde vasati kabul ettiğimiz 
dönümde 2 200 kilo yerine 2 600 kilo, şeker ran
dımanının 15 olarak tahmin ettiğimiz halde 
15.6 ilâ 15.8 civarında doğmuş olması sebebiyle 
bugün 740 000 ton civarında şeker istihsali tah
min etmekteyiz. Pancar miktarı da 4 690 000 ton 
civarında olmuştur. Demin arz ettiğim gibi, 
yapmış olduğumuz zamla birlikte 662 milyon 
lira pancar bedeli ödemek durumundayız. Ge
çen yıllara nazaran çok fazla bir pancar bedeli 
ödenme durumunda olmasına rağmen, Hüküme
tin almış olduğu tedbirlerle yine pancar bedel
lerinin zamanında ödenmesi sağlanmış bulun
maktadır. Bu ay içinde 5 milyon lira dağıtıl
maktadır. Gelecek aylarda da bunları zamanın
da Merkez Bankasından temin etmek imkânı 
vardır ve süratle tevzi etmek durumundayız. 

Londra şeker piyasasını mahallinde tetkik 
etmek ve yerinde edinilecek malûmat ve intıbaa 
göre gerekli satışlara karar vermek üzere Tür
kiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den iki kişilik bir 
heyet 1963 yılında Avrupa'ya gönderilmiştir. 
Bu heyet Avrupa'da bulunduğu sırada telefonla 
durumu Şirket Umum Müdürlüğüne bildirilmiş 
ve Bakanlığın da muvafakati alınmak suretiyle 
10 500 tonluk bir parti şeker bir Alman firması
na satılmış ve bu şekerler alıcı firma tarafın
dan Sudan'a sevk edilmiştir. 

Bahis konusu şekerler, serbest dövizle ve to
nu 258 dolardan satılmış ve ihraç maliyetine na
zaran 4,9 milyon lira kâr sağlamıştır. 

1963 yılında ihraç bağlantısı yapılan 50 bin 
ton şekerin vasati ihraç fiyatı 251,77 dolar olup 
bütün partiler kârla satılmış bulunmaktadır. 
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Bu sebeple Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

tarafından Avrupa'ya gönderilen heyetin kusur
lu bir hareketi görülmemiş ve bundan mütevel
lit bir zarara da uğranmamıştır. Binaenaleyh 
bu hususta Bakanlıkça açılmış bir tahkikat mev
cut değildir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, sorumu eski bir ta
rihte verdim, bugüne kadar sırası gelmedi. 
Eski tarihli sorumu verirken, şeker fiyatları 
yüksek idi. Bu yüksek şeker fiyat1 na uygun 
bir pancar fiyatı olmadığı içindir ki. sorumu o 
tarzda tanzim etmiştim. Aradan bir yıl geç
tikten sonra mesele görüşülüyor, kanaatimce 
aktüalitesini de kaybetmemiştir. 

Saym Bakanın cevapları araşma sıkıştırdı
ğı bir noktayı, bilhassa ben de belirtmek iste
rim: Şeker pancarına yapılan zam ile ilgili 
değildir, benim sorum. Bilhassa zammın ya
pılması hedefine mâtufdur. Zammın yapılma
mış olmasından şikâyet haleti ruhiyesi ile veril
miş bir sorudur. Katiyetle politik bir karak
ter göstermez sorum. Fakat Hükümetin tutu
mu şeker pancarı fiyatlarına yaptığı zamda bu 
anlamda politik bir mahiyet göstermez. Ben 
şimdi etraflı, bir surette sorumla ilgili izahat 
verdiğim vakit ki, burada Hükümeti baştan 
aşağı kusurlu görüyorum. Hakikaten mesele
nin politik olmaktan çok ekonomik tarafı bu
lunduğu ve ekonomik hatalar içinde olduğu
muz meydana çıkmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; hakikat şudur ki, 
yöneticilerimiz, icra organı yetkilileri pancar 
ziraatini sadece şeker verimi ile ilgili olarak 
kabul ederler ve şeker satışına göre pancarı 
kıymetlendirmek isterler. Yani pancar ziraati 
yapılır; bir tek gaye vardır, bizim yöneticile
rimize göre: Şeker istihsal etmek... Şeker is
tihsali yapıldıktan sonra da7 şeker fiyatiyle 
pancar fiyatı arasmda bir orantı kurulur vo 
pancar fiyatları buna göre tesbit edilir. Bu, 
Türkiye'ye mahsus bir politika. Dünyanın, 
bana öyle geliyor ki, hiçbir yerinde pancar 
ziraati, tahsisen şeker istihsal etmek gibi bir 
amaçla yapılmaz. Pancar ziraati dinlendirme 
ziraatinin icabı olarak yapılır, gübreleme zi-
raatinin icabı olarak yapılır. Evvelemirde 
bizim bu konuda esaslı bir görüş farkımız var. 
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Mahzâ ekonomik gayelerle pancar ziraati yapı
lamaz. Fakat umumi ziraat politikasının bir 
icabı olarak pancar ziraati yapılır. Bu gaye 
ile pancar ziraati yapıldığı takdirde, müte
nevvi ziraat yapılmış olacaktır. Pancardan 
sonraki ekim için toprak hazırlanmış buluna
cak ve endirekt yollardan fayda sağlanmış 
olacaktır. Bu sebeple pancar ziraati başka 
yerlerde yapılır. Biz bu anlamla pancar zira
ati yapmadığımız içindir ki, pancar mahsulü 
şekere inkilâbettikten, sonra söker fiyatı ne olur
sa pancarın değerini de ona göre tâyin ediyo
ruz. Hata buradan başlıyor. Hatanın burada 
olduğunu teyidetmek için bir noktayı söyliye-
ceğim. Fakat bu o kadar tezat içinde bir ko
nuşma olacaktır ki, Saym Bakanla benim ko
nuşmam taban tabana zıt olacaktır. Fakat çok 
rica ediyorum, Saym Bakan da bu mevzuu 
lütfen, lütfetsinler de tetkik etsinler, ben de 
hatalı konuştuğumu her vesile ile ifadeye ha
zırım. 

Pancar ziraati artıyor, buyurdular. Dün
yada pancar ziraatinin artması dolayısiyle şe
ker fiyatında düşme olduğu; fakat buna mu
kabil talepte bir artma bulunmadığı... Böyle 
bir mantık, silsilesi ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Avrupa'
da, Demirperde devletlerindeki durumu bilmi
yoruz, Rusyada'ki durumu bilmiyoruz. Fakat 
bilinen Avrupa'da pancar ziraati artmıyor terk 
ediliyor. Pancar ziraati işçiliğe muhtaç bir zi-
raattir, Ziraat amelesine muhtaç bir ziraattir. 
Lütfen Almanya'yı tasavvur edelim; kendi ağır 
sanayii için dahi, kendi madenleri için dahi 
Türkiye'den, İtalya'dan, Yunanistan'dan işçi 
almak mecburiyetinde olan Almanya, pancar 
tarlası için dahi ziraat işçisini Türkiye'den ge
tirdiği takdirde pancarın kilosunu 50 kuruşa 
maleder. Bir misal olarak veriyorum. Veyahut 
böyle bir astronomik rakamla maleder. Haki
katen ziraat işçisine ihtiyaç gösterdiğinden do
layıdır ki, pancar ziraati terk ediliyor. Biz 
pancar ziraatinden. şeker imal eden bir mem
leketiz. Büyük çapta istihsal yapan memle
ketler parcarla değil kamışla, şeker kamışı ile 
bu istihsali yapmaktadırlar. Şimdi biz millî 
ekonomimizi tâyin ederken, dünya piyasası 
muvacehesinde, karşısında, dünya piyasası 
karşısında o günün fiyatını tesbit edip, o gü
nün fiyatına göre Türk köylüsünün, pancar 
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müstahsilinin emeğini takdir edersek büyük 
hataya düşeriz. Evvelâ Hükümet şunu düşün
melidir. Bir ziraat tekniği bakımından pan
car ziraati memlekete verimli midir, değil mi
dir? Münakale usulünü pancar ziraati getir
miş midir, değil midir? Getirmiş ise Hükümet 
pancar ziraatinin teşvikçisi olacaktır, madde 
bir. 

Pancar ziraati Türkiye'ye teknik ziraati ge
tirmiş midir, değil midir? Teknik bilgileri ar
tırmış mıdır, değil midir? Eğer bunları getir
mişse, müspet bakımdan faydalar sağlamışsa 
bu ziraatin teşvikçisi olacaktır, madde iki. 

Dahası var, pancar ziraati, Türkiye'de işsiz 
kütleyi tarlalarda iş bulmaya sevk etmiş midir, 
etmemiş midir? Eğer pancar ziraati, tarlalar
da ameleye çalışma imkânı sağlarsa, ki sağlar, 
Türkiye'de yöneticilerimiz pancar ziraatini 
teşvik etmelidirler. Bu üç. Biz bütün bu üç 
unsuru ortadan kaldırıyoruz, piyasa fiyatı ne 
ise şekerin, piyasa fiyatına göre pancar müs
tahsilinin alın terini tesbite kalkıyoruz. Hata
dır bu. îcabederse primli ziraat, teşvik edici 
ziraat mahiyetini alacağı için primli ziraat usu
lünün pancar ziraatinde tatbik edilmesi lâ-
zımgelir. Fındığa yaptığımız teşviki, tütüne 
yaptığımız teşviki maalesef pancar ziraatine 
yapmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; ben bir pancar ye
tiştiren bölgenin temsilcisiyim, iddia ile ifade 
ediyorum: 14 kuruş 8 santim, pancar müs
tahsilinin alnının teri karşılığı değildir. Lüt
fedilmiş bir fiyat da değildir. 14 kuruş 8 san
tim, pancar maliyetinin bedelidir. Bunun ka
zancı ve bunun tercih tarafı kalmamıştır. En
dişe ederim, bundan sonraki yıllarda pancar 
ziraatimizin azalacağından. Umumi politika
mız bakımından pancar ziraatini şeker fiyatı
nın dışında mütalâa etmek zorunda kaldığımı
zı, ziraati teşvik bakımından hakikaten feda
kârlıklara katlanmamız lâzımgeldiğini, temen
ni ederim. Bunu yapmadığımız müddetçe, biz 
karşılığını veriyoruz deyip, 14 kuruş 8 santim
de karar kıldığımız takdirde endişe ederim ki. 
bu ileri ziraat usullerinden yakın bir âtide bü
yük kütle vazgeçmiş olacaktır. 

Mulhterem arkadaşlarım, bu sözlerimi bu 
kararda bırakıyorum. Daha ileri gidemem. 
Çünkü bu bir umumi politika meselesidir. Son 
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yapılan zam dahi Hükümete 49 milyon liraya 
malolmuştur. Kendi ifadelerine göre, şeker 
politikasında şeker fiyatı karşısında pancarın 
aklığı mevkii denge kabul eden Hükümet, 
kendisini ziyanlı görmektedir. Kanaatimce bu 
bir ziyan değildir. Pancar ziraatinin bir hu
susiyeti vardır. Ve dünya şeker fiyatlarının 
Türkiye şeker fiyatlarını aynı ayarda tutul
masına imkân yoktur. Bütün bunlardan şim
di sarfınazar ediyoruz. Çünkü bu, umumi bir 
politika meselesidir. Maalesef buna demin söy
lediklerim girmemişdir. Yalnız maliyet hesabı 
üzerinde Hükümet durmaktadır. 

Pancar müstahsılma yapılan bir kuruşluk 
zamla bütçe 49 milyon liralık bir külfet altına 
girmiştir. Ve daha fazlasını veremiyeceğim 
dediği için 14 kuruşu az görmeme rağmen, 
daha fazla bu konuda bir şey söylemiyorum. 
Esas üzerinde durmak istediğim diğer bir nok
taya geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir hakikati teslim 
edelim. Petrol fiyatları nasıl muayyen şirket
lerin elinde ise ve nasıl petrol fiyatlarını, Bas-
ra'daki bir firma, bütün dünya fiyatlarını bu 
firma tâyin ederse, maalesef pancar mamulü 
olan şekerin fiyatı da belirli firmaların elinde
dir. Evvelâ bu noktayı bilmemiz lâzımdır. Be
lirli firmaların adedi de çok az... Benim tes-
bit edebildiğim, bütün dünyada şeker ticare
tiyle iştigal eden firma adedi 12 tanedir. 12 
firmanın inhisarı altındadır şeker fiyatının 
politikası. Hakikat şudur ki, bugünkü düşüş 
suni sebeplerle mi düşmüştür, yoksa normal 
usullerle mi düşmüştür? Türkiye'de henüz bu
nun tesbiti yapılmadı. En yetkili ağızm bura
da bİ7e hitabetlerken söylediği sözleri dahi bir 
tetkika istinadetmiyor. Şeker fiyatlarının bir
den bire 1962 yılında fırlayışının aa suni se
beplerle mi olduğu, yoksa tabiî sebeplerle mi 
olduğu da tesbit edilemedi. Biz, umumiyetle 
Küba hâdiseleri dedik, geçtik, işte o kadar, 
ama asıl sebepleri tesbit etmedik. Bu tesbit 
edemediğimiz sebeplere göre şeker 105 ster-
linge kadar fırlamıştır. 88 sterlingte karar kıl
mıştır. Yine tesbit edemediğimiz sebeplerden 
dolayı, bugün Bakanın ağzından öğreniyoruz 
ki, 24 sterlinge kadar şeker fiyatı düşmüştür. 
Mantığı yürütüyorum, fiyatların yükselmesi 
imkânı her an mevcuttur, mümkündür, Ye-
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ter ki, çok oynak şeker fiyatına intibak ede
bilecek kadar gayet oynak bir politika takib-
edilmelidir. Bu tâbirimi mazur görünüz, şe
ker fiyatlarının yükselmesi ve inmesine koşa
bilecek, yetişebilecek bir politika, anlamına kul
lanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, iki dakikanız 
kaldı. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Baş-
üstüne. 

Muhterem arkadaşlarım, biz böyle bir po
litika takibedcmedik. Misal... Şimdi Sayın Ba
lkana şikâyet edeceğim, Yüksek Huzurunuzda; 
28 . 1 . 1963 tarihinde resmen müracaat vardır 
Sanayi Bakanlığına... Bundan iki sene evvel... 
Aynı şekilde bir müracaat tam bir yıl sonra, 
28 . 1 . 1964 tarihinde yapılmıştır. Bu mü
racaatları yapan, İngiliz Bramer firma
sıdır. Ve demiştir ki «istihlâkinizin dışında 
bulunan bütün şekerlerinizi toptan almaya ha
zırım.» «O tarihteki rayiç fiyatı üzerinden al
maya hazırım»1 demiştir. «Rayici tcsbit eden 
Londra Borsasındaki fiyat üzerinden almaya 
hazırım» demiştir. Bu talepler yazılı yapılmış
tır, reddedilmiştir. Anlayışsızlığımızdan redde
dilmiştir. Şeker fiyatlarının süratle inip çıka
bileceğini düşünememiş olmamızdan dolayı red
dedilmiştir. Talep vâki olduğu zaman şeker 
fiyatı 77 sterlingdir. Bütün benim istihlâk 
edeceğim maddenin dışındaki 1964 yılınm istih
lâk fazlası ve 1965 yılının istihlâk fazlası ta-
lebediliyordu, 77 sterlinge. Şimdi 24 sterh'ngc 
indi diye dert yanıyoruz. Bu bir basiretsizlik
tir. Milyonlar ve milyonlar tutan bir ziyanı
mız vardır. 

Aziz arkadaşlarım, tipik misalini verece
ğim, iki dakikanın içinde, affedersiniz. 1963 
yılında Şeker Şirketinden 2 kişilik bir heyeti 
Londra piyasasını kontrol için gönderdik. 
Londra piyasasını kontrol etmek için heyet 
göndermeye lüzum yoktur. Bizim orada çalı
şan Ticaret Ataşemiz vardır, Londra piyasası
nın-fiyatları zaten ilân ediliyor. Bu iki kişilik 
heyeti öyle göndermeliydik ki, piyasanın dışın
da yükselen fiyatı dahi kontrol edebilsinler. 
Nitekim bu heyet Almanya'ya gitti, İngilte
re'ye gitti. İki memleket arasında çeşitli fiyat 
farkları vardı. Neticede, Türk şekerinin to
nunu 258 dolardan sattı. Fakat bunları sat
madan evvel Ankara ile telefon konuşması yap-
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ti. Sayın Çelikbaş zamanında yapıldı bu. İzin 
alındı fiyatlar tekrar kontrol edildi, şöyle ol
du böyle oldu; fakat en sonunda tonu 258 do
lardan Alman firmasına satıldı. Fakat Alman
ya'da bizden almış olduğu bu şekeri Sudan'a 
sattı. Kaça sattı? Bizden aldığından 14 mil
yon T. L. fazlasına sattı. 

Şimdi Sayın Bakan der ki, 258 dolardan bi
zim sattığımız bu şekerler maliyemize göre bi
ze 4 milyon lira kâr getirdi. Ben de demek 
istiyorum ki, arada ıkaynayan 14 milyonluk kâi
ne oluyor? Demekki, kârdan eksik kâr ettiği
miz takdirde, zarar olmadığı nisbette mesuliyet 
yoktur diyoruz. Bu, çok alaturka «bir zihniyet. 
Eğer o telefon konuşmaları ile o memurlar işi 
uzatmadaydılar dört gün oyalanmasalardı, bu
nu 258 doların çok üstünde satacak ve bizim 
kârımız vasati 20 milyon civarında olacaktı. O 
tarihte bu konu bir milletvekili arkadaşımız ta
rafından, bizzat Sanayi Bakanlığına getirildi, 
şahsan ben getirdim. Rakamlara istinadederek 
şikâyet ettim, konuyu tesbit ettim hepsini anı 
anma. Ama bundan ders almamışız ki,... Aynı 
sene içerisinde demin arz ettiğim gibi, İngiliz 
firması tarafından 28 . 1 . 1963 ve bir sene son
ra 28 . 1 . 1964 talihinde yapılan en müspet 
cevapları dahi Sayın Sanayi Baıkanlığı is'af 
etmedi. Belki havale etti Şeker Şirketine. Ama 
O Şeker Şirketi, aklı ermiyen kimselerin elin

de. Bunu ifade etmek istiyorum. Çok hüsnüni
yetli ve çok namuslu olabilirler, o ayrı bir ba
histir. Ama şeker fiyatlarının süratle inip bin
diğini bile (biliyorlar mı, bilemiyorlar mı? İnti
bak edebiliyorlar mı edemiyorlar mı? İspat et
mişlerdir ki, Almanlara satılan şekerle bunlar 
ispat etmişlerdir ki, intibak edemiyorlar, mesu
liyet yüklenemiyorlar, yüklenemedikleri için, 
Ankara'dan talimat almak için vakit geçilmiş
lerdir, Türkiye'yi 14 milyon lira zarara sok
muşlardır. Son talepleri ise is'af etmemekle 
memleketin zararı çok fazla olmuştur. Sayın 
Bakana tekzibedemiyecekleri bir misali kendi
lerinden vereceğim: 

Temmuz 1964 yılında bir parti şeker satıl
mıştı. Bu sattığımız şekerin talebi Nisan ayında 
olmuştu. Neden Nisanda peki demedik te, Tem
muzda dedik? Aradaki fark 12 milyon liradır. 
tşte görememek, işte inti'bak edememek ve işte 
Dünya piyasasının arkasından koşmamamnın 

. misalleri. Şimdi, aslında maliyeti 14 kuruş, olan 
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pancara 14 ıkuruş 8 santim veriyoruz. . Ve bu
nun ela 49 milyon lira bütçeye tahmil •ettiğini 
Hükümet Sözcüsü peşinen ifade ediyor. Bunu, 
bir kuruş zammı sanki bir lütuf olarak gösteri
yor. 'Şimdi ben ifade ediyorum. Bu 14 kuruş 
şeker pancarının maliyetidir. Tarla parası, ça
pa parası, sulama parası bütün .bunlar cemcdil-
diği takdirde 14 kuruşa maloluyor. Ama müs
tahsilin geliri burada nazara alınmamaktadır. 
Endişe ederim, şeker politikasındaki bu basi
retsizliklerimiz dolayısiyle hakikaten terakki 
etmiş ola.n şoker zihniyetimizden de mahrum 
olacağız. Hükümetin bu hususa daha ciddî ve 
daha yetkili kimselerle eğilmesini temenni ede
rim. Saygılarımla 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) — Pek muhterem arkadaşlar, şeker 
politikası hakkında demin izahatım arasında, 
k:sa olması için, sıkıştırmağa çalıştığım bir çok 
sözlerimin neticelerini arkadaşım herhalde tes
bit edememiş. Onun için şeker politikası hak
kında üzüntüsünü 'beyan etti. Halbuki aramız
da bir fark olmamaktadır. Onu ifade ettim 
konuşurken, aynı politikayı takibetmekteyiz 
ve dedim iki, 1965 programı tesbit edilirken, 
plânlama bunu 500 bin ton olarak getirmiş ol
duğu halde - tüketime göre - müzakereler sıra
sında Sanayi Bakanlığının görüşü hâkim ola
rak 600 'bin ton olarak tesbit edilmiştir. Bunun 
sebebi de; arkadaşımın izah ettiği gibi şeker fi
yatları 'bizim için kârlı satışlar olmaktan aşa
ğıya düşmüş olduğu halde .bu politikayı tatbik 
ettik. Ve inanarak tatbik ettik. Sebepleri kı
saca şunlardır: 

Hakikaten şeker satışlarında yalnız dış fi
yatları nazarı itibara alarak bir kârlılık ve za
rarlılık durumu üzerinde düşünmüyoruz. Çün
kü şimdiye kadar yapmış olduğumuz hesapla
ra göre pancar ziraatinin, yalnız şekere inti
kal eden kârlılık ve zararlılık şeklinde değil 
ekonomiye faydalan yönünden birçok tesirleri 
bulunmaktadır. Meselâ 5 dönümlük bir ekim, 
gayrisâfi olarak bir kişinin Türkiye'deki millî 
gelirini sağlamaktadır. 500 bin dönümlük bir 
fazla ekim, yüzbin aileye iş imkânı sağlamakta, 
millî .gelirde yüzbin ailenin fazla istihsalini millî 
gelire ilâvesini temin etmektedir. Bunun ya
nında pancar fiyatı dışında % 80 pancarın te
min ettiği zirai artıklar, imkânlar, küspesi ve 
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sairesi, % 80 de et ve süt olarak millî ekono
mimize ilâve edilmektedir. Bunun yanında mü
navebeli ziraatin tatbik edilmesi suretiyle % 30 da 
münavebe suretiyle ekilen buğday ve sair mah
sullerde, % 30 nisbetinde de millî ekonomiye 
bir fazlalık temin edilmektedir, işte bunun ne
ticesi olarak biz şeker politikamızı tesbit eder
ken, yalnız dış şeker satış işinin kârlılık ve za
rarlılık üzerinde durmıyarak bugünün şeker 
fiyatları, hattâ Eylül 1964 sırasında 1965 icra 
plânı müzakere edilirken, şeker fiyatları, dün
ya şeker fiyatları, bizim kârlı satışlarımızdan 
aşağıya düşmüş olduğu halde, biz ihraca yöne
len bir politikayı tesbit ettik. Hükümet de bu 
yolda hareket etmiştir. Ve netice olarak 600 bin 
ton olarak, 1965 programı 600 bin ton olarak 
tesbit edilmiş ve bunun karşılığı, ekim sahası 
olarak da, 1 milyon 700 bin dönüm olarak tes
bit olunmuştur. 14 kuurş 8 santimin hiçbir za
man, ben bir atıfet olarak verildiğini ifade et
medim. Türk köylüsünün hakkı olarak, alm-
terinin karşılığı olarak verildiğini ifade ediyo
rum. Bu, gönül ister ki, daha fazla olsun. Ama 
bugün, dünyadaki pancar fiyatlarını dahi nat-
zarı itibara aldığımız takdirde bundan pek fazla 
değildir. Hattâ Fransa'da pancar fiyatları, bi
zim şimdiki tesbit etmiş olduğumuz fiyatlardan 
bir kuruş daha aşağıdır, 13 kuruş civarındadır. 
Biz, tesbit ettiğimiz bu fiyatlara Türk köylü
sünün emeğini iyi bir şekilde değerlendirmiş ol
duğumuz kanaatindeyiz. Bunun yanında dış şe
ker fiyatlarının düşmesi ve iç şeker fiyatların
da bir zammı derpiş etmemiş olmamız gibi se
beplerle dış anlaşmalar bakımından da bâzı 
müşküllerimiz olduğu halde bunları göğüslemi-
şizdir. Yaptığımız zam bir kuruştan ibaret de
ğildir ve 49 milyondan da ibaret değildir. Bir 
kuruşluk bir zammı kademeli bir fiyat olarak 
tesbit etmişiz, eski sisteme göre. O zaman 49 mil
yon veya 46 milyon civarında kalıyordu. Ama, 
biz Türk köylüsünün, aralarındaki kantar far
kı, fabrikaya uzaklık, yakınlık farkı gibi adalet
siz ölçüleri de ortadan kaldırarak tek bir fiyat 
tatbik edebilmek için 14 kuruş 8 santim olarak 
tesbit ettik. 14 kuruş 8 santim olunca kademeli 
fiyat da ortadan kalkınca meydana gelen fark 
49 milyon değil, 65 milyon lira civarındadır. 
Çünkü bâzı bölgelerde 9,5 kuruşa kadar pancar 
mubayaa edilirken 9,5 kuruş olan sahalar 14 ku
ruş 8 santime çıkmıştır. 10 - 10,5 - 11,5 kuruş 
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olarak mu'bayaa edilen sahalar da 14 kuruş 
8 santime çıkmıştır. Binaenaleyh bir kuruşluk 
fark, eskiden tatbik ettiğimiz âzami 13 kuruş
luk farka göre bir kuruş olmaktadır. Halbuki 
kademeleri nazarı itibara aldığımız taikdirde 4-
4,5 kuruştan, 3 - 3,5 kuruştan bir kuruşa ka
dar değişmektedir. Kaldı ki, bu fiyatın müstah
sil tarafından iyi karşılandığının bir başka de
lili ortadadır. Pancar fiyatları çok düşük oldu
ğu zaman hakikaten pancar ekim sahası da azal
maktadır. 1960 - 1961 - 1962 - 1963 rakamları
nı mukayese ettiğimiz zaman, pancar fiyatları 
yüksek olduğundan iki milyon dönüme kadar 
yükselmiştir ekim salhası, ama fiyatlar düşük 
olduğu zaman bir milyon 297 bin ilâ 1 milyon 
300 bin dönümden yukarıya çıkamamıştır. Hal
buki biz bu sene 600 bin tonu esas kabul ede
rek 5 yıllık vasatiyle 2 400 kilo hesabı üze
rinden 1 milyon 700 bin dönüm ekmeyi, 1965 
senesinde programladık. Ama bütün milletve
kili arkadaşlarımdan, bütün bölgelerden pan
car ekim sahasının genişletilmesi için karşı du-
rulamıyacak kadar kuvvetli talepler gelmektedir. 
Ama biz 600 bin ton istihsal edebilmek için 
1 milyon 700 bin dönümle tahdidetmek gibi tek
nik bir zaruret ile karşı karşıya bulunuyoruz. 
Aynı zamanda fabrikalarımızın istihsal kapasi
tesini, son tevsilerimiz ile birlikte 450 bin tona 
çıkmaktadır. 740 bin tonluk istihsal yapabilmek 
için - forse olarak - üç aylık ve 120 günlük nor
mal müddetler dışında, 180 - 200 gün fabri
kalarımızı çalıştırmak suretiyle bu neticeyi te
min etmiş oluyoruz. Bu politikanın bir neticesi 
olarak ihraca yönelen bir politika tatbik etti
ğimiz için, şeker fabrikalarımızın da tevsi prog
ramları elimizdedir. 1965 yılında da bâzı fabri
kalarımızı tevsi etmeyi Öngörmüş bulunuyoruz. 
Arkadaşımızın bölgesi olan Alpulllu Şeker Fab
rikasının da tevsii esasen programa alınmış, baş
lanmış ve 1965 yılında da devam edilecektir. 

Şeker fiyatları ve dünya piyasası hakkındaki 
(arkadaşımın izahlarına gelince, hakikaten bu
nu nazara aldığınız zaman, dünyada - demin 
de arz ettiğim gibi - büyük bir şeker, mukave
leli, İngiltere'nin, Amerika'nın i'htiyaçları ken
di, Britanya Milletler Topluluğundan yaptık
ları mukaveleler, Amerika'nın Filipinler ve di
ğer memleketlerle yaptıkları mukaveleler, Rus
ya'nın Küba ile yaptığı mukaveleler, şekerin 
büyük ibir kısmı esasen bağlanmış fiyatlarla sa-
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tılmakta, bunun dışında yüzde 17 miktarında 
iki milyon ton civarında bir şeker ancak ser
best piyasada konu olmaktadır. Bu da hakika
ten benim de şu bir senelik tecrübemden edindi
ğim neticeye göre gayet oynak ve tahmin edil-
miyen bir zamanda ufak hâdiselerin tesiriyle sü
ratle düşen, süratle yükselen bir piyasa manza
rası arz etmektedir. Arkadaşımın verdiği he
sapları ele alacak olursanız yüz sterlinge kadar 
yükselmiştir, piyasada, elimizde satacak şeker 
mevcudu, 'bunların satılmasına çalışmışızdır. 
Ama birkaç günde 85 - 84 sterlinge düşüş ol
muştur. Eğer bu yolla hesabedersek, elimizdeki 
şekerin 100 sterlinge satılmamış olması sebe
biyle doğan zararları hesabetmek lâzım ki, bu
nun böyle bir oynak piyasada tesbitinc imkân 
tasavvur edilemez. Bahsettiği hâdise, bah
settiği firmanın teklif verdiği zamanda bir ha
valeden ibaret değildi, yakinen alâkadar oldum. 
Teklif verildiği zamanda, piyasa yükseliyordu, 
hatırımda kaldığına göre bu 89 ilâ 90 sterlig 
seviyesindeydi. Bu firmanın verdiği teklif mev
cut piyasanın çok altında idi. Onun için şeker 
şirketi haklı olarak piyasa yükselme temayülün-
deyken, fiyatlardan piyasada teşekkül etmiş 
daha düşük fiyatları reddetmek durumundadır. 
Ve her zaman bakanlıkla temas etmektedir. Bu 
konuda şeker şirketinin bir mesuliyeti varsa 
tamamen bendeniz bu mesuliyeti günü gününe 
takibetmiş bir insan olarak, beraber bulunmak
tayım ve seve seve bu mesuliyeti kabul ederim. 

Bilâhara şeker fiyatları düşme temayülü 
gösterdiği zaman, hakikaten her anında satışı
na emir verdiğimiz halde, obsiyon müddetleri 
içinde şirketler, almayı teklif eden şirketler, 
piyasa düştüğü için bu talepleri tesbit etme
ye imkân olmamıştır. Düşmeye başladığı anda 
piyasa 85 sterlingten teklif verilmiştir, tekli
fi kabul etmişizdir. Obsiyon müddeti içinde 
83 sterlinge, 82 sterlinge düşmüştür. Teklif ve
ren firma vazgeçmiştir. Bir noktada ıbunu tes
bit imkânı olmamıştır. Buna rağmen bizim sa
tışlarımız dünya seviyesinde doğan fiyatlar
dan, daima vasati fiyatların üstünde olmuş
tur. Hattâ son günlerde 29 sterlingten 28 ster
linge düşmüş iken dünya piyasası, biz 33 - 34 
sterlingten şeker satma imkânını bulduk. Bun
da, bizim şekerimizin daha temiz ve daha kali
teli oluşunun ve piyasalarda tutulmasının da 
elbette rolü olmuştur. Biz bilhassa Irak ve İran 
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gibi şekerimizin durumunu tanıyan memleket
lere dünya piyasasına nazaran daha fazla sat
ma durumunda oluyoruz. Onun için piyasaları 
bu şekilde hesalbettiğimizde, 100 sterlingten tek
lik vâki olduğunda, satamadığımız bir şekerin 
bugün 50 sterlingten satılmasında aradaki far
kın hesabını yaptığımız zaman, büyük zarar
lar doğabilir; ama bu her gün piyasanın taki-
bedilmesi, her gün fiyat teklifi verilmesi, fi
yatların kabul edilmemesi gibi bir durumu ar
kadaşım listede görecek olursa böyle Ibir şeyin 
mevcudolmadığı kanaatine varacaklardır. Onun 
için, bizim şeker satışlarımız hakikaten günü 
gününe takibedilerek, ataşelerden aldığımız bil
giler, şeker şirketinin doğrudan doğruya ken
di tesbit edebildiği bilgiler, bâzı mühim yerle
re, Iran, Almanya, Fransa'ya göndermiş oldu
ğumuz heyetlerin tesbit edebildiği fiyatlar de
ğerlendirilmek suretiyle iyi satışlar sağlanmış 
ve dünyada tekevvün eden vasati fiyatların üs
tünde olmuştur satışlarımız. Yalnız arkada
şım bir noktaya daha temas ettiler, neden şe
ker fiyatlarının bu kadar oynak olduğunu sor
dular. Dünya istihsal ve istihlâk rakamlarını 
verirsem bunun neticesi meydana çıkar. 1960 
senesinde dünya şeker istihsali 52 milyon ton, 
istihlâki 8 763 000 ton; 1961 de istihsal 54 600 
bin ton, istihlâk 52 768 bin ton; 1962 de 54 449 
bin ton istihsal, 54 501 ton istihlâk. 1963 tu 
51 931 bin ton istihsal, 54 534 bin ton istihlâk-
ki, birden bire istihsale nazaran istihlâkin art
tığı yıl, üç milyon ton civarında, 1963 sene
sinde olmuştur. Fiyatların neden, birden bire 
1963 senesinde yükseldiğinin izahı bu istihsal 
ve istihlâk rakamları ile görülmektedir. Bunun 
yanında noksan kalan şekerler mevcut stoklarla 
karşılanmıştır. 1964 tahminleri ise, istihsal 61 mil
yon, istihlâk 55 milyon hesabedilmektedir. Bu
nun yanında 1964 senesi sonunda bir miktar 
stoku da 1965 yılma devretmiş bulunuyoruz. 
Bunun için fiyatlarda bir düşme olmuştur. Bun
dan sonra da bir yükselme ünıidettiğimiz için 
biz şeker satışlarını durdurmuş bulunuyoruz, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın (Tİritlioğlu, söz istiyor 
musunuz'? 

FAHİR GÎRİTLlOĞLU (Edirne) — Hayır 
efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı-
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lan dördüncü tur seçimlerine ait neticeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı

lan 4 ncü tur seçime (218) zat katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı bulunan adaylar, 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Mardin Diyarbakır 
Talât Oğuz Adnan Aral 

Üye 
Konya 

İrfan Baran 
Hâkimolğu Avni 157 
Durudoğan Fahri 29 
Yücel Ali Fahri 9 
Yargıcı Mustafa 8 
Güyer Yusuf izzettin 6 
Alpbaz Mesut 4 
özsancak Selâhattin 3 
Muteber olmıyan oy 1 
Boş 1 
BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığı için se

çim tamamlanamamıştır. Yeniden 5 nci tur se
çimleri tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım vakit geçmiştir. 
Toplantımızı normal olarak Meclisin kararlaş
tırdığı 2 Şuıbat Salı gününe talik etmeımiz ica-
lbederken Riyaset Divanı o gün ekseriyetin ola-
mıyacağı mülâhazası ile ertesi hafta 9 Şubat 
Salı günü saat 15.00 te toplanmak hususunu 
kararlaştırmıştır. 

TURHAN BÎLGlN (Erzurum) — Sayın 
Başkanımı, Riyaset Meclisin kararlarına uygun 
veyahut da içtüzüğün Ibelli ettiği güne talik 
edelbilir. Riyasetin Meclis kararlarına takaddüm 
etmesi veya içtüzüğün emrettiği günün dışın
da 'bir güne bırakmasına imkân yoktur. Bu se-
fbeple normal gün olan iki Şulbat Salı gününe 
taliki icalbeder. 

BAŞKAN — Şimdi 'muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşımızın ifade ettiği husus yerindedir. Ya
ni Reislerin salâhiyeti, içtüzük ve Meclis karar
ları ile muayyen olan günlere talik yapmaktır. 
Fakat ıhuna 'biz, o gün ekseriyet olımıyacağı 
mülâhazaisiyle karar verdik. Mademki (böyle bir 
itiraz vardır, 2 Şulbat Salı günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.23 
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B) YAZILI SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Ay dm'da müstahsil elinde kalmış bulunan pa
muğun satılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fennî Is-
limyeli'nin yazılı cevabı (7/596) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye'de pamuk yetiştiren vilâyetler ara-

'sında Aydın vilâyeti miktar ve 'bilhassa kalite 
'bakımından 'başta gelmektedir. Geçken sene çok 
'sıkıntı çelken müstahsil (Havaların gayrimüsait 
gitmesinden) zararını telâfi için 'bn seneye ümi
dini 'bağlamıştı. Bugün müstahsil elinde satıl
mamış muinim ^miktarda paımulk alıcı beklemek
tedir. Bölgede mevcut 'kooperatifler taahhütleri 
olan pamuğu almış, fa'kat geriye kalan pamuk 
satı'lamamıiştır. öğrenildiğine göre de 'Tariş de
polarındaki pamuğu ancak 1 Mart 1965 e ıkadar 
işliyelbileıceiktir. Satışların durmuş olması yü
zünden müstahsil 'bankalara olan borcunu ödi-
yememiş, mutazarrır durumdadır. 

Ekle mevcut pamuğun (satılması hususunda 
Bayırı Ticaret Bakanının ne düşündüğünün ya
zılı olarak izahını 'saygılarımla arz ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydmçer 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 27 . 1 . 1965 

Dışticaret Dairesi 
Sayı : 5/01576 

Şube remzi ve No. 322 930,2 

Konu : Aydm'da müstahsil 
elinde kalmış pamuğun sa
tılması Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 7 . 12 . 1964 tarih ve 7/506 9982 -
57502 sayılı yazınıza. 

Aydm'da müstahsil elinde kalmış bulunan 
pamuğun satılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer tara
fından verilen yazılı soru önergesine Bakanlığı
mız cevabı üç nüsha ilişik olarak takdim kılın
mıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Balkanı 

Fennî Islimye'li 

Memleketimize sağladığı döviz bakımından en 
mühim ihraç maddemiz olan pamuğun üretimi, 
ekim sahasında belirli bir fark bulunmamasına 
rağmen kuru tarımdan sulu tarıma geçilmesi ve 
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yeni tohumlar kullanılması sonucunda verim
deki artış selbebiyle devamlı bir inkişaf göster
mektedir. 

Üretimdeki bu artışa mütenazır olarak, iç tü
ketim ve ihracatımızda da bir yükselme vardır. 

(1) Tahmini 

Yukardaki tablonun incelenmesinden de gö
rüleceği üzere, pamuk üretim ve ihracatımız, 
Kalkınma Plânımızda öngörülen miktarların üze
rinde tahakkuk etmektedir, 

1964 - 1965 üretim mevsiminde pamuk rekolte
sinin 270 000 ton olacağı öngörülmektedir. 'Bu 
nun, 120 000 tonunun iç tüketimde kullanılaca
ğı, mevsim başındaki ihracı mümkün pamuk 
miktarının ise 150 000 ton olacağı tahmin edil
mektedir. 

Mevsim başından 16 . 1 . 1965 tarihine ka
dar olan fiilî ihracatımız ise 70 000 tondur. Bu 
durumda : 

1964 - 1965 
ihraç sezonunda 

(Ton) 

Rekolte « 270 000 
iç tüketim 120 000 

Mevsim başındaki kabili ihraç 
miktar 150 000 
16 . 1 . 1965 tarihine kadar fiilî 
ihracat 70 000 

Stok 80 000 
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Aşağıya çıkarılan pamuk üretim ve ihracatı

mızı, Kalkınma Plânı icra programlarında ön
görülen miktarlarla mukayeseli olarak gösteren 
istatistik malûmat bu hususu açıkça (belirtmek

tedir. 

1965 yılı Ocak - Ağustos devresinde ihrace-
dilmesi gereken 80 000 ton pamuk stoku mev
cuttur. 

Bu stokları azaltmak için ihracatçılarımızın 
ikili anlaşmalı memleketlere, aramızda mevcut 
yıllık kontenjanlar dâlhilinde 16 600 ton pamuk 
ihracatında bulunmaları imkânı sağlanmıştır. Bu 
ihracata ait lisanslar verilmekte olup satışlar art
tıkça iç piyasanın da hareketleneceği ve fiyatlar
da etki göstereceği umulmaktadır. 

Dış pazarlara ihracı gereken 80 000 ton stok
tan, anlaşmalı memleketlere içinde bulunduğu
muz ve önümüzdeki aylarda fiilen ihracedilecek 
16 600 ton düşüldükte bakiye stok 63 400 ton 
olacaktır. 

1963 ve 1964 yılları Ocak - Ağustos devrele-
rindeki pamuk ihracatımız sırasiyle 64 000 ve 
62 000 tondur. Bu yıl da ihracatımızın aynı se
viyeye ulaşmaması için hiçbir selbep yoktur. Böy
lece, 1964 - 1965 ihraç mevsimi sonunda yeni 
yıla devredecek bir stok kalmıyacağı anlaşılmak
tadır. 

Memleketimizdeki pamuk alım satımı ve ihra
catı serbest ekonomi nizamı içinde arz ve talep 
kurallarına göre yürütülmektedir. Mevsim ba
şından beri Tarişin, Sümerbanfcın ve diğer yerli 

Yıl 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 (D 

Pa 

İstihsal 

Fiilî 
Ton 

175 1500 
212 000 
245 000 
257 000 
270 000 

Plânda 
öngörülen 

Ton 
! • 

235 000 
245 000 

mülk istihsal 

Fiilî 
Tıon 1 

80 039 
89 709 

104 764 
134 934 
151 608 

ve ihracatı 

İhracat 

000 $ 

46 077 
55 901 
62 485 
78 396 
87 199 

Plânda öngörülen 
Ton 

100 000 
100 000 

1 000 $ 

76 000 
65 000 

Ortalama ihraç 
fiyatı Foto Ton/$ 

576 
623 
596 
580 
581 
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mensucat fabrikalarının ve tüccarların iç ve dış 
piyasa için yaptıkları alımlarla pamuk stokları
nın büyük kısmı üreticiden çırçır fabrikaları, 
mutavassıt tüccar ve ihracatçı eline geçmiş bu
lunmaktadır. Ege bölgesinin 135 000 ton ola
rak .tahmin edilen 1964 - 1965 pamuk rekoltesin
den üretici elinde ancak 6 000 - 10 000 ton ka
dar pamuk kaldığı ilgililer tarafından bildiril
mektedir. 

Bu durumda, bir destekleme alımına gidildi
ği takdirde, böyle bir karardan üreticilerden zi
yade elinde pamuk bulunduran mutavassıt tüc
carlar istifade edeceklerdir. 

Diğer taraftan, bu yıl Ege bölgesinde elde 
edilen rekoltenin büyük kısmını -teşkil eden dü
şük kaliteli pamukların yüksek fiyatlarla mülba-
yaası, bunların normal şekilde ihracını zorlaştı
racak ve gelecek yıla yüksek maliyetli stokların 
d evrirı i mucibol acaktır. 

Bu bakımdan,- pamuk destekleme alımlarında 
bulunulması uygun görülmemektedir. 

Ancak, cırcır fabrikalarının üretici elindeki 
çiğitli pamuklan daha geniş mikyasta alabilme
lerini sağlamak maksadiylc Aydın bölgesinde şu
beleri bulunan bankalara, adı geçen bölgenin 
çırçır fabrikalarına ait kredi limitlerini artırma
ları hususunda Bakanlığımızca gerekli telkinler
de bulunulmuştur. 

Ayrıca, Sümerbank Genel Müdürlüğüne de 
durum bildirilmiş ve alman cevaptan, Nazilli 
Falbrikasınca ıuevcut tesislerinin kapasitesi nis-
betinde çiğitli pamuk alındığı öğrenilmiş bulun
maktadır. 

Bu yıl Ege pamuklarının kalitelerinin düşük 
olduğu hususunun da göz önünde tutulması ge
rekir. 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kayseri iline bağlı Güneşli nahiyesi hal
kına istimlâk bedellerinin hangi tarihte ödendi-
ğine dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Hüdai Oral'm yazılı cevabı 
(7/608) 

15 . 12 . 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kayseri ilinin merkez ilçesine bağlı bulunan 
Güneşli nahiyesinin arazisinden geçmekte olan 
ve Sarımsaklı barajına giden sulama kanalları
nın geçtiği arazilerin sahiplerine istimlâk bedel
lerinin ödenmediğini mahallinde teslbit etmiş bu
lunuyoruz. 

29 . 1 . 1965 O : 1 
Esasen fakir olan Güneşli halkının kanuni 

haklarının geciktirilmesinin sebeplerinin izahı 
ile en geç hangi tarihte isıtihkak sahiplerine is
timlâk bedellerinin ödeneceğinin yazılı olarak 
ıSayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara
fından cevaplandırılmasına müsaadelerini saygı 
ile arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı 28.1.1965 

Müsteşarlık Yazı îşleri Bürosu 
Sayı: 01-433-65 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: İS . 12 . 1964 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/608-10098/57995 sayılı yazıları. 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 

15 Aralık 1964 günlü soru önergesinde, Sarım
saklı barajına giden sulama kanalları ile ilgili 
istimlâk bedellerinin ödenmediği hususunda so
rulanların cevâbı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hüdai Oral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Sarımsaklı Barajına giden sulama kanalları ile 
ilgili istimlâk bedellerinin ödenmediğine dair 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

Sarımsaklı Barajı ve sulama sahası içinde 
istimlâk edilmesi gereken takriben 5 000 dekar 
arazi mevcuttur. Bölge istimlâk ekipleri tarafın
dan şimdiye kadar 1 531 aded parsele ait 3 542 
dekar arazinin kadastro haritaları çıkarılmış bu
lunmaktadır. Faaliyete halen devam edilmekte
dir. 

Haritaları çıkarılmış ve muameleye konmuş 
olan parsellerin istimlâk komisyonu tarafından 
takdir edilen bedellerin yekûnu 5 314 000 Tl. 
dır. Güneşli nahiyesi halkının temellükleri al
tında bulunan tapulu arazi ile kullanmakta ol
dukları tapusuz araziler de bu istimlâk salhast-
nın içinde bulunmaktadır. 

Ellerinde mevcut tapularını ibraz eden 112 
parsel sahibi arazilerinin bedelleri olan 506 000 
Tl. almışlardır. 

Tapusu olmıyan araziler için bölge müdürlü
ğü ziniyetlerinin tasdiki için Asliye Hukuk Mah-
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kemesine müracaat etmiş bulunmaktadır. Bu şe
kilde parsel adedi 1 419 dur. 

Mezkûr 1419. aded parselin bedeli bölgesi ta
rafından Ziraat Bankasına, yatırılmış bulunmak
tadır. Mahkemeden ilâm alan vatandaşlar bölge 
tarafından verilen bir yazı ile bankadan para
larını almaktadırlar. 

Mahkemeler dâvaların çokluğu dolayısiyle 
hepsine yetişememekte ve karar alınmadığı için 
tediye yapılamamaktadır. 

ödemelerin yapılması Mahkemeden alınacak 
zilliyetlik kararlarına bağlı bulunduğundan ve 
istimlâk komisyonunca takdir edilen bedeller 
bölgesi tarafından bankaya yatırılmış olduğuna 
nazaran, bahis konusu edilen istimlâk bedelleri
nin ödenmediğine dair bir iddia varit değildir. 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin, çay fabrikalarının kapasitesinin yüksel
tilip yükseltilmiyeceğine ve ambalaj tesisleri ya
pımına başlanıp başlanmıyacağma dair soru 
önergesine Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet 
Yüceler'in yazılı cevabı (7/622) 

16 . 12 . 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Memleketimizde yegâne çay istihsal eden 
mıntakanın Rize ve civarı olduğu herkesçe bi

linmektedir. Çay yaprağı istihsali her yıl geniş 
ölçüde artmakta ve buna mukalbil çay fabrika
ları ile amlbalâj yapacak olan tesisler, yaprak 
çay istihsaline muvazi olarak maalesef artırıl-
maımaktadır. 

Türkiye için başlılbaşına bir döviz kaynağı 
olmıya namzet olan bir istihsal kaynağımız üze
rinde ne Beş Yıllık Plânı yapanlar ve ne de 
ilgili Bakanlık gereği şekilde durmamış bulun
maktadır. O kadar ki, plâna konulan tahsisat 
kâfi gelmediği gibi, bu tahsisat da yerli yerine 
sarf edilmemiştir. Bu cümleden olmak üzere 1964 
programında Rize'de yapılması düşünülen am
balaj tesisleri için 14 milyon lira ayrılmışken 
bu meblâğ da maalesef sarf edilmemiştir. 

Diğer taraftan, Ankara ve istanbul'da am
balaj edilmek üzere Rize'den gönderilen çayla
rın % 40 ı, % 60 ı nisbetinde kalitesini kaybet
tiği gübi, 4 Aralık 1964 tarihli Tercüman Gaze
tesinde yazılan ve depocular tarafından satıldığı 
ifade edilen çayların kontrolü ve bir suiistima
lin olup olmadığı da Tekel Bakanlığınca maale
sef dikkate alınmamaktadır. 

29 . İ . 1965 O : İ 
Yaprak çayın Mayıs ayında fazla gelmesi se

bebiyle kapasitesi muayyen olan fabrikalarda, 
gelen çay işlenemediği cihetle büyük ölçüde kali
te düşmektedir. 

Bu durum, ihraç metaı olması gereken çayı
mızın dış piyasada fiyatını düşürmektedir. Te
kel camiası bu durumu yakından bildiği halde 
yıllardır niçin tedbir alınmaz? Sorusunun ceva
bını vermek güçleşiyor ve ister istemez insanın 
aklına yoksa, ecnebi çay şirketlerinin sabotajı ile 
mi karşı karşıyayız sualini sormak geliyor. Bu 
durum muvacehesinde: 

1- Çay yaprağı istihsalini kaliteli çay yapa
cak kapasiteye çay fabrikalarının kapasitesi yük
seltilecek midir? Bugüne kadar bu yola niçin 
gidilmemiştir? 

2. Çaylarımızın kalitesinin dünya çayların
dan üstün olduğu çeşitli raporlarla tesbit edil
miş olduğu halde, çay kalitesini yükseltmek için, 
imalât ve ambalaj tesisleri yapılacağı yerde, ha
riçten çay ithal edip % 50 nisbetinde Rize ça
yına katmanın mucip ve haklı sebebi var mıdır? 
Yoksa, bu durumu yaratanlar hakkında ne mu
amele yapılmıştır? 

3. 1964 programında öngörülen ambalaj te
sislerine başlanıp başlanmadığının bildirilmesi
ni, şayet başlanılmamıssa sebeplerinin izahını? 

4. Tekelin elinde, çayın memleketin en mü
him bir döviz geliri temin eden meta olamıya-
cağı şimdiye kadar yapılajgelen tatbikattan an
laşılmaktadır. Bu halin ıslahı için, çay mevzuu-
nun Tekelden alınarak bir özel şirkete veya Ta
rım Bakanlığına bağlı bir İktisadi Devlet Teşek
külüne devri niçin bir tedbir olarak düşünülme-
mektedir? 

5. Tekel idaresi çay gelirini diğer gelirleri 
meyanımda bir gelir olarak düşünmekte ve bu
nu memleketin bir döviz geliri haline sokmayı 
asla hesa'betmemefetedir. Bu sebeple de işletmesi. 
daima Türkiye için iktisadi olmamıştır. Tekel 
Bakanlığı bu idareye hâkim olan zihniyeti tas-
vibetmekte midir? Tasvibetmiyorsa, bu zihniyeti 
taşıyanlar için ne muamele yapmıştır? 

Yukarda sorduğumuz suallerin Gümrük ve 
Tekel Bakanı tarafından acilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılmasına ve gelecek cevapların Tuta
nak Dergisinden neşrini beklemeden tarafıma 
ıbdldirilmesine emir ve müsaadelerinizi saygı ile 
arz ederim. Kırşehir Milletvekili 

Memdulı Erdemir 
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T. C 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 28 . 1 . 1965 
Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 306 

Konu: Kırşehir Milletvekili Mem-
düh Erdemir'in yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü 18 . 12 . 1964 tarih ve 7 -622/10113/68045 
sayılı yazıları. 

Çay fabrikalarının kapasitesinin yükseltilip 
yüksel tilmiyeceği ve ambalaj tesisleri yapımına 
başlanıp başlanılmıiyacağı hakkında, Kırşehir 
Milletvekili Memdüh Erdemir tarafından veri
len yazılı soru önergesine ait cevabımızın ilişik 
olarak, sunulduğunu arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
'Gümrük ve Tekel Bakanı 

1. Memleketimizde cay istihsal eden sabalar 
gün geçtikçe çoğalmakta ve dolayısiyle her yıl 
idrak edilen çay mahsulü de o nisbette artış kay
detmektedir. 

Artan malhsulü zamanında işliyobilmek ve do
layısiyle kalite kaybına mâni olmak gayesiyle 
Çay Fabrikaları kapasiteleri de artırılmakta ve 
yeni fabrikalar inşa ettirilerek peyderpey imalâ
ta sokl maktadır. 

Bu sebeple Kalkandere, Ortapazar, Sürmene, 
Fındıklı, Anhavi ve Hopa'da yeniden günlük 60 
ar ton kapasiteli fabrikalar inşa edilmiş ve bun
lardan ayrı olarak da Çayeli Fabrikasının gün
lük 55 tonluk kapasitesi 100 tona çıkarılmıştır. 

Yukarda zikredilen Fabrikalardan Arhavi 
Fabrikası 1964 kampanyasına girmiş ve diğer 
Fındıklı, Kalkandere, Hopa ve tevsi edilen Çay
eli Fabrikası 1965 kampanyasına girmeye hazır 
olup Sürmene ve Ortapazar fabrikalarının da 
1965 yılı içinde inşaatları bitirilecektir. 

2. İmalâta ıgirecek olan yeni fabrikalar sa
yesinde işleme kapasitesi artacak ve binnetice 
kalite daha da yükselecektir. 

1963 yılından sonra yabancı memleketlere, 
çay ithali için siparişte bulunulmamıştır. Mev
cut ithal çayları bittikten sonra yeniden ithalât 
yapılmıyacaıkte 

29 . 1 . 1965 O : 1 
Evvelce ithal edilmiş olan yabancı menşeli 

çaylar yalnız Filiz çayında kullanılmakta olup 
halen piyasada satılmakta olan ekstra çaylar 
1 . 12 . 1963 tarihinden beri yüzde yüz yerli 
çaylarımızdan hazırlanmaktadırlar. Ayrıca, ya
kında çıkarılacak 2 ayrı kaliteli çay yüz^de yüz 
yeri i çay] arımızdan hazırl anacaktır. 

3. Halen İstanbul, Anakara ve Rize'de ya
pılmakta olan cay paketleme işi memleket ihti
yacını çok güç şartlarla karşılamaya çalıştığın
dan günün icaplarına daha uygun bir tesisin 
kurulması etüdedilerek Rize'de modern bir çay 
paketleme fabrikasının inşasına karar verilmiş
tir. Bu fabrikanın proje maliyeti 14 milyon lira 
olup 1964 bütçesine 300 000 lira makina. 
1 840 000 lira inşaat ve 860 000 lira da etüt ve 
proje bedeli olmak üzere ceman 3 000 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

Fabrikanın mütebaki kısımları Tekel Gene1 

Müdürlüğünün 1965 ve 1966 yılları bütçelerine 
tahsisat konmak suretiyle ikmal edilecektir. 

Ezcümle 1965 bütçesine inşaat için 2 447 000 
lira, makina için 6 030 000 lira olmak Üzere 
cem'an 8 477 000 lira konmuştur. 

Bu maksatla Rize'de mezkûr fabrikanın arsa
sının satmalına işi için gerekli muameleye teves-
'SÜİ edilmiştir. 

4. Çay mevzııunun kısa zamanda süratle in
kişafı karşısında gerek fabrikasyon ve gerekse 
yetiştirme işlerinin bir elden idare edilmesi için 
«Çay îşlcri Genel Müdürlüğü» adı altında bir 
genel müdürlük iıdaısı için gerekli tasarı hazır
lanmaktadır. 

5. Tekel İdaresi, çay işinin memleketimiz 
iktisadiyatındaki rolünü benimsemiş olup dâhili 
istihlâk fazlasını da yabancı memleketlere iüıra-
cetmek suretiyle döviz temini yoluna gitmiş bu
lunmaktadır. 

6. 4 Aralık 1964 tarihli Tercüman Gazete
sinde yazılan, depocular tarafından çay satılma
sı ve buna. benzer iddialar üzerinde de titizlikle 
durulmaktadır. 

Rize'den Ankara ve İstanbul'a nakledilen çay
larda % 40 - 60 kalite kaybı da balhis mevzuu 
değildir. 

Arz ederim. 
Mehmet Yüceler 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
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4. — İstanbul Milletvekili Ö. Zekâi Dor

man'm depremden zarar gören Yalova ilçe
sinin Çınarcık Bucağına ne yardım yapılacağnuı 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Sa
dık Kutlay'ın yazık cevabi (7/647) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
imar ve iskân Bakanlığından, ilişik vazıh 

soruma alınacak cevabın tarafıma bildirilmesini 
saygı ile ar/ ve rica. ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Ö. Zekâi Dorman 

tnıar ve iskân Bakanlığına 
18 Eylül 1963 tarihinde, istanbul ili çevre

sinde vukubulan depremden bilhassa en çok za
rar gören Yalova ilçesinin Çınarcık Bucağı mer
kezinden onbir vatandaş imzasiyle Bakanlığını/ 
makamına sunulmuş olan dilekçenin bir örneği 
bana da gönderilmiştir. 

Dilekçede belirtildiğine göre, çeşitli tarihler
de yapılan müracaatlardan sonra alınan cevap
ta, gereken malî yardım için, Bakanlar Kuru
lunun 5 . 12 . 1963 tarih ve 6/2471 sayılı Ka
rarına göre hareket edileceği bildirilmiştir. 

Bu dilekçeden, Hükümetçe düşünülen sos
yal meskenler konusunda, depremden /atar gö
renlere bâzı teklifler yapıldığı da anlaşılmakta
dır. 

Durumun aydınlatılmasını ve bildirilmesini 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

T. (!. 
İmar ve iskân Bakanlığı 23 . 1 . 1965 

Âfet işleri Reisliği 
Afet Etüt ve Uyg. D. Bşk. 

Âfet - Takip Şef. 
Sayı : 60/D: 066 

Konu : İstanbul Milletvekili Ö. Zekâi 
Dorman tarafından verilen ya
zılı soru önergesi Hk. 

22 . 1 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 13 . 1 . 1965 tarih ve 7/647 - 10349/ 
59249 sayılı yazınız. 

istanbul ilinin Yalova ilçesine bağlı Çınarcık 
bucağında, 18 . 9 . 1963 tarihinde meydana ge
len yer sarsıntısından zarar görenlere ne yar
dım yapılacağına dair istanbul Milletvekili 

29 . 1 . 1965 O : 1 
ö. Zekâi Dorman tarafından verilen yazın soru 
önergesinin cevabı aşağıda açıklanmıştır. 

Çınarcık bucağında, 18 . 9 . 1963 tarihinde 
meydana gelen yer sarsıntısının genel hayata 
etkili olduğuna ve âfetten zarar görenlere yar
dım yapılmasına dair, 7269 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 36 nci maddeleri uyarınca 5 . 12 . 1963 tarih 
ve 6/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Karan alın
mıştır. 

Söz konusu kararname uyarınca, âfetten bi
naları yakılan veya ağır hasar gören ailelerden, 
borçlanmayı kabul ederek, aynı kanunun 28 
nci maddesine göre talep ve taahhütname ve
ren hak sahiplerine, 15 000 er liraya kadar in
şaat, binaları orta hasar gören hak sahiplerine 
de 3 000 er lira onarım yardımı yapılabilecek
tir. 

Afetzedelere yapılacak yardım işi, 1964 yılı 
yardım programına alınarak, bu ailelerden ta
lep ve taahhütname alınması için 12 . 2 . 1964 
tarih ve 963 sayılı yazımızla istanbul Valiliği
ne talimat verilmişti. 

Adı geçen valilikten alman 6 . 4 . 1964 tarih 
ve 1487 sayılı yazı eski olan Yalova Kaymakam
lığının yazısında, sözü edilen afetzedelerin, ya
pılacak yardımı 'kabul etmedikleri, kesin sonu
cun ayrıca bildirileceği belirtilmişti. 

Bu kere istanbul Valiliğinin 21 . 10 . 1964 
tarih ve 5295 sayılı yazısına ekli, Yalova Kay
makamlığının yazısı ile muhtarlık yazısında, 
âfetten konutları yıkılan veya ağır hasar gören 
ailelerden bir kısmının 20 yıl vâde ile onarım 
yardımı yapıldığı takdirde kabul edecekleri 
bildirilmektedir. 

Yukarıda arz olunan (kararnameye göre, 
âfetten konutları yıkılan veya ağır hasar gö
renlere inşaat yardımı, orta derecede hasar gö
renlere de onarım yardımı yapılabilecektir. 

Bu bakımdan konutları ağır hasar gören, 
fakat onarım yardımı istiyen afetzedelere, sö-

J5Ü edilen kararnameye göre yardım yapılması
na imkân görülememiştir. 

Kararnamede belirtildiği şekilde yapılacak 
yardımı istiyen ve kanuni süresi içerisinde ta
lep ve taahhütname verenlerin adlarının bildiril
mesi ilgili valilikten istenmiştir. 

Alınacak cevaba göre, afetzedeler hakkında 
gerekli işlem yapılacaktır. 

Arz olunur. imar ve iskân Bakanı 
Sadık Kutlay 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
48. BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1965 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se

çimi. 
2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu-

nun, Emeklilik Kanununa ek kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve iki arka
daşının, Emekli Sandığına dâhil memurları ev 
sahibi yapmak amaciyle sermaye tahsisi 
hakkında kanun teklifinin, Genel Kurulun 
24 . 12 . 1964 tarihli 12 nci Birleşiminde Dev
let memurları kanunu tasarısını görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1127, 
2/798, 2/753) 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
.Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurin Kanu
nuna ek kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair önergesi (4/375, 1/707) 
(S. Sayısı : 796) 

4. — Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli'nin, 
6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu
nun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (4/376; 
1/567) (S. Sayısı : 761) 

5. — İçişleri Komisyonu Başkanı Ali Rıza 
Akbıyıkoğlu'nun, Kocaeli iline bağlı Kaynar
ca ilçesinin Sakarya iline bağlanması hakkında 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önergesi (4/377, 1/457) (S. Sayısı : 
365) 

B - ÎKİNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili tnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö
yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konulannda, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/345) 

16. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

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

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

19. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 

2 — 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

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

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

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

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

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

25. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14' aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (0/800) 

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

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

28. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan ŞQZ1Ü sorusu (6/863) 
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29. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel î i için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/877) 

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

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

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

46. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

47. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın. Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/8R3> 

48. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yi-



lmda, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

49. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar BakanındaD 
sözlü sorusu (6/885) 

50. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonlan ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair îmar ve İskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

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

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

53. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak icir 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

54. — İzmir MilletveMli Arif Ertunga'nm 
Karşıyaka ve Al tay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

55. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nrm, V-rn ve Hakkari illerinde, merinoscu-
luğu te-.vik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

53. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
ln'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığma dair, Tanm Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

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

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

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

60. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

61. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
0 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
aair İçimleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

62. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
e bunların hizmete girip girmediğine dair 

'/Fiilî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 
63. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

bar'm, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
/ardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
;uretle tevzi edildiğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

61. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'in DerÜk ilçesi Bucağında yapıl-
nası kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
:o köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

65. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nm, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

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

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

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

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

70. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı içende, hiz 
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim ! 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) 

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

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

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

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

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

76. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 

77. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 

münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

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

79. — Sivaı Milletvoldli Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebeb'ne dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

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

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

82. — Trabzon Milletvekili Zski Yağmur-
dereli'nin Basın - ilân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul karannm 8 nc£ maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

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

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

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

86. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alınan maktu avukat ücretle-



rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

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

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

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

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

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

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

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

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

95. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
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olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

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

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

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

99. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, İsparta ilinin baş harfinin «1» mi, «I» mı 
olduğuna dair M. M. Başkanından ve Başbakan
dan sözlü sorusu (6/936) 

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

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

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

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

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

105. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı-



karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

115. — Adana Milletvekili Cavit Oral'ın, 

artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 

116. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

128. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

141. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

142. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

143. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

144. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 



145. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

146. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer*-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

147. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

148. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

149. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

150. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/987) 

151. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

152. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

153. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine malılarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

154. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

155. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Zeytin yağı müstahsilinin korunması için ne gibi 

tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

156. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

157. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

158. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimarî projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

159. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

160. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

161. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

162. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 

163. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

164. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlannda ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 
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165. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'm Sulyeler köyü öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

166. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

167. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

168. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

169. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

170. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz Bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

171. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

172. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

173. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

174. — Tokat Milletvekili Mehmet Kozava'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 

Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yoîunufi 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

175. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

176. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

177. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Millet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1965 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

178. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

179. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

180. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye öğretmen dernekleri millî fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

181. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan paypplayn hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman Ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 

182. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

183. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku-



rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

184. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

185. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce, Ta
rım Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya 
girmelerini önlemek için gerekli önleyici ted
birlerin alınması hakkında şube ve ajanslara 
gizli bir genel emir gönderilip gönderilmediğine 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1022) 

186. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/1023) 

187. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Millî Emniyet raporlarının, Ana
yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1024) 

188. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) 

189. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'ın, 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu-
lan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/1026) 

190. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Köşk nahiyesinin batısından ak
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev
vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair/ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

191. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'in Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Akçay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

192. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin bü
tünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat ya
pan 15 kadar radyo istasyonunun faaliyetine 
karşı, tedbir olarak neler yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1029) 

193. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

194. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu 
tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1031) 

195. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a ba&lı ilçelerin bâzı büyük nahiyele
rinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağma 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1032) 

196. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler
de, bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme 
ve ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

197. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Ordu ve Kastamonu illerine, 1964 
yılı içinde, karayolları için ne miktar ödenek 
ayrılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1034) 

198. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, muvakkat ve muayyen hizmetler ka
rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman ola
rak çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1035) 

199. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç sene
dir lisan öğretmeni bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1036) 

200. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin Denizli ve Kastamonu illerine, DSİ 
Genel Müdürlüğünce, 1964 yılı için ne miktar 
ödenek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/1037) 



201. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'-
in, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
lislerinin yetkilerini ve görevlerini tam olarak 
ifa etmelerine yeterli olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1038) 

202. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'da restore edilmekte olan 
Ulu Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1039) 

203. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, katî olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

204. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının değiştirilmesi için bir hazırlık 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1041) 

205. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

208. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, Amerika Bir
leşik Devletlerinden vesair devletlerden ne ka
dar nebati yağ ithal edildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1043) 

207. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/1044) 

208. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Yüksek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 

209. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 
tebriklerin bedeline ve posta masraflarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/1046) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada 

na Milletvekili Kasım Gülük ve Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm 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 İnan'-
n, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka-
lun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
'S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

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

6. — 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] 

7. — 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] 

8. — 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. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

9. — 5680 sayılı Basm Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 



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

11. — 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 kaldınlmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporlan (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

12. — 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] 

13. — 1076 sayılı İhtiyat subaydan ve ihti
yat askerî memurlan Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi: 12 . 2 . 1964] 

14. — 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 komisyonlan raporlan 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta-
rihi : 28 . 2 . 1964] 

15. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastınlması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/651) (S. Sayısı: 725) [Dağıtma tarihi: 
2.7.1964] 

16. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

17. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma-
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân 

komisyonlan raporlan (1/566) (S. Sayısı: 
693) [Dağıtma tarihi: 18 . 4 . 1964] 

18. — 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] 

19. — 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 raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

20. — Temsili 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 21. — Tanm Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldınlmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) (S. Sayısı : 536) 

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

23. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlannda mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi: 26 . 2 . 1964] 

24. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezalann 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'ın, Bâzı suç 
ve cezalann 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 25. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka-
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âaşının 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 26. — 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 tnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komip-
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 .8 .1963] 

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

X 28. — 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 29. — Konut kanunu tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

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

X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatrolan kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 32. — 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 33. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi; 20 . 9 , 1963] | 

34. — Tanm Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
nsı ve Tanm Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14 .12 .1964] 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12 .2 . 1964] 

X 36. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi vo Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 38. — Mard'n Milletvekili Mehmet Ali 
Ankan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12 .1964] 

X 39. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1964] 

40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğîu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporlan (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20.9 .1963] 

41. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonlan raporlan 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 
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42. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür

lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi • 13 . 5 .1964] 

X 43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266) 
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17. 9 .1963] 

45. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporian 
(1/568) (S. Sayısı : 737) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1964] 

46. — Cumhuryet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporian (2/376) 
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14.1 .1965] 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sayılı 
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma kornişon
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 .7 .1964] 

48. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabibleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma 
tarihi : 26 6 .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 




