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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üye
lik için gösterilen adaylar arasında yeniden 
yapılan seçimin tasnifi sonunda Muhittin Tay-
lan'm seçildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, İmar 
ve îskân Komisyonu ile Ticaret Komisyonu 
üyeliklerinden, 

İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol'un, Sağ
lık Komisyonu üyeliğinden ve 

İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'ın, Sa
yıştay Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine 
dair önergeleri okundu, bilgi edinildi. 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının hangi tarih
te satış istasyonları açmaya başladığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından olan 
ÎSÖZIÜ sorusu, soru sahibi ikinci defa hazır bu
lunmadığından düştü. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu hubu
bat ve hayvan yeminin temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakan, Ticaret Bakanı 
ve Tarım Bakanından olan sorusu, Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş ve Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan tarafından cevaplandırıldı. 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 29 Ey
lül 1965 tarihinden beri yolları kapalı bulunan 
Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere ilçelerin
de önceden bâzı tedbir alınmasının düşünülüp 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 

ve 11 arkadaşının, Harbokullan kanunu teklifi 
(2/110) (Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına). 

2. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak
doğan ve 9 arkadaşının, Yeni Fakılı bucağının 
ilçe haline getirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/111) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
ııun, köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının 
birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanunun 
7 Ocak 1964 tarih ve 371 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/112) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

düşünülmediğine dair Başbakandan olan sözlü 
sorusu, soru sahibi hazır bulunmadığından, ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, öğretmen
lerin Devlet nakil vasıtalarında parasız seya
hat etmelerinin düşünülüp düşünülmediğine da-
air olan sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi Öz-
türk cevap verdi. 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Doğu Ana
dolu bölgesinin sanayileştirilmesi için bir plân 
bulunup bulunmadığına dair olan sorusunun 
cevaplandırılması, Sanayi Bakanı birleşimde 
hazır bulunmadığından, gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, hayvancı
lığın geliştirilmesi ve hayvan ürünlerinin de
ğerlendirilmesi için ne gibi tedbirler alınacağı
na dair sorusu Tarım Bakanı Bahri Dağdaş 
tarafından cevaplandırıldı. 

2 Aralık 1965 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime (Saat 16,00 da) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Ahmet Bilgin Âdil Yaşa 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

4. — Eskişehir milletvekilleri Şevket Asbuz-
oğlu ve Hayri Başar'm, Devlet Demiryolları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken 
yaptırılması için borç para verilmesine dair olan 
5954 sayılı Kanunun 6173, 121 ve 48 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi (2/113) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, bâzı orman suçla
rının affına ve tazminatın terkinine dair ka
nun teklifi (2/114) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akç.al 
ve 2 arkadaşının, 5 . 12 . 1960 tarih ve 151 sa
yılı Kanunun ek 2 nci maddesi ile aynı Kanu-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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nuıı 2 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi (2/115) (İçişleri ve Adalet komis
yonlarına) 

7. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- I 
pılacaktır. Lütfen üyelerin anahtarları sağa çe
virerek beyaz düğmelere basmalarını rica ede
rim. 

Lütfen yeni gelen üyelerin düğmelere bas-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ G 

1. — Başkanlığın, Türkiye Büyük Millet I 
Meclisi binasına gelecek misafir ve vazifelilerin 
hareket tarzları ile ilgili yönetmeliğin uygulan
ması hususunda sayın milletvekillerinin Başkan
lığa yardımcı olmaları ve yasaklanan yerlere* zi
yaretçi getirmemeleri temennisi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına gelecek misafir 
ve vazifelilerin hareket tarzlarına dair olup, 
1 Şubat 1964 tarihinden itibaren mer'i olan ta
limatname, bastırılarak bütün üyelere dağıtıl
mış ve ayrıca Anayasa ile İçtüzüğü ihtiva eder I 
şekilde hazırlanıp bastırılan kitabın sonuna da 
metin halinde eklenmiştir. 

Bu talimatname hükümlerinin harfiyen tat
biki hususunda sayın milletvekillerinin Başkan
lığa yardımcı olmaları ve beraberlerinde, ya-

— 444 
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maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/116) (Adalet Komisyonuna) 

8. — Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü-
ven'in, Devlet mühendislik ve mimarlık yüksek 
okulları kanunu teklifi (2/117) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) 

makta istical buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ek
seriyetimiz var, görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

saklanan mahallere ziyaretçi getirmemeleri hu
susu önemle rica olunur. 

2. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay'm, 
1 . 12 . 1965 Çarşamba günü saat 11 de Kozlu 
bölgesi Kireçli Kuyusunda vukubulan grizu ka
zasında ölen işçilerin ailelerine ve mensubölduk-
ları Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ile Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna Millet 
Meclisinin başsağlığı dileğinde bulunmasına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . 12 . 1965 Çarşamba günü saat 11,00 de 

Kozlu bölgesi Kireçli Kuyusunda vukubulan 
grizu kazasında ölen işçi kardeşlerimizin men-
suboldukları Zonguldak Maden İşçileri Sendi-

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Adil Kurtel (Kars), Adil Yaşa (Sürt) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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kası ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu aa ve ailelerine Millet Meclisinin taziyele
rinin bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Ankara 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
bölgesel savunma anlaşmalarına bağlı ikili an
laşmalarla Türkiye'de bulunan ve bulunacak 
olan yabancı birlik ve personelle araçların özel
likle Başkent olan Ankara dışında bulundurul
ması gerektiğine dair konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, Hükümet
ten ricalar için gündem dışı söz istiyorsunuz. 
Acaba Hükümeti uyarmak kasdiyle mi bir ko
nuşma yapmak istiyorsunuz? 

NAZİF KURUCU (Konya) — Değil efen
dim, Başbakanlıktan yapılmasını istediğim bâzı 
hususlar üzerinde çalışılmasını istiyeceğim ve 
konuşmam kısa olacaktır. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartiyle buyuru
nuz. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Muhterem 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Bölgesel savunma anlaşmalarına bağlı ikili 
anlaşmaların gözden geçirilmesi zarureti bütün 
çevrelerce esasta kabul olunmuş görünmekte
dir. Böyle bir zamanda, müşterek savunmaya 
halel getirmeden, gaye ve hedeflerine zarar 
vermeden yapılabilecek ve bizim yönümüzden 
de yapılması elzem olan dört değişiklik tezini 
arz etmek istiyorum. 

1. ikili anlaşmalara göre Türkiye'de bulu
nan müttefik devletlere ait görevlilerin, askerî 
personelin, hizmet yerleri dışında ve hizmet sa
atleri haricinde resmî kıyafetleri ile bulunma
maları temin olunmalıdır. Bunların görev za
man ve yeri haricinde resmî kıyafet taşımaları
nın savunma gayesine ve hedefine bir yardımı 
olacağına kaani değiliz. 

2. ikili anlaşmalarla Türkiye'de bulunan 
birliklere ve bu birliklerin personeline ait araç
ların da, görev yerleri ye görev zamanları dı
şında, kendi devletlerine veya bağlı bulunduk
ları yabancı birliğe ait, arma, işaret, yazı ve 
diğer alâmetleri taşımamaları, aynı şekilde gö
rev yerleri ve görev işleri dışında umumi ma-
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hallerde bulunmamaları ve seyretmemeleri te
min olunmalıdır. 

Görev dışında bu araçların birliklerine ait 
işaret ve yazıları taşımalarının ve görev dışın
da seyretmelerinin savunma gayretine ekliye-
ceği bir şey olamaz. 

3. Aynı anlaşmalarla ülkemizde bulunan 
personelin ve yakınlarının özel ihtiyaçlarını, 
iaşe, giyim ve diğer hizmetlerini karşılıyan ya
bancı özel kuruluşların ve satış yerlerinin bu
lunması da savunma ile ilgili değildir. Bunların 
mevcudolmaması ve bu personelin özel ihtiyaç
larının Türkiye'den ve Türk kaynaklarının ara
cılığı ile karşılanması savunmayı aksatmıya-
caktır. Normal olan yol, bu personelin ve aile 
efradının hizmet ve ihtiyaçlarının Türk çarşı ve 
pazarından karşılanmasıdır. 

Bu gibi özel yabancı satış ve hizmet yerleri
nin açılması, «Türkiye'de Türk vatandaşlarına 
tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki 
Kanun» a da aykırıdır. 

Ne müşterek savunma anlaşmalarının, ne de 
ikili anlaşmaların bizim zararımıza işliyecek 
ekonomik bir gayesi olmamak gerekir. Sayılan 
üç hususun da savunma ile ilgisi yoktur. Sa
vunma emeline ve tatbikatına bu uıîsurlar ol
madan da eksiksiz ulaşılabilir. Bunların ıslah 
edilerek teklif ettiğimiz değişikliklerin gerçek
leştirilmesi, anlaşmalarda bulunması gereken 
ruhu ihlâl etmiyecek; aksine bunlara, sevimli
lik ve hayatiyet kazandıracaktır. 

Dördüncü teklifimi arz etmeden önce Ankara 
şehrinin özel durumu ile ilgili bâzı hususlara do
kunacağım. 

a) Millî Kurtuluş Savaşının başarıya ulaş
masında, Ankara'nın dış tesirlerden uzak, yakın 
tecavüz ihtimallerinden masun, emniyetinin ko
lay sağlanır olmasının payı büyüktür. 

b) Ankara şehrinin Başkent olması hakkın
daki 9 Teşrinevvel 1339 tarihli önerge, Lâyiha 
Encümenince «Askerî ve Siyasi» yönlerinden do
layı şayanı müzakere bulunarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk olunmuştur. 

c) Teklifin sahipleri, «dahilî ve haricî em
niyet, coğrafi vaziyet, dış tesirlerin yakınlığı 
ve uzaklığı, emniyeti katiye mülâhazalarını» tek
liflerine mesnet yapmışlardır. 

d) Kanunun Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki müzakeresinde ise : 
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4 dış tesirlere açık bulunan başkentlerin sö
mürülmeye zemin hazırladığı, 

Başkentin tâyininde, dış tesirlerden mâsun 
ve uzak bir yerin bulunmasının esas olduğu» 
yolunda fikirler serd olunmuştur. 

Aradan geçen zaman, tesir, imkân ve mesafe
ler mefhumunda aynı zamanda tekniğin de yar
dımı ile büyük değişiklikler yapmıştır. Bugün, 
T. C. nin Başkentine 1339 da kanunlaşan hüküm
le verilen tesirden uzak şeklin iadesi için, Ankara 
şehrinde ve bunun yakın çevresi olan il hudutları 
içinde, Türk Ordusuna ait, birlik, personel ve 
malzemeden başka, birlik, personel ve savunma 
malzemesinin bulunmaması gereklidir. 

Her türlü uzak ihtimallerin 

BAŞKAN — Sayın Kurucu bir dakika . Zati-
âlinizden, konuşmanızın çok kısa olmasını rica et
miştik. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Çok kısa 
efendim, 5 -10 satır kaldı. 

İkili anlaşmalarla veya başka anlaşmalarla 
Türkiye'de bulunan ve bulunacak, yabancı ve 
müttefik birlik ve personelle araçların Ankara 
ili hudutları dışında tutulmalarını talebetmekte-
yiz. 

Müttefik Kuvvetlere ait birlik ve personelin 
Ankara ilinde bulunmaları garipsenecek durum
ları da meydana getirmektedir. Örneğin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kapısındaki nöbetçi, 
tanımadığı bir milletvekilini içeri almakta tered
düt gösterirken, aynı yerden yabancı araçlar ge
çebilmektedir. Anayasamızda yer alan ve Türki
ye Cumhuriyeti Merkezini tâyin eden hüküm sa
dece, her hangi bir şehrin seçilmesinden ibaret 
değildir. (A. P. sıralarından «Ne alâkası var» 
sesleri, gürültüler). Efendim bâzı ricalarda bu
lunacağım. Tahmin ediyorum.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Cümlenizi toparlayınız lütfen. 
NAZİF KURUCU (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, bu hususları Yüksek Huzurunuzda 
Sayın Hükümetimize arz ediyorum. . Bu yolda 
çalışmalarının olduğunu öğrendiğim bu sırada 
bu noktaların da nazara alınacağını ümideyorum. 
Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Saygılarımı 
sunarım. 

i. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun Kozlu Bölgesi Kireçli kuyusunda ve daha 

önce 19 Mart 1965 te Merzifon'a bağlı Çeltek Lin
yit işletmelerinde meydana gelen grizu olayla
rına değinen ve bu konuda Hükümetin olumlu 
tedbirler almasını temenni eden konuışması. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, grizu 
hakkında konuşacakmışsınız zannederemsem. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız çok rica ederim, beş 
dakikayı geçmesin. 

Buyurun. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, malûmunuz ol
duğu üzere Kozlu'ya 40 kilometre uzaklıktaki 
Kireçlik kuyusunda vukubulan grizu faicası ne
ticesi 9 işçi kardeşimiz ölmüş, 9 tanesi ise ya
ralanmıştır. Gazetelerin verdikleri bilgilere 
göre, kuyuya indirilen ilk vardiya, saat 11 sı
ralarında kuyuya indirilen ilk vardiya, ocakta 
grizunun mevcudolduğunu öğrenmiş ve hemen 
ilk vardiya dışarı çıkarılarak ocağın hava
landırılması cihetine gidilmiştir. Havalandırma 
ameliyesi yapıldıktan sonra, tekrar kuyu ta
mamen temizlenmemiş olduğu için, içeriye gi
ren işçiler maalesef grizu faciasİyle karşıkar-
şıya kalmışlardır. Bu elîm olay bize, 19 Mart 
1965 günü Merzifon'a bağlı Çeltek linyit iş
letmelerinde meydana gelen ve 69 işçi karde
şimizin ölümü ile neticelenen grizu faciasını 
hatırlatmaktadır. 

O günün, Çalışma Bakanı Sayın Çağlayan-
gil bu olayda bir kasıt ve ihmalin bulunma
dığını ifade ederken, aynı olay ile ilgili ola
rak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu Genel Sekreteri Halil Tunç olay netice
sinde gördüklerini, korkunç olarak vasıflan
dırmış ve kazanın sebebini tamamen ilgisizlik 
ve bakımsızlığa bağlamış, «En basit ve asgari 
tedbirlerin alınmamış olması bu faciamın sebe
bidir» demişti. Olayın tekerrürü yurdumuzdaki 
böylesine kazalara eğilmemizi gerektirmektedir. 
1941 ile 1964 yılları arasında meydana gelen 
kazalarda 1 893 ölü vermişiz. Yine aynı yıllar 
arasında 134 bin 121 yaralı vermişiz. 23 yıl
lık bir süre içerisinde meydana gelen bu yaralı 
yekûnu, Sakarya Meydan Muharebesinde ver
miş olduğumuz yaralılardan çok. Yaralı dedi
ğimiz vakit, akla hafif yaralarla atlatma gel-
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memelidir. İstatistiklerin verdiği rakamlara 
göre, meselâ Armutçuk Bölgesinde 1964 yı
lında... 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Buyu

run Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İstemiş olduğunuz gündem dışı 

konuyu çok aştınız. Grizuların bütün tarihin
den bahsediyorsunuz. Halbuki, yeni vukubu-
lan, dün vukubulan grizu hâdisesinden bah
sedecektiniz lütfen.. Sonra rica ettim, beş da
kikayı geçmesin diye. Şimdiden bile beş dakika
nız dolmuştur. Bakınız arz ediyorum, sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde kalırım. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Bağla
yayım Sayın Başkan. Yalnız, meselenin önemi 
dolayısiyle izahat vermek mecburiyetinde kal
dım. 

BAŞKAN — Ama, rica ederim, son grizu 
hâdisesinden bahsetmek için söz aldınız. Ve o 
vaziyette ben size söz verdim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, mesele gerçekten önemlidir. 
Geçmiş bakanların verdikleri bilgilere göre ge
rekli tedbirler alınmamaktadır. 

Talebim, bundan sonra böyle elim faciala
rın meydana gelmemesi için Hükümet ger-

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu 
hububat ve hayvan yeminin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dafh Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Burada
lar. Sayın Ticaret Bakanı? Yoklar. Gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları kapalı bu
lunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere ilçe
lerinde önceden bâzı tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/11) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karahan? Burada-
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çekten olumlu tedbirleri alması ve böylesine acı, 
böylesine elîm hâdiselerle karşı - karşıya gel
mememiz için bugünden harekete geçmelidir. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (T. 1. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan gri
zu hâdisesi için gündem dışı söz istiyor. Hal
buki bu konuda gündem dışı söz verilmiştir, 
Yüksek Meclisin ıttılaına, Hükümeti uyarmak 
için olan sözler de Hükümetin ıttılaına arz 
edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh bu hu
susta yeniden söz vermiyeceğim. 

Taziye hakkında da bir önerge gelmiştir. 
Bu hususta da evvelce bir önerge okundu. Oku
nan önerge.Başkanlık Divanı gereğini yapaca
ğından muameleye lüzum görmüyoruz. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Efendim, Bü
yük Meclisi bir dakikalık saygı duruşuna da
vet ediyorum, ölen işçiler için... 

BAŞKAN — Başkanlık olarak buna biz ka
rar vermiş bulunuyoruz, gereği yapılacaktır. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Efendim, ma
hiyeti ayrıdır önergenin. 

BAŞKAN — öyle olsa dahi bu suretle biz 
gereğini düşüneceğimizi arz ediyorum. 

Sorulara geçiyoruz. 

lar. Başbakan adına, cevap verecek Bakan? Bu
radalar. Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

22 Kasım 1965 
Hakkâri Milletvekili 

Ali Karahan 

Hakkâri ilinin Beytüşşebap ve Uludere ilçe
leri yolları 29 Eylül 1965 tarihinden beri kapa
lıdır. 

Yıllardan beri süregelen bu durum 20 bin 
vatandaşın yiyecek ve sağlık durumunu tehdit 
edegelmektedir. 

30 kilo buğdayın 100 liraya kadar satıldığı 
günler çoktur. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Bu durum muvacehesinde : Hükümet olarak 
mümasil yurt parçalarında önceden bâzı ted
birler almılması düşünülmekte midir? Bu ted
birler nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKA
NI CÎHAT BELGEHAN (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar Sayın Ali Karahan arkadaşımı
zın sözlü sorularını aldıktan sonra ve gerekli in
celemeler yapılmak üzere Hakkâri vilâyetine ya
zılmıştır. Bugüne kadar cevap alınamadığı için 
bu sözlü sorunun cevabını gelecek birleşimde ve
rebileceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Mehil verilmiştir. 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Do
ğu Anadolu bölgesinin sanayileştirilmesi için 
bir plân bulunup bulunmadığına dair soru öner
gesi ve Sanayi Bakam Mehmet Turgut'un sözlü 
cevabı (6/13) 

BAŞKAN — Sayın Aytaç burada, Sayın Sa
nayi Bakanı burada. Soruyu okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Kemal Aytaç 

1. Hükümet Programında Türkiye'mizde bir
takım sanayi bölgelerinin kurulacağı vade-
dilmiştir. Bu yönden : 

a) Doğu -Anadolu uzun süren kışı itiba
riyle 8 ayı ölü günlerdendir. Bu ölü günleri 
değerlendirebilmek için bu bölgede sanayi 
müesseselerinin kurulmasiyle mümkündür. Bu 
hususta Bakanlığınızca düşünülmüş bir plân 
mevcut mudur? 

b) Bölgelerarası iktisadi dengesizlik an
cak yukarıda da belirttiğim gibi Doğu - Ana
dolu'nun sanayileştirilmesiyle telâfi edilebilir. 
Bu hususta Doğu - Anadolu'ya öncelik tanın
ması ancak bütçede ayrı bir para ayırmak su
retiyle mümkün olacağından Bakanlığınızın bu 
husus üzerinde düşünce ve tatbikatlarının ne ola
cağının açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

2 . 1 2 .1965 0 : 1 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, Muş Mil
letvekili Sayın Kemal Aytaç'm sorusuna ceva
bımı arz ediyorum. 

Türkiye'mizin kalkınması Beş Yıllık Plâna 
göre hazırlanmış yıllık programlara göre yapıl-
nıava, çalışılmaktadır. Beş Yıllık Plânın dışım
da münhasıran Doğu Anadolu'ya ait bir plân 
• mevcut değildir. 

Beş Yıllık Plânda derpiş edilen bölgeler 
arasındaki dengenin sağlanacağı prensibine gö
re*, yatırımlarda az gelişmiş bölgeler arasında 
olan Doğu Anadolu'muza da önceliklerin ta
nınacağı tabiîdir. 

Hükümet Programında da açıklandığı üzere, 
Doğu ve Güney - Doğunun kalkınması, enfras-
trüktür tesislerin, sanayi yatırımlarının, öğre
tim ve teknik eğitimin geliştirilmesi ile müm
kün olacaktır. 

Beş Yıllık Plânın prensiplerine uygun ola
rak Doğu Anadolu'nun kalkınmasında büyük 
rolü olacak olan Keban tesislerinin vaktinde 
bitirilmesi için bütün imkânlarımızı kullanaca
ğız. 

Devlet yatırımlarının yanısıra özel teşebbüs 
yatırımlarının bu bölgelere yöneltilmesi üzerin
de de önemle durmaktayız. Birkaç şehirde Sa
nayi Kalkınma Bankasının şubelerini açmak ve 
ayrıca kurulması mutasavver Maden Bankası 
şubelerinin de bu bölgenin muhtelif merkezle
rinde faaliyete geçirilmek üzere mevzular tet
kik edilmektedir. 

Küçük sanatlar yönünden, organize sanayi 
bölgesi kuracak belediyelere, ticaret ve sanayi 
odalarına, kooperatiflere kredi yardımında bu
lunmak üzere bir fon tesis edilmiştir. Geri kal-
ıtu§ bölgelerde yapılacak bu yardımlarda daha 
uzun vâde ve düşük faiz haddi tesbit edilecek
tir. 

Ayrıca, Bakanlığımız vilâyet ve kaza mer
kezlerinde de küçük sanatlarla ilgili kurslar 
tertiplemektedir. Halen 9 Doğu ilinde halı, tri
kotaj, çorapçılık ve toprak sanayii-kursları ya
pılmaktadır. Gerekli eleman tedarik edildiğinde 
bütün Doğu ve Güney - Doğu illerinde yukar
da ki kurslardan başka, dokumacılık, Siirt bat-
taniycciliği, hasır örme, sim - sırma kursları açı
lacak ve bu kurslara bir devamlılık sağlamak 
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üzere Ağrı ve Elâzığ'da birer merkez kurula
caktır. 

Organize küçük sanayi siteleri kurulması 
ile ilgili etütler yaptırılmıştır. Erzincan, Malat
ya, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde birer 
küçük sanayi sitesi kurulması yolundaki çalış
malar son safhasında olup bunlardan Gazian
tep (Pilot Bölge) olarak ele alınmış ve çalış
malar neticelendirilmiştir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, buyurun. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Muhterem mil
letvekilleri, Doğu Anadolu'nun sanayileştiril-
mesi mevzuunda Sayın Sanayi Bakanı tarafın
dan verilen cevaba teşekkür etmekle sözleri
me başlıyacağım. 

Sanayi Bakanlığınca birtakım tedbirlerin 
alınması düşünülmüş ve fakat bu, maksada kâ
fi değildir. Bizim asıl arz etmek istediğimiz 
konu şudur; Doğu Anadolu, bilhassa Muş, Bit
lis, Ağrı, Van, Kars, Erzurum, Hakkâri illeri
mizde yılın sekiz ayı kıştır. Bu mevsimde her 
türlü faaliyet durur, bütün hayat felce uğrar. 
Doğulu toprağını ancak Mayıs ayından Ekim 
ayma kadar işler ve çok çalışmak zorunda ka
lır. Kış geldikten sonra ölü günler başlamıştır 
ve Doğulu dört ay içinde ambarına ne bırak
mış ise, gerek kendisi ve gerekse hayvanları bu 
öteberiyi yemekle iktifa ederler. Doğu bölgemiz 
bu itibarla insanca yaşama düzeyinden mah
rumdur. Bunu uzun uzun anlatmama lüzum 
yoktur. Daha dün Sağlık Bakanı, bu kürsü
den, Erzurum'daki salgın hastalığın vitaminsiz
likten ileri geldiğini açıklamıştır. Yine Tatvan 
Bölge Okulunda vukua gelen bir sâri hastalı
ğın vitaminsizlikten ileri geldiğini ilgili müte
hassıslar açıkça belirtmişlerdir. Öyle ise, Doğu 
Anadolu'daki dâva ortaya çıkmış ve tehlike 
çanları maalesef kapımızı çalmıştır. Bunlar bi
rer belirtilerdir. Biz Doğuyu sadece ziraatle 
kalkındıracağımızı düşünüyorsak bu hatadır. 

Demin de arz ettiğim gibi, Doğu ancak dört ay 
müddetle toprağını işliyebiliyor. Bu itibarla 
Doğunun kalkınmasının ancak ölü günleri de
ğerlendirmek, ziraatle birlikte bu bölgeye sa
nayii götürmek ve küçük el sanatlarını inkişaf 
ettirmekle mümkün olacağı kanısındayız. 

Hükümet Programında birtakım sanayi böl
geleri kurulacağı vadedilmiş ve evvelki birle-
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sinide de Sayın Devlet Bakanı, Antep'in sanayi 
bölgesi olarak tcsbit edildiğini beyan etmiştir. 
liuna teşekkür ederiz, ancak Doğunun da bir 
sanayi bölgesi olması düşünülmez mi? Bilhas
sa yukarıda arz ettiğim bölgeler. 

Bu bölgede Sanayi ve Maden bankalarının 
birer şubesinin açılacağı belirtilmiştir. Bizim 
şahsi kanaatimize göre, özel sektörün Doğuda 
hiçbir suretle hattâ Devletten veya bankalar
dan alacağı kredi ile bu bölgede yatırım yapa
cağına inanmıyoruz. Ancak, Devletin bu bölgeye 
el uzatması, yardımcı olması ile bu dâvanın hal
ledilebileceğine inanıyoruz. 

Yukarıda isimleri yazılı vilâyetlerden Erzu
rum hariç, onbeş - yirmi yıldan bu yana tek 
bir baca dahi tüttürülmemiştir. Bir küçük mi
sal olarak şunu arz etmek istiyorum; Muş'ta 
bir halıcılık kooperatifi kurulmuş ve köylerde 
faaliyete geçmiş, muvaffakiyete doğru gitmek
tedir. Bu kooperatifi organize eden Vali Mua
vini Bey bütün gücü ile gereken çabayı göster
mektedir. Kendisini burada şükranla anmayı 
bir vazife telâkki ederim. 

Ancak, bu defaki gezişimde kooperatif il
gilileriyle temas ettim. Bana, «Sanayi Bakan
lığından bir seneden beri 30 - 40 bin lira iste
diklerini ve maalesef bu krediyi alamadıkları 
için çalışmalarının müspet olmadığını» beyan 
ettiler ve acı acı dert yandılar. Ayrıca, Halı
cılık Kooperatifinin Muş'taki müspet icraatını 
da bir rakamla ifade etmek isterim. 

Muş'un bir köyünde, bundan evvel bir aile
nin yıllık ortalama geliri 300 lirayı geçmezken, 
Halıcılık Kooperatifinin girdiği köylerde beher 
ailenin aylık geliri 200 lira yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, «Bölgecilik yap
mak yasaktır veya plân değiştirilmez» gibi 
lâflarla bu dâva artık örtbas edilemez. Biz, 
30 - 40 bin lirayı bir vilâyete çok gören bir zih
niyetin karşısındayız ve bununla mücadele ede
ceğiz. Ya bütün hizmet ve nimetleri fakir halka 
götüreceğiz veyahut çekilip gideceğiz. 

Biz, plân değiştirilsin, demiyoruz. Fakat, 
Doğudaki bu ölü günlerin değerlendirilmesi 
için, ilim adamlarının hazırlıyacakları etütleri, 
Plânlama Teşkilatındaki uzmanlarımızın, müte
hassıslarımızın derhal faaliyete geçerek bu etüt
leri plâna ithal etmelerini ve tatbikatına Hü-
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kümet olarak da bütün güçle başlanılmasını 
talebediyonız. 

Hükümetimizin inşallah bu konuda cesur ve 
faydalı adımlar atacağını ümideder saygıları
mı sunarım. (C. K. M. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
SANAYt BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Ba
kan ? Buyurun. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım; ev
velâ Doğu - Batı ayırımını kabul etmiyoruz. 
Türkiye'de Doğu ve Batı yoktur. îktisaden" ge
lişmiş ve gelişmemiş bölgeler vardır. Konya'
nın öyle bir kazası vardır ki, bunu Diyarbakır'
da bulamazsınız. Çankırı'nın öyle bir kazası var
dır ki, bunu Elâzığ'da bulamazsınız. Evvelâ bu 
hususu tashih etmek isterim. 

İkinci husus; kalkınmanın ziraat yönünden 
veyahut sanayi yönünden ayrı ayrı olacağı inan
cında değiliz. 20 nci asrın ikinci yarısında bu
lunuyoruz. Kalkınma bir küldür. Ziraatle sa
nayi birbirine parelel olarak gider. Doğu - Ana
dolu'da ziraat ve sanayi kalkınması parelel ola
rak gidecektir ve Doğu - Anadolu iktidarımızdan 
nasibini alacaktır. Bundan arkadaşımız emin 
olsunlar. 

Muş'un kredi meselesine gelince; bir hafta ev
vel mebus arkadaşlarımız bana geldiler. Halı
cılık Kooperatifinin kredi meselesi halledilecektir. 
Hürmetlerimi e. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili dâhilinde yapılması kararlaştırılan baraj
lardan hangilerinin 1966 icra plânına alınacağı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/15) 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buradalar Sayın 
Bakan, yoklar. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç arasındaki 
yolun inşa ve bakımının hangi idareye aidoldu-
ğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/16) 
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BAŞKAN —• Sayın Kurucu, buradalar. Sa
yın Bakan, yoklar. Sorugelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

6". — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köy
lülerin, eskiden beri malı bulunan topraklarının 
ipotek edilmemesi usulünün kaldırılması için ne 
düşünüldüğüne dair Köy İşleri ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/17) 

BAŞKAN — Sayın Soyer buradalar, Sayın 
Köy İşleri Bakanı ve Sayın Ticaret Bakanı yok
lar... Önümüzdeki birleşime bırakılmıştır. 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, tapu
lama ücretinin âdilâne bir şekilde düzeltilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı Refet Sezgin'in sözlü cevabı 
(6/18) 

BAŞKAN — Sayın Soyer buradalar. Sayın 
Devlet Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun alâkalı Devlet Baka

nınca sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

Tapulama ücretinin, arazinin vasfı ne olur
sa olsun, dekar başına 6 lira olması bilhassa kı
raç ve verimsiz arazi sahibi köylülerimizi müş
kül duruma düşürmüştür. Bu cihetin âdilâne bir 
şekilde düzeltilmesi hususunda Hükümet ne dü
şünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Soyer, «Tapulama ücretinin, 
arazinin vasfı ne olursa olsun, dekar başına 
6 lira olması, bilhassa kıraç ve verimsiz arazi sa
hibi köylülerimizi müşkül duruma düşürmüştür, 
bu cihetin âdilâne bir şekilde düzeltilmesi» husu
sundaki düşüncemizi sormaktadırlar. 

Bilindiği gibi, tapulama harçlarının nisbetini 
509 sayılı Kanunun 70 nci maddesi tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Bu maddeye göre, tapulaması 
yapılan gayrimenkullerden topu kaydı ile m âl ile 
olan kimse veya mirasçıları adına yapılan tescil
lerde, beher dönüm ve küsurdan (3) lira, bunun 
dışındaki tescillerden yani tapusuz olup da zil-
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yetliğe dayanan tesbit ve tescillerden (6) lira 
harç alınmaktadır. Ancak, her parsel için alına
cak hare miktarı (10) liradan aşağı olma
maktadır. 

Tapulama harçlarının nisbetini tâyinde, gayri
menkulun vasıf ve verim itibariyle taşıdığı kıymet 
değil, verimlilik derecesi ne olursa olsun, tapu
lama için harcanan emek ve para tutarının esas 
alınması görüşü hâkim olmuştur. Gerçekten, ni
teliği ne olursa olsun, tapulamaya tabi gayri-
ınenkullere harcanan emek ve para aynıdır. 

Diğer taraftan, tapulu yerlerden dönüm ba
şına (3) ve tapusuz yerlerden de (6) lira alınma
sının gerekçesi; birinin esasen tapulu olup tapu
lamanın bir yenileme, diğerinin ise, ilk defa kayıt 
tesisi mahiyetini taşımakta oluşudur. 

Bakanlığıma bu konuda intikal eden müraca
atlardan anladığım odur ki, bâzı bölgelerimizde, 
tapulama harçlarının bu nisbeti, vatandaşa ağır 
gelmekte ve mükellefler ödeme güçlüğü içine düş
müş bulunmaktadırlar. Bu sebeple, tapulama 
harçlarının, gayrimenkulun değeri ve mükellefin 
ödeme gücü ile mütenasip bir ölçü içine alınması 
öngürülmüş, Maliye Bakanlığı ile müşterek ça-
malara başlanılmıştır. 

Kısa bir zamanda huzurunuza getirilecek olan 
değişiklik tasarısı Yüce Meclisin görüşlerine uy
gun bir şekil alacaktır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; Sayın Bakanın, tapulama harçlarının 
âdilâne bir şekle getirilmesi hususunda çalışma
ları olduğuna ve yakında Büyük Meclisin huzuru
na getireceklerine dair vaitlerine teşekkür etmek
le sözlerime başlamak istiyorum. (Bravo sesleri) 

Hakikaten köylerimizde yeni Tapulama Kanu
nunun tatbikatı dolayısiyle yıllardan beri, hattâ 
asırlardan beri cbaanced sürmekte, ekmek
te ve kullanmakta olduğu birçok toprakların 
bugün tapulanması zarureti karşısında köy
lerimizden meselâ 100 dönüm kıraç arazisi 
olan bir kimsenin 600 lira gibi bir sene içersinde 
bile altından kalkamıyacağı ağır bir tapulama üc
retini verebilmesi imkânı olmadığı için, hepsi bir
den müştereken sızlanmaktadırlar. Bu itibarla, 
Hükümetin bunu dikkate almış olmasını hakika
ten memnuniyetle karşılamış bulunduğumu tek
rar ifade etmek isterim. İnşallah, Meclisimizin 

vereceği adilâne ve toprak evsafına göre köylünün 
tediye edebileceği bir miktar üzerinden takdir 
edilir de bu zavallı insanlar da topraklarını ken
di namlarına bu şekilde kaydettirme imkânlarını 
bulurlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de iline, bu yıl az tohumluk verilmi§ olması 
sebebine dair soru önergesi ve Tarım Baka
nı Bahri Dağdasın sözlü sevabı (6/19) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer?.. Buradalar. 
Sayın Tarım Bakanı?.. Buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

22 . 11 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gıyla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

Geçmiş yıllarda 3 bin ton buğday ve 600 ton 
arpa tohumu verilen Niğde iline bu yıl 700 ton 
buğday ve 300 ton arpa tohumu verilmiş olması
nın sebebi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Niğde Valiliğinin 27 Temmuz 1965 gün ve 

1363 sayılı yazısı ile, 5254 sayılı Kanun gereğin
ce ve İhtiyaç Komisyonu kararına müsteniden 
ilin tohumluk ihtiyacının 2 700 ton buğday, 700 
ton arpa olduğu bildirilmiş ve Bakanlığımızdan 
talebedilmiştir. 

Bakanlığın mevcut imkânlar dâhilinde birinci 
parti olarak, 31 Ağustos 1965 tarih ve 1614 sa
yılı tahsis emri ile 700 ton buğday ve 350 ton ar
pa tohumluklarının Niğde iline tahsisi yapılmış
tır. 

Sonradan sağlanan imkânlardan faydalana
rak 13 Kasım 1965 tarih ve 2332 sayılı tahsis em
ri ile bu ilimize ikinci parti olarak 400 ton buğ
day tohumluğu daha verilerek, buğday tohumlu
ğu miktarı 1100 tona iblâğ edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Muhterem Meclisin değerli üyeleri de, 
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Niğde'nin kuraklık bölgesinde ve hakikaten eroz
yona dâhil mmtakalardan biri olduğunu bilirler. 
Bu sebepledir ki, sık sık, demin Doğulu bir arka
daşımın da söylediği gibi, senenin muayyen za
manlarında ancak mahsul alınabilen bu mmtaka-
da sık sık mahsul hasan olmaktadır. Bu yüz
den de her sene muayyen miktarda tohumluk ve
rilmesi Tarım Bakanlığımızca usûl ittihaz edil
miştir. Meselâ gecen yıllarda, Ö bin ton buğday, 
600 ton arpa verilmiştir. Vme Sayın Baka
nın da ifadeleriyle teyit bıı.vıuuiduğu gibi, ma
hallin valisi 2 700 ton buğday ve 700 ton da 
arpa tohumluğuna ihtiyacolduğunu bildirmiştir. 
Takdir buyurursunuz ki bu, valilerimizin kendi
liklerinden istedikleri değil, Bakanlığın, yani Ta
rım Bakanlığının oradaki teşkilâtının mahallin 
ihtiyacına göre, tetkike müstenidolarak vilâyete 
bildirdikleri ve vilâyetin ifadesi ile Bakanlıktan 
istediği tohumluk miktarıdır. Ne /erin işi ir, bu
nun mukabilinde Tarım Bakanlığı? 700 ton. 2 700 
tona mukabil 700 ton buğday. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, hu 700 ton 
buğday da, mahallin zirai şartlarına uyınıyan 
sert buğday verildiği için halk onu da ekememiş-
tir. Satmış, yerine, üzerine ilâve edebildiği 5 - 10 
kuruşluk kendi nafakasını da vermek suretiyle, 
yeniden mahalline uygun tohumlar almak zorun
da kalmıştır. Buna mukabil arazinin büyük bir 
kısmı, tohum alamıyan fakir köylülerimiz tara
fından ekilmemek zarureti karşısında kalmıştır. 
Bunun üzerine mahallin valisi Niğde'den kalka
rak buraya gelmiş ve Sayın Bakanlığa durumu 
bizzat bildirerek fecaati bizzat izah ederek, tek
rar tohumluk ilâvesi ricasında bulunmuş. Buna 
mukabil de şimdi Muhterem Bakanımızın ifade 
ettikleri gibi, 11 Kasım 1965 te 400 ton buğday 
daha verilmiş ve şükranla arz edeyim ki, bu 400 
ton buğday mahallin ihtiyacına uygun yumuşak 
buğday olmakla beraber, 11 Kasımda Niğde'de 
kar yağar ve arazi donar, artık çoktan buğday 
ekim mevsimi geçmiş bulunduğu içindir ki, bu 
buğdaylar maalesef Niğde topraklarına gireme
miş bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, bir taraftan kalkınma
mızdan, halkın fakirliğinden bu fakirliğe çare 
bulacağımızdan, bu fakirliği ortadan kaldı
racağımızdan Mecliste bahsederiz, milletçe 
bahsederiz, münevveler olarak bahsederiz, 
ama lâzım olan tohumluğu dahi verme-
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yiz halka. Muhterem arkadaşlarım, ne eke
cek bu insanlar?.. Bu kadar, Tarım Ba
kanlığımıza bağlı bu kadar çiftçilerimiz var
dır; bunlar tohum üretmekle mükelleftirler. Se
lektörleri vardır, bütün teşkilâtı vardır. Unu var
dır, şekeri vardır, yağı vardır, tavası vardır, ama, 
helva yapamayız ve halkımıza vermeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, halkın bu şekilde to
humsuz bırakılması ve araziye uygun tohum 
veriılımeımesıi hususunda Sayın Bakanın dikkatini 
bilhassa çekmek isterim. Çiftldlkl-eriım.'iız vardır; 
yumurta istihsal ederler, şunu yaparlar, bunu 
yapanlar. Bazaın Tarım Bakanlığının giriş kapı
lanında bunların aımlbalâjlarını bile görürüz, aıma 
tiahumlulklarını olsun halka kadar getirmıezıler. 

O halde scvgiıli arkadaşlarım, hiçbir zaman 
biz bu zihniyeti]o kalkınma sistemimi yürütm'eye 
muktedir olaımıyaeağız. Oiftlild erimizi istediği -
imiz istilkamiotte çalıştırıp, istediğimiz tohumluğu 
ist ulusal edip halkın ihtiyacı ,md!ktarında tohum
luk venecıeğiz diye 2 700 ton buğdaya karşı sa
dece ve sadece 700 ton buğday vereceğiz, sonra
dan ilâve edilenle die 1 100 ton ki, - bu maale
sef çok ıgıeç verilmiş olduğu için istifade edile
ni emiiştir - verilmek suretiyle halkımızı müşkül 
vaziyete kayarız. 

Bıen, genç ve kıymetli bir ziraatçı olduğunu 
işitmiş bulunlduğuım Sayım BiaJkanın enerjik tu-
ıtumu ille önüımüzıdeiki yıllarda bu gibi faciallara 
ımeydan verilm'iyoceğini ümideitımak isterim. He
pinizi hürmetle ıselâmllarım, sevgili arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
1965 yılı başından itibaren, demir ve çimento
nun fabrika fiyatları ile piyasadaki satış fiyat
larının nasıl bir seyir takibettiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, buradalar, 
Sayın Başbakan? Başbakan adına soruyu siz mi 
oe vaıplandıracalksiınız ? 

BAŞBAKAN ADINA SANAYİ BAKANI 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Bu sözlü soru
nun gelecek Birleşim gündemine bırakılmasını 
rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mehil verilmiştir. 

10. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın-
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsa-
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ların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/21) 

BAŞKAN — Sayın Kasım önaldum?.. Yok 
mu efendim sora sahibi?.. (Yok sesleri) Bir de
faya mahsus olmak üzere talik edimişltir. 

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 1966 se
nesi programına alınıp alınmıyacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/22) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Burada
lar. Sayın Bayındırlık Bakam?.. Yoklar. Gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan petrol ara
malarında daha büyük sondaj makinaları kul
lanılması gerçeğinin açıklanmasına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/23) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Burada
lar. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? 
Yoklar. («Grizu infilâkı bölgesine gitti.» sesleri) 
Yoklar.. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 1966 senesi içinde, 
bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulup kurulamıya-
cağına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in sözlü cevabı (6/24) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Burada. 

Soruyu okutuıyoram. 

24 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığınla 

Aşağıda yazılı sorumun Sayın Adalet Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerimizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Erzurum vilâyeti dâhilinde mevcut iş adedi
ne göre Hımış kazasında mürettep bir Ağır Ce
zamın kurulmasının zaruri olduğu, evvelce ka
bul edilmiş, ancak ceza evi olabilecek •evsafta bi-
mıa bulunmadığı için münettep ağır cezanın açıl-
ımasınm ancak ceza evinin yapılmaısiyle mümkün 
'olabileceği ifade edilmiş idi. Hmus'da halen ceza 

— 453 
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evi binası yapılmıştır. Erzurum Ağır Ceza işle
rinin normal haddine indirilmesi adaletin emin 
ve süratli şekilde tecelli etmesi bakımından bu 
zaruri ihtiyaç nazarı itiibara alınarak mürettep 
bir ağır cezanın 1966 senesi içinde Hınıs'da ku
rulup kuralmıyacağının açıklanmasını saygıla
rımla arz 'edenim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALKT BAKANI İT AS AN DÎNÇER 

(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ni
hat Diler arkadaşım, Hınıs ilçesinde 1966 senesi 
içinde mürettep bir ağır ceza mahkemesi kuru
lup kurulmıyacağmı sormaktadır. Hınıs ilçesi
nin merkez ittihazı suretiyle Varto ve Tekman 
ilçelerini de içine alan bir mürettep ağır ceza 
merkezi tasavvur edildiği takdirde, bu üç ilçe
nin senelik iş vasatisi ağır cezaya gelen iş vasa
tisi 20 ilâ 25 ten ibarettir. Burada yapılmış olan 
ceza evi binası, sözlü soruda bahis konusu edi
len ceza evi binası, ağır ceza merkezlerine mah
sus ceza evi binası değildir. Asliye teşkilâtı olan 
yerlere mahsus ceza evi binasıdır. Bakanlığımız 
bir üst dereceli mahkeme kuruluşu için yapılan 
müracaatları veya re'sen nazara alınması icabe-
deıı durumu bir sıraya koymuştur, işin esasına 
ve sair faktörlere göre bir sıraya koymuştur. Bu 
sıraya göre; Hınıs ilçesi 248 nci sıradadır. Bu 
itibarla, 1966 senesi içinde Hınıs'ta bir müret
tep ağır ceza mahkemesi kurmamıza maddi im
kânımız yoktur. Bu söylediğim faktörlerden baş
ka, elimizde mevcut kadrolar itibariyle de 1966 
senesinde bunu yapmamıza maalesef imkân olma
dığını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NtHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Sayın Adalet Baka
nının vermiş olduğu cevaplar dolayısiyle kendi
lerine teşekkür ederim. Ancak, cevapları bizi tat
min etmemiştir. 1964 senesinde, bütçe müzakere
leri yaptığımız zaman, daha evvel Adalet Bakan
lığı teşkilâtı, Erzurum'da bir mürettep ağır ce
zanın kurulması yolunda gerek Hınıs ve gerek
se Oltu'ya bir yazı yazmıştı. Bu yazının netice
sinde Hınıs'ta iş adedi bakımından ağır cezanın 
kurul m ası nı ıı daha zaruri olduğu öngörülmüştü. 
Fakat Hınıs'ta münasip bir ceza evi olmadığı 
için veya ceza evi olabilecek bir bina bulunma
dığı için bu tasavvur tahakkuk etmemiş idi. Şim
di, bina yapılmış vaziyettedir. Her ne kadar ağır 
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ceza için yapılmamışsa da, ağır cezalı olan işler 
için de kullanılacak mahiyettedir. Bu bakımdan 
Hınıs'ta bir ağır ceza kurulmasının zaruri oldu
ğu öteden beri gerek Erzurum Ağır Ceza Teşki
lâtınca ileri sürülmüş bir fikirdir ve gerekse ih
tiyacın bir neticesidir. Erzurum'un, Hınıs mer
kez ittihaz edilmek suretiyle bir mürettep ağır 
cezanın kurulması yalnız Tekman, Varto ve Hı
nıs için bahis konusu değildir. Karayazı da buna 
dâhil edilirse Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinin 
işi hafifler. Erzurum ağır ceza işlerinin aşağı - yu
karı % 40 ile 50 sini bu yerlerden gelen dâva
ların teşkil ettiğini ben Erzurum'da hâkim staj
yeri iken bana Ağır Ceza Reisimiz ifade etmiş
lerdi. Adalet, herkese lâyık olanı verdiren bir 
ruh faziletidir. Bu ruh faziletini vatandaşlara 
tam mânasiyle tatbik etmek, emniyetli ve süratli 
bir adaletin gerçekleştirilmesini temin etmek için 
Erzurum ağır ceza işlerinin lıafiflettirilmesi ve 
Hınıs'ta br mürettep ağır cezanın kurulması za-
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î'uri bulunmaktadır. Bunu geçen senenin bütçe 
müzakereleri sırasında Sayın Adalet Bakanı ifa
de etmişlerdi. Geçen sene Bütçe Karma Komis
yonunda Sayın Sırrı Atalay, «Eğer orada bir 
ceza evi yapılırsa bu takdirde mürettep bir ağır 
cezayı kuracağız» diye beyanda bulunmuşlardı. 
Sayın Bakanın şimdiki beyanlariyle, o zamanki 
Adliye Vekili olan Sırrı Atalay î n beyanatı ara
sında bir tenakuz vardır. Bu bakımdan ihtiyaç 
göz önüne getirilmemiştir ve vermiş oldukları 
cevaplar da bendenizi tatmin etmemiştir. Yüce 
Meclisi de, zannederim ki, tatmin etmemiştir. 
Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde kal
madığından Birleşimi 7 Aralık 1965 Salı günü 
saat : 15 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.00 

. . . > . . . >9< . . - < . . . . 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

18 NCI BİRLEŞİM 
2 . 12 . 1965 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu 
hububat ve hayvan yeminin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/10) 

2. — Hakkâri Miletvekili Ali Karahan'm, 
29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları kapalı bu
lunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere ilçe
lerinde önceden bâzı tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Do
ğu - Anadolu bölgesinin sanayileştirilmesi için 
bir plân bulunup bulunmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili dâhilinde yapılması kararlaştırılan baraj
lardan hangilerinin 1966 icra plânına alınacağına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/15) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç arasındaki 
yolun inşa ve bakımının hangi idareye aidoldu-
ğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/16) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köy
lülerin, eskiden beri malı bulunan topraklarının 
ipotek edilmemesi usulünün kaldırılması için ne 
düşünüldüğüne dair Köy işleri ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/17) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, tapu
lama ücretinin âdilâne bir şekilde düzeltilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/18) 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de iline, bu yıl, az tohumluk verilmiş olması se
bebine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

9. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
1965 yılı başından itibaren, demir ve çimento
nun fabrika fiyatları ile piyasadaki satış fiyat
larının nasıl bir seyir takibettiğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/20) 

10. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan ar
saların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, 
verilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/21) 

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 1966 se
nesi programına alınıp almmıyacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/22) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan petrol ara
malarında daha büyük sondaj makinaları kul
lanılması gerçeğinin açıklanmasına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/23) 

13. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 1966 senesi içinde, 
bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulup kurulamıya-
cağma dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/24) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER * 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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