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1. — Adana Milletvekili Kasım Giilek'-

in, Almanya'daki işçilerimizden ikisinin öl
dürüldüğü halde katillerinin serbest bıra
kıldığına ve bir işçimizin de 11 aydıl hapis
te çürütüldüğüne, bıı gibi olayların hukuk 
kurallarına, tnsan Hakları ve Avrupa İn
san Hakları Beyannamelerine aykırı bulun
duğuna dair demeci. 507 

2. — Hatay Milletvekili Budak Mıır-
saloğlu'nun vefatına dair Başbakanlık tez
keresi. (3/164) 507 

5. — Sorular ve cevaplar 508 
A) Sözlü sorular ve cevapları 508 
1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyerin, 

köylülerin, eskiden beri malı bulunan top
raklarının ipotek edilmemesi usulünün 
kaldırılması için ne düşünüldüğüne dair 
Köv tşleri ve Ticaret Bakanlarından so-

Sayfa 
rusu ve Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
sözlü cevabı (6/17) 508:509 

2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, arsa spekülâsyonunu önlemek için, ma
hallî idarelerin ve Hazinenin mülkiyetinde 
bulunan arsaların, vatandaşlara, ucuz be
delle ve taksitle verilip verilemiyeceğine 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü .so
rusu (6/21) 509 

o. — Erzurum Milletvekili Nihat Di 
ler'in, Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapı
lan petrol aramalarında daha büyük son
daj makinaları kullanılması gerçeğinin 
açıklanmasına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/23) 509 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'm, resmî ilkokullarda çalıştırılan mu
vakkat öğretmenlerin adedine dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
sözlü cevabı (6/25) 509:511 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Aıvsan'ın Çankırı iline, yatırım yapılma
sının ve yurt ekonomisine faydalı olacak 
tesisler kurulmasının düşünülülp düşünül-



suyıa 
mediğinc dair sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm sözlü ce
vabı (6/26) 511:514 

6. — Sinop Milletvekili Cemil Kara-
han'ın, bâzı çocukların kısırlaştırılmış ol
duğu hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Devlet, İçişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/27) 514 

7. — Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-

1. — GEÇEN T 

Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket Boh
ça, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâ
zı illerde yanlış uygulanmasının ve özellikle 
çırakların da işçi sayılmesınm iş hayatında ve 
iktisadi gelişmemizde olumsuz etki yaptığına da
ir bir demeç, verdi. 

Meclis çalışma günlerinin yeniden Pazartesi, 
Çarşamba ve Cumaya alınmasına dair Antalya 
Milletvekili İhsan AtaÖv'ün verdiği önergenin, 
Başkanlık Divanının bu konudaki mütalâası ile 
birlikte Genel Kurula sunulması kabul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'-
in yasama dokunulmazlığının kalıdırlrnasına 
dair dosya, Başbakanlık tezkeresinin okunma
sından sonra ve 

İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 1960 
yılı başından 1965 yılı Ekim ayma kadar Bakan
lıklarda ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile işti
raki bulunan her türlü teşekküllerde idari vazi
fe gören memurlara dair Başbakandan sözlü so
rusu da soru sahibinin önergesi üzerine, geri ve
ril di. 

Erzurum Milletvekili Nihat Dil er'in, Erzu
rum'un ilçe ve köylerinin muhtaçokluğu hubu
bat ve hayvan yeminin temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ticareet Bakanı 
Macit Zeren, 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm,29 Ey
lül 1965 tarihinden beri yolları kapalı bulunan 
Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 
önceden bâzı tedbir alınmasın]n düşünülüp dü-

Sayfa 
şar'm, Türkiye Şeker Fabrikalarının, pan
car müstahsılmdan yüzde yirmi noksan 
olarak ekim yapması isteğinin sebeplerine 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un sözlü cevabı (6/29) 514:516 

8. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, son beş sene içinde tekniker 
okullarından kaç öğrenci mezun olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/30) 516 

ÖZETİ 

şünülmediğine dair Başbakandan sorusuna Dev
let Bakanı Cihat Bilgehan, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde 
ili dâhilinde yapılması kararlaştırılan barajlar
dan hangilerinin 1966 icra plânına alınacağına 
dair sorusuna .Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı ibrahim Deriner ve 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu,'nun, Po
latlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç arasındaki yo
lun inşa ve bakımının hangi idareye aidolduğu-
na dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı Kthem 
Erdinç cevap verdiler. 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köylüle
rin, eskiden beri malı bulunan topraklarının 
ipotek edilmemesi usulünün kaldırılması için 
ne düşünüldüğüne dair sorusu, Köy İşleri ve 
Ticaret Bakanları hazır bulunmadıklarından, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 1965 
yılı başından itibaren, demir ve çimentonun fab
rika fiyatları ile piyasadaki satış fiyatlarının 
nasıl bir seyir takibettiğine dair Başbakandan 
olan sorusunu, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
cevaplandırdı. 

Bur;-:tı Milletvekili Kasım Önadım/m, arsa 
spekülâsyonunu önlemek için, mahallî idarele
rin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsala
rın, vatandaşlara ucuz bedelle ve taksitle veri
lip verileıniyeceğinc dair sorusu, İmar ve İskân 
Bakanı hazır olmadığından, gelecek birleşime 
kaldı. 
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Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 1966 senesi 
programına alınıp almmıyaeağına dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Ethem Erdinç cevap 
verdi. 

8 . 12.. 1965 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime (saat 18,50 de) son ve-

Sözlü sorular 
1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-

nun, Tarihî Ayasofya'nın cami haline getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/40) 

2. — Manisa Milletvekili Sami' Binicioğlu'-
nun, Orman köylerinin kalkındırılması ve ge
çimlerinin sağlanması hususunda şimdiye kadar 
ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü soru 
önergesi, Tarım, îmar ve İskân bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/41) 

3. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Esnaf ve tüccarın kredilerinin iadesi ba
kımından, protestoların, bir defaya mahsus 
olmak üzere yok farz edilmesi konusunda ne 
düşünüldüşüne dair sözlü soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/42) 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair sözlü so
su önergesi, Başbakanlık, Maliye, Ticaret, 

TASARILAR 
1. — Harcırah Kanununun 50 nci maddesi

nin 1 numaralı bendinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/55) (Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Emekli «andıkları ile Maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/56) (Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

3. — Ordu ve jandarmaya mensup subaylarla 
erlerin ve diğer binek hayvanı hakkı olanların 

rildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Bilecik 
Nur ettim, Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

Gümrük ve Tekel bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/43) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, 657 sayılı Devlet memurları Kanununa 
göre öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf 
tüzüklerinin ne olacağına dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/44) 

6. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan 
üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının, nerede ku
rulmasının düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/45) 

7. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Mart 1965 te temeli atılan Çaycuma Kâ
ğıt Fabrikasınının yapımına başlanamaması sebe
bine dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/46) 

Yazılı soru 

8. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'-
nun, 1961 seçimlerinden bu yana hangi milletve
killerinin tahkikat dosyalarının Meclise intikal 
ettiğine dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/11) 

kendi malı bineklerinin ve Türk Silâhlı Kuvvet
lerince alman halk taşıma araçlarının karşılıkla
rının ödenmesi hakkında kanun tasarısı (1/57) 
(İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 657 sayılı Personel Ka
nununun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/130) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/13.1) (Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonlarına) 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6774 sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/132) (Sağlık 
ve Sosyal. Yardım, Maliye ve Plân komsyonla-
rına) 

7. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Verem savaş derneklerine yardım hakkında ka
nun teklifi (2/133) (Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

8. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Köy eğitimi, yolları ve içme sularına yardım 
pulu ihdası hakkında kanun teklifi (2/134) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

9. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil 
eden 115 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/135) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

10. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
kanserle savaş yapmak gayesiyle Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş Kurumu yararına hâtıra, 
pulu çıkarılması hakkında kanun teklifi 
(2/136) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

11. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungurun, 
Yeni Fakılı bucağının ilçe haline getirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/137) (İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak 
eden Şakiroğlu Rıfat Kaan'a vatani hizmet ter

tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
(2/138) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

13. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6831 sayılı Orman Kanununun geçici 1 nci mad
desinin. değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/139) (Adalet, Tarım ve Plân komisyonları
na) 

TEZKERE 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/165) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

O UMU URİYET SENATOSUNDAN 
({ELEN İŞLER 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı (1959 - 1963 yıllarına 
ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
sonuçları hakkındaki raporlarına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler. (3/165) 
(Devre 1 No. 3/89, 94, 100, 114, 115, 136, 137, 
145, 512, 672, 761, 963, 964, 965. 966, 967, 968, 
969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 
979, 980, 981, 982, 986, 987, 988, 990, 992, 993, 
994, 997, 1000, 1009, 1010, 1011, 1017, 1019, 
1024, 1025, 1040, 104.1, 1043, 1050, 1051. 1052, 
1053, 1066, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1085, 1088, 1097, 1098, 111(1 1123, 
1151, 1181, 1187) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 



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

BAŞKAN — Başkauvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bil:cik), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyejer lütfen anahtarı yarım sağa çevirerek be
yaz düğmeye bassınlar. Yoklama muamelesi baş
lamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ İENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Al
manya'dahi işçilerimizden ikisinin öldürüldüğü 
halde kaalilleriniıı serbest bırakıldığına ve bir işçi
mizin de 11 aydır hapiste çürüdüğüne, bu gibi 
olayların hukuk kurallarına, İnsan Haklan ve 
Avrupa İnsan Hakları Beyannamelerine aykırı 
bulunduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, Almanya'
deki işçilerimizi ilgilendiren önemli bir konu üze
rinde, gündem dışı söz istiyorsunuz. Kısa olmak 
üzere buyurunuz, lütfen. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, Almanya'da çalışan Türk işçilerini ilgilen
diren önemli bir konu hakkında huzurunuzdayım. 
İddia şu : Basında çıkan haberlere göre 
Almanya'da bir Türk işçisi öldürülmüş kaa-
tili serbest bırakılmış. Hapishanede bir Türk işçi
si öldürülmüş, diğer bir Türk işçisi 11 aydır ha
piste, hâkim huzuruna çıkmamış. Bunların tefer
ruatına girecek değilim. Bunlar gayet ağır hâdi
seler. Eğer bunlar olmuşsa, olup olmadığı tesbit 
edilmişse, bunlar üzerine ne yapılmıştır? Dikkati 
çekmek için, huzurunuza çıktım. 

Yüzbinlerce vatandaşı ilgilendiren ve yüzbinin 
üstünde işçinin hayatiyle ilgili, böyle önemli bir 
konu üzerinde, Hükümetin de elbette, ehemmiyet
le durduğunu tahmin ederim. Bu hâdise eğer ol
muş ise, 11 ay mahkeme huzuruna çıkmadan, ha
piste bir insan, öldürülmüş bir adam, kaatili boş
ta geziyor... Bunlar hukuk kurallarına olduğu ka
dar, İnsan Halkan Beyannamesine de aykırıdır. Bi

zim de, Almanya'nın da imza attığı Avrupa İnsan 
Hakları Beyannamesine de aykırıdır ve Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonunun tam üzerinde du
racağı konulardan biridir. Almanya ile Türkiye 
dost iki memlekettir; geleneksel dost iki memle
kettir. Bu dost iki memleketin, Türk işçisinin 
Almanya'da çalışması dolayısiyle münasebetleri 
bir kat daha sıklaşmıştır. Bu hâdiselerin yakın
dan incelenmesi ve gereğinin yapılması için dik
kati çekmek, Hükümetin yakın ilgisini çekmek 
için huzurunuza çıktım. Hepinizi saygılarımla 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Hatay Milletvekili Budak Mursaloğlu'-
nun vefatına dair Başbakanlık tezkeresi (3/164) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay Milletvekili Budak Mursaloğlu'nun 

12 . 10 . 1965 tarihinde Hemorragie Cerebraldan 
vefat etmiş olduğu İçişleri Bakanlığının 30.10 1965 
tarihli ve Ş. 3. 23302 - 64/8277 sayılı yazısiyle bil
dirilmiştir. 
• Teessürle arz ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, seçim 
günü aramıza katılamadan gözlerini hayata yu
man merhum Milletvekili Budak Mursaloğlu'nun 
aziz hâtırası önünde, Yüksek Meclisi bir dakikalık 
ihtiram sükûtuna davet «diyorum. 

(Bir dakikalık ihtiram duruşunda bulunuldu.) 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köylü-
erin, eskiden beri malı bulunan topraklarının ipo
tek edilmemesi usulünün kaldırılması için ne dü
şünüldüğüne dair Köy İşleri ve Ticaret Bakanla
rından sorusu ve Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
sözlü cevabı (6/17) 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buradalar mı? 
Burada. Sayın Köy İşleri Bakanı? Yoklar. Sayın 
Ticaret Bakanı? Buradalar. 

Sayın Soyer, Sayın Köy İşleri Bakanı bura
da değiller. Yalnız Sayın Ticaret Bakanı burada
lar. İktifa eder misiniz? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

22 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Ticaret 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer | 

Toprak tevzii evvelce yapılmış bulunan köy
lerimizde halka verilen topraklarla birlikte 
köylünün kendi toprağının da ipotek edildiği 
için bu köylüler arazi ipoteği karşılığında ban
kadan para almak imkânından mahrum durum
dadırlar. Bu ise köylünün gerekli krediyi alma
sına mâni teşkil etmektedir. Eskiden beri ken
dilerinin malı bulunan toprakların ipotek edile
memesi usulünün kaldırılması için ne düşünü
yorsunuz ? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Sayın Öaş-
kan, muhterem milletvekilleri, Sayın Ruhi So
yer arkadaşımızın okunan sualine cevabımı arz I 
ediyorum. I 

1945 tarihinde yürürlüğe giren 4758 sayılı 
Kanunla kendilerine bu kanun gereğince kredi 
verilen çiftçilerin evvelce sahiboldukları arazi
ler de ipotek edilmekte idi. Bu tatbikat 10 sene 
devam ettikten sonra, 1955 yılında yürürlüğe 

giren 6603 sayılı Kanunla sistem değiştirildi ve 
çiftçinin evvelce sahibi bulunduğu toprakların 
ipotek edilmelerine lüzum kalmadı. Halen bu 
esas içinde uygulama yapılmaktadır. 1945 ile 
1955 yılları arasında dağıtılan arazinin bedeli 
olarak çiftçinin bankaya borçlandığı miktar 
60 641 000 liradır. Bu miktar, aradan asgari 10, 
azmi 20 sene geçmiş olması itibariyle bu mik
tar her yıl ödenen taksitler sebebiyle azalmış 
olacağı cihetiyle, sonradan dağıtılan arazi üze
rindeki ipotek hakkı muhafaza edilmekte ve fa
kat evvelce sahibi bulundukları topraklara isti
naden çiftçiye kredi verilmektedir. Mamafih, 
Sayın Soyer'in vâki olan suali ile de dikkatimiz 
çekilmiş olduğundan, tatbikatta bu hususun ak
samaması için Banka Genel Müdürlüğünce teş
kilâtına bir tamim de yapılmak üzeredir. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Soyer, 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; mevzu, topraksız köylüye veya 
toprağı yetersiz köylüye Toprak Tevzi Kanu
nunun tatbikatı esnasında, toprağı yetersiz 
köylülere verdiğimiz toprakla birlikte, kendi 
malları olan toprakların da, sayın bakanın ifa
de etmiş oldukları gibi ipotek edilmiş olması 
ve bu yüzden köylünün kendi toprağını dâhi 
karşılık göstererek, bankadan para alamamak
ta bulunmasından şikâyetçi olmasıdır. Mese
lenin esası bu. 

Sayın bakana bilhassa teşekkür ederim; 
bunun 1955 ten beri kaldırıldığını ifade buyur
dular. Ama, daha bu seçimlerde bana, Niğde'
nin Gölcük nahiyesi merkzezinde şikâyet et-
etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, köylüye toprak ve
rirken, hem kendi arazisini, hem de verdiği
miz araziyi ipotek etmek imkânından mah
rum bırakıyoruz ve eline de bunu işletebilecek 
vasıta vermiyoruz. O halde, bunu köylü mu
vazaalı bir şekilde satmaya veya işletmeye 
mahkûm edilmesi demektir. İşte benim asıl 
üzerinde durduğum nokta bu. Bir taraftan köy
lüye; bugün tevziat yapmıyoruz, ama, nasıl 
olsa bir gün yapacağız; bunları ipotek etme 
imkânını ortadan kaldıracaksak; satılmasına 
mâni olmak için, o zaman mutlak köylüyü, bu 
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araziyi işletme araç ve gereçleri ile birlikte teç
hiz etmemiz iktiza eder. Bu bakımdan Sayın 
Bakanın vermiş olduğu izahat ve göstermiş ol
dukları alâkaya teşekkür ederim. Hakîkaten, 
köylülerimizin, bu noktadan, bilhassa ifade et
tiğim, madde olarak ifade ettiğim, köy üzeri
ne dikkatlerini çekerler ise ve Niğde Ziraat 
Bankasına emir verecek olurlarsa müteşekkir 
olacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, bu şekilde su
aliniz cevaplandırılmış oldu. Ve Köy İşleri Ba
kanının da ayrıca cevaplandırılmasına lüzum 
kalmadı, değil mi efendim. ? 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Hayır lü
zum yok, teşekkür ederim. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Bradalar. İmar ve İskân Bakam? Yoklar. 
Bakan bulunmadığı için sözlü sorunuz bu bir
leşimde görüşülemiyecektir. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — 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 — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Yoklar. Sayın Diler burada bulunmadığı 
için 3 numarayı teşkil eden sözlü soru, gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
resmî ilkokullarda çalıştırılan muvakkat öğret
menlerin adedine dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in sözlü cevabı (6/25) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?.. Buradasınız. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Buradasınız. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Mccisi Başkanlığına 
Aşağıdaki işaret edilen hususların aydınla

tılması için Millî Eğitim Bakam tarafından 

sözü olarak cevaplandırılmasını arz \ e rica ede
rim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

1. Halen Millî Eğitim Bakanığma bağlı 
ilkokullarda öğretmenlik görevi ile çalıştırılan 
muvakkat «jet öğretmen» tâbir edilen öğret
menlerin sayıları ne kadardır? 

2. Bu öğretmenlerin huzursuz ve her an 
çıkartılması endişesi ile karşıkarşıya kalındığı 
iddiası ne dereceye kadar doğrudur? 

13. Banlardan verimli neticeler alınıyor mu? 
Almıyorsa meslekteki kadrolu öğretmenler gibi 
bir hakkın tanınması ve bunlara kadro veril
mesi hususunda her hangi bir tedbir düşünülü
yor mu? 

4. Bâzı öğretmenlerin tâyin edildikten son
ra kadrolarının gönderilmediği ve bu yüzden 
maaşlarını almıyan öğretmenlerin mağduriyet
leri doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Sayın Başkan, ve sayın arka
daşlar, Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'
ın muvakkat öğretmenlerle ilgili sözlü sorula
rına cevaplarımı arz ediyorum. Cevaplarım sor
dukları soruların sırası dâhilinde olacaktır. 

1. Halen resmî ilkokullarımızda çalıştırı
lan muvakkat öğretmenlerin sayısı 2 647 dir. 

2. Başarılı olarak çalışmaları devam ettik
çe, muvakkat öğretmenlerin görevden çıkarıl
ması söz konusu değildir. 

3. Muvakkat öğretmenler, menşeleri itiba
riyle, bir kısmı ortaokul ve dengi okullardan, 
bir kısmı da, lise ve dengi okullardan gelmek
tedir. Bunlardan ortaokul mezunlarının asil öğ
retmenliğe geçirilebilmeleri ancak öğretmen 
okullarında okul dışından si'nava girerek me
zun olmalarına bağlıdır. Lise ve dengi okul me
zunlarından üç takvim yılı başarılı şekilde ça
lıştıkları tesbit edilenler ise 693 sayılı Kanun 
gereğince asil öğretmen kadrolarına geçiril
mektedirler. 

4. Muvakkat öğretmenlerin maaş karşılığı 
ücretleri öğrenim durumlarına göre 300 veya 
350 liralık kadrolardan sağlanmakta ve mağ
duriyetlerine meydan verilmemektedir ve kad-
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rolar, mağduriyetlerine meydan verilmemek 
için gününde gönderilmektedir. 

İlkokul öğretmenliğine tâyinler kadro imkân
larına göre yapılmakta olduğundan, kadrosuz
luktan dolayı maaş alamamak gibi bir durumu 
mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlarım; evvelâ vermiş oldu
ğum sözlü soru önergeme karşı Sayın Bakanın 
zahmetlerine karşılık Sayın Bakana çok teşek
kür ederim. 

Bendeniz, seçim mmtakam olan Sinop ilinin -
kaza ve köylerinde yaptığım incelemeler netice
sinde, çoğu muvakkat ve jet öğretmen tâbir edi
len arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmeler 
neticesinde, onların endişelerinin yerinde mi 
yoksa yerinde değil midir, şeklindeki bir sua
lin karşılığını alabilmek için, bu sözlü soruyu 
vermiş bulunmakta idim. Sayın Vekil arkada
şımız izahları ile durumu aydınlatmış bulunu
yorlar. Yalnız, bendeniz de, burada birkaç ke
lime ile, bu öğretmenlerin, muvakkat, geçici 
tâbir edilen öğretmenlerin istikballeri hakkında 
alınması lâzımgelen tedbirlere de temas etme
den geçemiyeceğim. 

İstatistik malûmatlara ve bilhassa plânlı 
kalkınma dönemine girdiğimiz şu zamanda, eli
mizde Beş Yıllık Plânı tetkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz ki, bir öğretmene düşen öğrenici sa
yısı oldukça kabarıktır. Dünya milletleri arasın
da da bir öğretmene en fazla öğrenci düşen 
memleketler arasında Türkiye gelmektedir. Bi
naenaleyh, bir öğretmene haddinden fazla, ka
pasitesi dışında öğrencinin verilmiş olması key
fiyeti karşısında veriminin ne şekilde olacağını 
gayet kolaylıkla takdir edersiniz. Verimin ba
şarıya, randımanlı şekle ulaşabilmesi, elbette 
muayyen sayıda öğrenciye bir öğretmen düş
mesiyle kabil olacaktır. Memleketimizin, bil
hassa çoğu köylerinde okul ve öğretmen sayısı 
şöyle dursun, hepinizin malûmu olduğu üzere, 
Güney - Doğu ve Doğu Anadolu'daki vatan
daşların çoğu, Türkçe dahi konuşamamaktadır-
lar. Binaenaleyh, her şeyden evvel, memleket 
kalkınmasının yapılabilmesi için, temelinin kül
türe dayanması ve bunun için de, öğretmenlere 
muvakkat dahi olsa, gereği kadar önemin ve

rilmesi gerekir. Uzun vadeli müesseseler ola
rak kabul ettiğimiz okulların açılması ve bu 
okullardan öğretmenlerin yetiştirilmesi keyfiye
ti, belki zor olabilir. Fakat bugün malî ve hu
kukî bakımdan bâzı engeller sebebiyle bu kad
rolara giremiyecek durumda olan birtakım eli
mizde yetişmiş elemanlarımız vardır. Maarif 
Vekâletinin bilhassa bu hususa eğilmek sure
tiyle, muvakkat dahi olsun ve geçici öğretmen
leri esas öğretmen okullarından mezun olan öğ
retmenlerin tabi oldukları bir statüye tabi tut
mak. suretiyle onlara da vazife vermek mem
leketimizin ve milletimizin hayrına olacaktır. 

Bilhassa köylerimizin nüfusu, sosyal ve eko
nomik yapısı, kültürel gelenek ve seviyeleri 
düşünülürse ve her şeyden evvel bu kürsüden, 
bilhassa sık sık şahidolduğumuz, gerek sistem, 
gerek sekil ve gerekse esasa dayanan bütün 
münakaşaların, bütün illiyet rabıtalarını kül
türe bağlamak zorundayız. Bu bakımdan, plânlı 
bir kalkınmanın yapılabilmesi için, her şeyden 
evvel kültüre, kültürlü insanlara ihtiyaç oldu
ğunu kabul etmek zorundayız. Bu duruma gö
re, dağ başında kuş uçmaz, kervan geçmez, 
elektrikten, sudan ve çoğu zaman yoldan mah
rum olan köylerde bulunan, köylü çocuklarına 
ışık ve fikir veren, aynı zamanda bayrak olan 
köy öğretmenlerine gereken önemin verilmesi 
lâzımgeldiğine kaaniiz. Biz Hükümetten, bil
hassa Hükümetin sorumlu kişilerinden bu ko
nuya eğilmelerini istirham ediyoruz. Yapmış 
olduğumuz incelemelere göre, Personel Kanunun
da da yine bu racvzuum ite ilgili olarak bir nok
taya temas edeceğiz. Öğretmenlerle yapmış ol
duğumuz temasta, onların dernekleri ile olan 
münasebetlerinde, dile getirdikleri dilekleri şu
dur: Gerek geçici öğretmenler olsun ve gerekse 
asil öğretmenler olsun, bunların terfilerini sağ-
lıyacak şekilde tedbirler alınması ve önlerinin 
tıkanmaması gerekir. En verimli çağında, yirmi 
yıllık hizmet, yirmibeş yıllık hizmet seviyesine 
erişmiş olan bir öğretmen, nihayet 70 lira yahut 
90 lira gibi bir kadroyla dondurulmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Vermiş olduğunuz sözlü soru 
muvakkat öğretmenleri kapsamaktadır. Lütfen 
daimi öğretmen konusuna gitmeyiniz. Bu çer
çeve içinde kalmanızı rica ederim. 
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HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan. 

Sualimin 4 ncü maddesinde şöyle bir 
madde vardır: «Bâzı öğretmenlerin tâyin edil
dikten sonra kadrolarının gönderilmediği ve bu 
yüzden maaşlarını almıyan öğretmenlerin mağ
duriyetleri doğru mudur?» Sualimin cevabını 
Sayın Vekil Bey vermemişlerdir. Bu da onunla 
ilgiliydi, arz ederim. Bu bakımdan, muhterem 
Vekil Beyin ve sayın arkadaşlarımızın ıttılaına 
arz etmek üzere ifade ediyorum. Bilhassa öğ
retmen arkadaşların terfilerinin muntazam 
olabilmesi, kadrolarının dondurulmaması ve en 
azından bunların da 150 lira asli maaşa kadar 
çıkarılabilmeleri imkânının verilmesini canı 
gönülden temenni ederim. Sözlerim bu kadardır. 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Efendim, Sayın Hilmi İşgüzar 
beyefendinin verdiği sözlü sorunun 4 ncü mad
desine cevap arz etmiştim. Muvakkat öğretmen-. 
lerin maaş karşılığı ücretleri öğretim durumla
rına göre 300 ilâ 350 liralık kadrolardan sağ
lanmakta ve mağduriyetlerine meydan veril
memektedir demiştim. Bu arada eğer bir ak
saklık olmuşsa lütfetmelerini derhal inceliye-
ceğimizi arz ederim. 

Muvakkat öğretmenlerin ücretleri tatil ay
larında ödeniyor. Son anda temas buyurdukları 
noktaya cevaplarımı arz ediyorum. Bu görevde 
geçen hizmetleri müktesep hak sayılmıyor. An
cak, iki yıl başarılı şekilde çalıştıktan sonra, 
öğretmen okulunu bitirme sınavını kazananlar 
asil öğretmenliğe geçiriliyor. Bunların muvak
kat öğretmenlikteki başarılı hizmetleri de ilk 
terfilerinde nazarı itibara alınıyor. Bu demek 
oluyor ki, muvakkat öğretmenler asil öğret
menler gibi, başarılı çalıştıkları müddetçe, di
ğer öğretmen arkadaşlarımız gibi en yüksek 
seviyeye kadar terfi etmek imkânını buluyor
lar demektir. Bu takdirde, Sayın Hilmi İşgü
zar arkadaşımın temas ettikleri önemli nokta 
böyleee karşılanmış oluyor demektir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlar, tekrar huzurlarınızda Vekil Beye te

şekkür ederim, aydınlattılar. Yalnız 4 ncü mad
dede, bendenizin kastım, zaten açıktır. 1, 2, 
3 ncü madde olarak sorduklarımız, muvakkat 
olarak vazife gören öğretmenlerdir. 4 ncü mad
dede kendilerine tevcih ettiğim sualde ise ta
mamen asil olarak telâkki edilen öğretmen ar
kadaşlara aittir. Yine, temaslarımız neticesin
de, bâzı öğretmen arkadaşlarımızın İstanbul ve 
Ankara gibi bâzı yerlere tâyinleri yapıldıktan 
sonra şu veya bu sebepten iptal edildikten son
ra, her nedense kadrolarının gönderilmediği ve 
bu yüzden de bâzı lise ve ortaokullardaki öğ
retmen arkadaşlarımızın, kadrolarının gönde
rilmemesi sebebiyle maaşlarını alamadıklarını 
ve mağdur olduklarını işittik ve tesbit ettik. 
Suallerim bu yöndendi. Muhterem Vekil Beyin 
suallerimi bu yönden aydınlatmasını rica ede
rim. Yok, hazırlıklı değillerse bunun tetkikini 
hassaten rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı iline, yatırım yapılmasının ve 
yurt ekonomisine faydalı olacak tesishr kurul
masının düşünülüp düşüniUmMdiğine dair soru
su ve Başbakan adma Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'm sözlü cevabı (6/26) 

BAŞKAN — Sayın Arsan? Burada. Sayın 
Başlbakan adına cevap verecek sayın Bakan ar
kadaşımız? Burada. Soruyu okutuyorum. 

26 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başlbakan tara
fından s'özlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Meihmet Ali Arsan 
Çankırı Milletvekili 

1. — Çankırı ilimizin Osmanlı devri dâhil, 
bugüne kadar Devlet yardımı olmamış gerfkal-
mı§ beldelerimizden biri olduğu malûmunuz
dur. 

Cumhuriyet devrinde pek çok ile yatırım 
yapıldığı ve Devlet imkânları götürüldüğü hal
de, Çankırı için 'bir tek tüten baca dahi düşü
nülmemiştir. Çimento fabrikalarının projeleri 
hazırlanmış, Çankırı ihmal edilmiştir. Halk, ka
ra toprağın ve karasabanın insafına terk edilmiş
tir. Ankara'ya yüzkırkbir kilometre uzaklıkta 
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bulunan bu vatan 'beldesinin yüzlerce köyü yol
suz, okulsuz ve ışıksızdır. 

2. —• Perişan halde bulunan Çaııkırılıların 
dertleri ne zaman dinecek, bunu sağlıyacafc eko
nomik tedbirler ne zaman .alınacaktır? Çankı
rı'da yatırım yapılması, yurt ekonomisine fay
dalı alacak tesisler kurulması düşünülmekte 
midir 1 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan, buyu
runuz. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhterem 
milletvekilleri; 

Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ar
san'm, sözlü sorusuna Sayın Başbakan adına 
cevap arz ediyorum. 

Devlet Plânlama teşkilâtınca toplanan 'bil
giler ve uygulanan çeşitli göstergeler, Çankırı 
İlinin gerikalmış bölgelerimizden 'biri olduğu 
'gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında % 7 kalkın
ma hızı sağlanması, uzun vâdede dış açığın ka
patılması, istihdam meselesinin halli yanında 
anaprensiplerden biri de bölgeler arasındaki 
dengesizliklerin giderilmesidir. Bu bakımdan 
plân, kamu hizmetlerinin dağılımından yarar
lanmada eşitliğe yaklaşmak üzere geri kalmış böl
gelere hizmet ve yatırım götürülmesine öncelik 
vermekte ve bunu şu esaslara göre uygulamak
tadır. 

a) Kamu hizmetleri ve hu hizmetlerle ilgi
li eğitim, sağlık, ulaştırma ve tarım yatırımla
rında geri kalmış bölgeler önceliğe sahiptirler. 

Ib) Ekonomik yatırımlarda ise kuruluş yer
leri alternatifleriyle beraber dikkate alınmak
ta, geri kalmış bölgelerde kurulması ile diğer 
bölgelerde kurulması aynı ekonomik sonuçları 
veren iktisadi tesislerin kuruluş yeri geri kal
mış bölge olarak seçilmektedir. 

Çankırı İliyle ilgili olarak yatırımcı daire
ler tarafından Devlet Plânlama Teşkilâtına ak
settirilmiş her hangi büyük bir proje yoktur. 

İktisadi yatırım yapabilme imkânına sahi-; 
ibolunmıyan geri kalmış bölgelerin kalkındırıl
ması için «Toplum Kalkınması» yolu öngörülmüş 
bulunmaktadır. Çankırı İli 1964 yılı içinde top
lum kalkınması için seçilmiş olan altı pilot pro
je bölgesinden biridir. 

| Çankırı - Orta ilçesi pilot ilçe seçilmiş, ilçe 
semineri yapılmış, bu ilçenin köylerine ait araş
tırma ve envanter etütleri ikmal edilmiştir. 

16 halk dershanesi açılmıştır. 
36 köy okuma odası faaliyettedir. Geçen 

Ekimde muhtar - imam ve öğretmenlerin katıl
dığı bir seminer düzenlenmiştir. 

İki köyde ev ekonomisi çalışması vardır. 
7 köyde demirci, marangoz kursu, 

I 3 köyde gezici kadın kursu, 
1 köyde halı kursu devam etmektedir. 
46 köyün içme suyu faaliyetine devam edil-

! mektedir, 36 sı bu yıl 'bitirilecektir. Halen 26 
köyün içme suyu işi tamamlanmıştır. Ayrıca 
11 köyde kaptaj ve su araştırması işi yapıl
maktadır. 122 köyün etüt ve projesi üzerinde 
çalışılmaktadır. 1965 yılında sarf edilecek para 
tutarı 2 milyon liradır. 

230 Km. köy yolu programdadır. 
143 kilometre köy yolu bitmiştir. 
105 Km. lik yol bakım programına alınmış

tır. 
85 Km. sinin bakımı bitmiştir. 
60 Km. lik köy yolunun onarımı programa 

alınmış, 
50 Km. sinin onarımı bitmiştir. 
18 Km. il yolu programa alınmış ve tamamı 

bitirilmiştir. 
Yol faaliyetleri için cem'an 1 700 000 Tl. 

sarf edilmektedir. 
Topraksu faaliyetleri itibariyle; 
1965 programında 8 sulama projesi vardır, 

% 70 ikmal edilmiştir. Cem'an 652 000 lira sarf 
edilecektir. 

özet olarak; 
Köy İşleri Bakanlığınca Çankırı İli 1965 fa

aliyetleri için 4,5 milyon lira harcanmaktadır. 
} Plânlı dönemde Çankırı İlinin ihmale uğra

mamış olduğu aşağıdaki rakamların tetkikinden 
de anlaşılacaktır: 

Gen'el ve Katma bütçeli dairelerin, Çankırı 
İlindeki yatırımları 1962 yılında 785 000 Tl. 
iken, 1963 yılında bu rakam 3 486 000 Tl., 1964 
yılında 7 915 000 Tl., 1965 yılında ise 6 297 000 
Tl. olmuştur. 

3 yıllık plânlı dönemde genel ve katma büt
çeli dairelerin İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 

} birlikte yaptıkları ve yapmakta oldukları top-
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lam yatırım miktarı 23 182 000 Tl. na ulaşmış
tır. 

Bu yatırımların içinde en büyük kalemleri 
enerji, eğitim, köy içme suları ve ulaştırma sek
törleri teşkil etmektedir. 

Yukarıda verilen yatırım rakamlarına, Çan
kırı îli mahallî idarelerinin yapmış veya yap
makta olduğu yatırımlar ile iller itibariyle dö
kümü yapılamıyan toplam yatırımlardan Çan
kırı'ya düşen pay dâhil değildir. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama 
Dairesi tarafından Çankırı İliyle ilgili bir etüt 
yapılmış fakat henüz yayınlanmamıştır. Adı 
geçen il konusunda yapılacak ilerdeki çalışma
larda bu etütten faydalanılacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arsan. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 

Başkan, Sayın milletvekilleri, sözlü sorum dola-
yısiyle Sayın Bakana Başlbakan adına verdikle
ri cevaplardan dolayı teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Mulhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın bu 
kürsüden arz etmiş olduğu fikirlerde ve Çankı
rı'nın ekonomik kalkınması için serd ettiği be
yanlarda bir çelişmezlik olduğunu oturduğum 
yerde müşahede ettim. Bir taraftan Devlet 
Plânlamanın, «Çarikırı hakikaten geri kalmış 
bir bölgedir,» fikrini mütalâa ettiler, sonra da 
plânlı kalkınma devresinde Çankırı, nasibine 
düşeni almıştır, der gibi, iki zıt fikri arz etti
ler. Şimdi şunu arz etmek isterim ki, sözlü so
rumdaki maksat şu ' idi: Çankırı, cidden, Os
manlı İmparatorluğundan bugüne kadar, Cum
huriyetin ilânından sonra 1965 yılma kadar, 
bir tarafta Karalbük gibi gelişen endüstri mer
kezi, diğer tarafta Kırıkkale gibi gelişen en
düstri ve ağır sanayi merkezleri araşma sıkış
mış ve gelişmesi imkânsız, insan ithal eden gö
çebeler diyarı haline gelmiştir. Buıgün, Çankı
rı'ya, ciddî surette göz atıldığı zaman, Sayın 
Bakanın arz ettiği rakamlar, köy yolları ve vi
lâyetler çapında orana vurulursa 85 kilometre
lik, 100 kilometrelik yolların bir kazadan bir 
kazaya ulaştığını görmek mümkün değildir. 
Büyük düşünmeye yahut da hesabetmeye lü
zum kalmadan Çankırı'nın dertleri kendiliğin
den ortaya çıkar. Bugün, Çankırı hakikaten 
sefaletin, 'bakımsızlığın ve ihmal edilmişliğin 

Türkiye çapında en güzel örneğini teşkil eden 
bir Orta - Anadolu vilâyetimizdir. Asırlar ön
cesi kurulmuş ibu şehrimiz, şayet ciddî surette 
üzerinde eğilinmezse ve Devlet 'buraya kendi 
imkânlarını götürmezse, bu gelişen ekonomik 
ve sanayi merkezlerinin insan kümeleşmelerine 
doğru gitmesinden dolayı, vilâyet bütünlüğü
nü kaybedecek duruma gelelbilir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Anadolu çocuğu 
olduğuna inandığımız ve memleketin gerçekle
rini iyi bilen bir teknisyen olan Sayın Başbaka
nı Çankırı'ya davet ederim. Gelsinler. Emret
tikleri zaman kendilerini Çankırı'ya götürmeyi 
ve Çankırı'nın dertlerini yerinde göstermeyi 
'bir şeref telâkki ederim. 

Bu kürsülerden arz edildiği gilbi Çankırı, 
cidden kendi yönlerinden nasibini almış bir 
memleket değildir. Yarının mutlu Türkiyesini 
hazırlamakla görevli 'bulunan Devlet Plânlama 
teşkilâtının sayın teknisyenleri de Çankırı'ya 
zahmet buyururlarsa onlar da gelsinler ve Çan
kırı'nın gerçek değerlerini yerinde tetkik bu
yursunlar. Bir memleketin iktisadi kalkınması 
ve ekonomik tedbirleri, o memleketin masa 'ba
şından gönderilen evraklarına dayanan birta
kım indî mülâhazalarla mümkün olmıyacağı 
bir gerçektir. İşte, Çankırı için serd edilen fi
kirlerimiz ve bu kürsüden bana verilen bilgi; 
bu masa başı bilgileri neticesinde doğan birta
kım hesaplarla, geri kalmışlığı örtülmeye çalışı
lan bu nasibini almamış Çankırı'nın kaderine 
terk edilmiş ve Devlet yardımını bekliyen du
rumunu Sayın Hükümetin nazarı dikkatine arz 
ederim. 

Çankırı, Sayın Hükümetten milyarlık boğaz 
köprüleri istemiyor. Biz Çankırılılar olarak, 
milyarlık demir - çelik tesisleri de istemiyoruz. 
Biz Hükümetten, biraz insaf, biraz gayret, bi
raz da himmet bekliyoruz. Lütfetsinler, gelsin
ler; hastasını hastaneye yetiştirirken \ c badem
cik ameliyatı için yolda, sal üstünde ölen in
sanların kurtarılmasını bekliyoruz. Yoksa mil
yarlık yatırımlar değil. 20 nci Asrın ulaştırma 
özelliği ile ters orantılı olan, hastasını hâlâ sal 
üstünde götüren ilkel ulaştırma imkânları ve 
ilkel yollardan Çankırılıları kurtarmasını bek
liyoruz. Bugün Türkiye'nin iktisadi kalkınma
sının temel dayanaklarından birisi olduğunu 
iddia ettiğimiz turizm inkişaflarının da millî 
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gelire, her sene Çankırı olarak 'büyük gelirler 
katması mümkün olan tabiat güzelliklerini gör
melerini de Hükümetten rica ediyoruz. İsviçre'
nin ve Avusturya'nın turizm cenneti olarak ad
dedilen ormanları karşısında İlgaz'ın cenneti 
olan İlgaz'ın ormanlarını da görmelerini Hükü
metten rica ediyoruz. Sağlık Bakanını ve Tu
rizm Bakanını bu Ibölgeye davet ederim. Türki
ye'de 'her sene yüz'binlerec insan veremden ölür
ken İlgaz ormanlarının, Anadolu'nun ıbir cen
neti olan bu yerlerin, böyle 'başıboş terk edilmiş 
hali dikkate şayandır. 

Muhterem. Başkan, Sayın Hükümet üyeleri, 
Çankırı, Devlet Plânlamanın da arz ettiği gibi, 
hakikaten geri kalmış 'bölgelerden bir tanesi
dir. Sayın Bakan burada okurken, Devlet Plân
lamanın Beş Yıllık Kalkınmasında geri kalmış 
'bölgeler için ıbölgelerarası formülleri, aynen 
'Okudukları kitaptan almış olduğu bilgileri bi
ze nakletmekle bir bölgenin kalkınacağına biz 
kaani değiliz. Çankırı'da meyvacılık imkânları 
geliştirilebilir ve yurt ekonomisine faydalı hale 
konabilir. Çankırı'nın yeraltı servetleri ele alına
bilir ve Çankırı'nın yeraltı servetleri millî eko
nomiye, millî gelire kendi payında büyük gelir
lerle iştirak ettirilebilir. 

Sonuç olarak şunu ara etmek istiyorum ki, 
Çankırı bugün, başlangıçta da söylediğim ve 
Devlet Plânlama teşkilâtının da belirttiği gibi 
geri kalmış bir bölgedir, Ve 5 yıllık Plânımızın 
hedefini teşkil eden bölgeler arasında geliyor. 
Bölgelerarası kalkınmanın esaslarında Çankırı 
ele alınmalıdır. Çankırı'nın bir orta bölgesini, 
Sayın Bakan burada ifade ettiler, pilot bölge ola
rak kaibul etmişler. Çankırı'nın bir kazası değil, 
10 kazası olduğunu ve bu 10 kazası da elektrik
siz, yolsuz ve okulsuz bulunduğu ve Çankırı'nın 
480 köyünden yalnız 122 sinin su işlerinin yapıl
dığını ve Sayın Bakanın arz ettiği gibi birtakım 
rakamların Çankırı ölçüsünde çok küçük yer iş
gal ettiğini kendilerine arz ederim. Çankırılı 
olarak Hükümetten ciddî yardımlar beklemekte
yiz. Artık bu Orta - Anadolu'nun bakımsız, ih
male, gadre uğramış bu memleketine Hükümet 
yüz çevirmesin, Sayın Devlet Plânlama teşkilâtı 
uzmanları Çankırı'ya kadar gelsinler ve Çankı
rı'nın gerçek değerlerini ortaya çıkararak, bize 
ciddî program ve ciddî bir ekonomik kalkınma 
tedbirleriyle Çankırı'yı kalkındıracaklarını va-

adetsinler. Kendilerinden bunu beklediğimizi arz 
ederim. Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6'. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'ın, 
bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu hakkındaki 
neşriyatın, doğru olup olmadığına dair Devlet, İr
işleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/27) 

[ÎAŞKAN — Sayın CeıniL Karahan ? Yoklar... 
Soru sahibi bulunmadığı için gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — Eskişehir Milletvekili Hayrı Başar'ın, 
Türkiye Şeker Fabrikalarının, pancar müstahsı-
lından yüzde yirmi noksan olarak ekim yapması 
istediğinin, sebe]>lerine dair sorusu ve Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'un, sözlü cevabı (6/29) 

BAŞKAN — Saynı İTayri Başar? Burada. Sa
yın Bakan? Burada. Soruyu okutuyorum. 

• 26 . 1.1 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye şeker fabrikalarının pancar müstah
sili ile 1966 senesi için yapmaya başladığı ekim mu
kavelelerinde yüzde yirmi noksaniyle ekim yap
mak istediği görülmektedir. 

Dört senelik bir münavebe" sistemi içerisinde 
yapılan pancar ekimi bölgeler, köyler ve şahıslar 
olarak umumi ve ferdî bir arazi münavebe 
selâsyonu ile senelerden beri ayarlı ve krokiler
le de tesbit edilmiş bir halde teknik ziruatin iler
lemesine büyük ölçüde yardımcı iken: 

A) Köylere verilen % 20 noksan kontenjan 
köylüler arasında taksimde büyük huzursuzluk 
yaratmaktadır. 

B) Bu sene- pancar münavebesinde olup 
pancar ekimi için hazırlanan yerlerden artaka
lanların ekimi teknik bakımdan müşkülâtlar 
doğurmaktadır. 

O) Bilhassa küçük çiftçilerin bundan daha 
çok mağdur olacakları, 

D) Memleket ziraatinin ilerlemesi için el
zem olan münavebe sisteminin bozulnıasiyle 
umumi tarım ürünlerinde istihsalin düşeceği de 
tabiî görülmektedir. Bu durum : 

.1. Noksan olarak pancar ektirilmesinin se
bepleri nelerdir"? 

2. Pancar müstahsili çiftçilerin mağduri
yetine mani olacak ve Şeker Şirketinin rehber 



M. Meclisi B : 20 8 . 12 , 1965 O : 1 

olduğu münavebeli teknik tarım sisteminin bo
zulmasını önliyecek tedbirler düşünülmekte mi
dir? 

3. Mevcut şeker fabrikalarını tam kapasi
te (.'alıştırmak imkânı bu şekilde azalır iken Hü
kümetin (Şeker Sanayii tevsi çalışmalarına de
vam edilecektir.) şeklindeki programiyle de çe
lişmezlik halindeki bu durum bir hal çaresi dü
şünülmekte midir ? 

4. Memleket şeker istihlâki ve dünya şe
ker piyasası muvacehesinde Hükümetin şeker 
politikasına yeni bir istikamet verilmesi düşü
nülmekte midir <? 

Sorularına Sayın Sanayi Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevap verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hayri Başar 

Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı, buyuru
nuz. 

SANAYİ BAKANİ MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Eskişehir Mil
letvekili Sayın Hayri Başar'm sözlü somlarına 
cevaplarımı arz ediyorum. -

Muhterem arkadaşlarım, her yıl yeniden 
plânlanan pancar ekim miktarı, memleketimizin 
yıllık şeker istihlâkine ve ihraeedilecek şeker 
miktarına göre Hükümet, Devlet Plânlama Teş
kilâtı ve Şeker Şirketi arasında müştereken 
tesbit edilmektedir. 

Şeker Şirketinin 196(5 is programında, istih
sal edilecek şeker miktarı 600 000 tondur ve 
bunun için 4 000 000 ton pancar istihsali gerek
mektedir. Bu esasa göre, 1965 yılında 1 600 S99 
dönüm pancar ekimi yapılmış ve 19(56 yılı için 
de 1 600 000 dönüm pancar ekimi programlan
mıştır. Dört yıllık münavebe esasına göre, 19(52 
yılında ekilen araziye bu sene sıra gelmektedir. 
1962 de ekilen miktar ! 279 000 dönümdür. Bu 
yıl bu miktara 220 000 dönüm ilâve edilmiştir. 

Bu duruma göre, som önergesindeki iddia
ların cevabı : 

1. Hükümetimizce öngörülen (500 000 ton 
şeker istihsal programına göre noksan pancar 
ekimi mevzuubahis değildir. 

2. Şeker Şirketince sahalarda tatbik edile-
gelmekte olan münavebe sisteminde bir değişik

lik yapılmamıştır. Dolayısiyle pancar çiftçisinin 
mağduriyeti de bahis konusu değildir. 

3. Mevcut şeker fabrikalarımızın kapasitesi 
485 bin tondur. Halen bu miktarın çok üstünde 
şeker istihsal edilmekte olduğundan fabrikala
rın tam kapasite ile çahştırılmamaları gibi bir 
durum yoktur. 

Fabrikaların tevsi programları, bir kısım 
fabrikaların kuruluş yerleri, iklim icabı pan
carda vukua gelecek şeker zayiatının önlen
mesi gayesiyle ve bilhassa kapasitelerinin çok 
üstünde istihsal yapan sahalardaki fabrikalar
da da kampanya sürelerinin normal seviyelerime 
indirilmesi maksadiyle ele alınmış bulunmakta
dır. 

4. Halen tatbik edilmekte olan istihsal 
programı memleketin istihlâk kapasitesiyle her 
yıl ihraeedilecek 100 000 ton şeker esasına göre 
hesap edilmiştir. 

Saygiylc arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başar, buyurunuz. 
HAYRÎ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan ve çok muhterem milletvekili arkadaşlarım, 
Sayın Sanayi Bakanına, cevap vermek lûtfunda 
bulunduklarından dolayı teşekkürlerimi arz 
ederim. Yalnız, Sanayi Bakanının nazarından 
kaçan mühim bir noktayı ve bugün 57 vilâyette 
300 bin çiftçi ailesini huzursuzluğa sevk eden 
mühim bir noktayı kendilerine hatırlatmak is
terim. 

1962 senesinde, pancar fiyatlarının vaktiyle 
çok miktarda pancar ekimini önlemek için fiya
tının düşürülmesi suretiyle ekim nisbeti bu fiyat 
politikası neticesinde düşmüş ve hakikaten 
rakamlarda görüldüğü gibi, 1962 senesinde az 
miktarda ekim yapılmıştır. Ama, Şeker Şirke

tinin kurulduğu tarihten itibaren Türkiye'de Şeker 
Şirketinin ektiği sahalarda bir arazi münavebesi 
yapılmıştır. Fertler olarak, bölgeler olarak, köy
ler olarak bu münâvebe sistemi, hem şeker sana
yiinde ve hem de diğer ziraat ürünlerinde tatbik 
edilegelırîekte bulunmuştur. 

Binaenaleyh, 1962 senesinde, az ekim yapıl
mış olması münavebeyi bozmuştur. Çünkü, bunu 
yekûn olarak değil, bizzat köy arazisinde görmek 
icabeder. 1962 senesinde pancar ektiği sahaya bu 
sene yarım olarak pancar ekerse, bilhassa küçük 
ziraatte 3 - 5 dekar ziraat yapan yerlerdeki arazi 
sistemi içerisinde bu bölündüğü takdirde; geri ka-
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lan kısmının ekilmesine maddeten imkân yoktur. 
Binaenaleyh münavebe, tatbikat bakımından bo
zulmuş ve bozulmaktadır. Bugün 1962 senesi 
münavebesinde fertler ve bölgeler olarak, ekilen 
yerlere ekilmemektedir. Bu dâvanın, hem pancar 
ziraatı hem de şeker sanayii ve şeker istihlâki ve 
ihracı bakımından iki cephesi vardır. Pancar zira-
atinde hakikaten Türkiye'nin kalkınması için, 
Türkiye tarımının kalkınmasında rehber olduğu 
için, şeker ve pancar ziraatinin millî geliri artı
rıcı, hayvancılığın verimini artırıcı, münavebeli 
teknik ziraatin yapılmasında rehberlik ettiği bü
tün bu işlerle alâkalı kimseler tarafından bilin
mektedir. Bu durumun devamı veya biraz fazla
laştırılması şekerin fazla ihracını, fazla istihsali
ni ortaya çıkarmaktadır. Fakat şeker, bu kalo
risi bol, ucuz' şeker, maalesef iyi politika ta-
kibedilmediği için başımıza âdeta dert olmaktadır. 
Bugün Türkiye, en az şeker yiyen, dünya millet
leri arasında kalorisi bu kadar fazla olmasına 
rağmen en az şeker yiyen milletler arasındadır. 
Binaenaleyh, alınacak tedbirler, pancar ziraatinin 
memlekete millî geliri artırma bakımından, ta
rımın gelirini artırma yönünlen çok mühimdir. 
Tarım ürünlerinin millî gelirin artışındaki rolü
nü lıesabederek, bir taraftan şekerin fazla 
istihlâkini, bir taraftan da dış ihraç politikası 
üzerinde durulmasını ben Sayın Sanayi Bakanın
dan, Bakanlığından ve Hükümetten istirham et
mekteyim. Ve bugün, 1962 senesinde ekmek mec-
huriyetinde olup da, yerini hazırladığı halde eke-
miyen köylülere mahdut olarak verildiği bir va
kıa olan noksan kontenjanın, köylüler arasındaki 
taksiminin büyük bir huzursuzluk yarattığını 
dile getirmek için arz ediyorum. Bunun üzerinde 
Hükümet olarak ki, Tarım Bakanından da 
aynı fikirde olduğunu, bir ziraatçi olarak aynı 
fikirde olduğunu bu dâvayı bildiğini bildiğim 
için, Hükümet olarak bu mevzu üzerine daha iyi 
eğilmelerini rica ederim. Pancar ziraatinin millî 
gelirdeki tesiri ve şekerin daha kolay, daha bol 

miktarda istihlâki ve ihracı üzerinde ehemmiyetle; 
durup iyi bir şeker politikasının temini ve ta-
kibetmeleri hususunda Hükümetin daha iyi bir 
çalışma yapmasını temin maksadiyle bu sözlü so
rumu Yüksek Huzurlarınıza getirmiş bulunuyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım çok teşekkür 
ederim; şeker politikası hususundaki kanaatleri
ne de aynen iştirak ederim. Yalnız yanlış anla
şıldığını tahmin ediyorum; ben mukayeseyi 
1962 yılı ile yapmadım. 

1961 yılında; 1 342 634 dönüm saha, 
1962 yılında; 1 297 000 küsur dönüm saha, 
1963 yılında; 1 366 000 dönüm saha, 
1964 yılında; 1 882 000 dönüm saha, 
1965 yılında 1 600 000 dönüm saha, 
1966 yılında; 1 600 000 dönüm sahadır. Sis

tem değiştirilmiştir. Sistemin yukarı doğru çı
karılması için bir zaman kredisine ihtiyaç 
vardır. Birden düşen şey, kademe kademe çıkar. 
Pek tabiî, arkadaşımızın dediği hususlar nazara 
alınacaktır. Şeker politikası da o istikamete doğru 
zamanla getirilecektir; Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
8 nci soruya geçiyoruz. 

8. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, son be§ sene içinde tekniker okullardan 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu izinli bulunmaktadır. İzinli bulundukları 
cihetle sözlü soruları gelecek birleşimde görüşü
lecektir. 

Bu şekilde, bugünkü gündemi bitirmiş bu
lunmaktayız. Birleşimi 9 Aralık 1965 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,00 

> » < ...<.... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 12 . 1965 Çarşamba 

Saat 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Hatay Milletvekili Budak Mursaloğ-

lu ;nun vefatına dair Başbakanlık tezkere
si. (3/164) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

2. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan arsa
ların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, ve
rilip verilmiyeceğine dair imar ve iskân Baka
nından sözlü sorusu (6/21) 

3. — 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) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
resmî ilkokullarda çalıştırılan muvakkat öğret
menlerin adedine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/25) 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm Çankırı iline, yatırım yapılmasının ve 
yurt ekonomisine faydalı olacak tesisler kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/26) 

6. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'm, 
bâzı çocuklar]n kısırlaştırılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Devlet, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanlarından sözlü sorusu (6/27) 

7. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
Türkiye Şeker Fabrikalarının, pancar müstah-
sılından yüzde yirmi noksan olarak ekim yap
ması isteğinin sebeplerine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/29) 

8. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, son beş sene içinde tekniker okullarından 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İ Ş L E R 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN IŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




