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1. — GEÇEN Tl 

1962 yılında Gelir Vergilerinin 3, Kurum
lar Vergisinin 2 taksitte Ö denmesi ve 193 sa- ! 
yılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde i 
ilâvesi hakkında Millet Meclisince kabul olu
nan kanun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul ı 
edildi. i 

Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve üye- I 
leriyle uzman ve yardımcılarına ve denetçile
rine ödenek verilmesi hakkındaki kanun teklif
leri, bu kanun tekliflerinin kabule şayan olma
dığına dair Bütçe Komisyonunca hazırlanan j 
raporun Millet Meclisince kabul olunan metni
nin gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önerge okundu ve reddolundu. 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usu
lü hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklen- j 
meşine dair Millet Meclisince kabul olunan ka- j 
nım tasarısı ile I 

Halit kızı Nermin Akmansü'ye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında i 
Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı j 
görüşüldü ve kabul edildi. j 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 23, i 
istanbul Üvesi Rifat özt.ürkçine'nin. 25, , 
Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un 26 ve Siirt j 

Üyesi Lâtif Aykut'un 27 sıra sayılı söz- j 
lü soruları, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm ı 
bu Birleşimde hazır bulunmaması sebebiyle, ge- ! 
nelecek Birleşime bırakıldı. ı 

istanbul Üyesi Rif at Öztürkçine'nin, 7244 | 
sayılı Kanunun tatbikatında ne gibi aksaklık- j 
larm husule geldiğine dair sözlü sorusuna içiş- j 
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu cevap verdi. J 

Üyelerden Esat Çağa'nın birtakım sağcı j 
muhit ve gazetelerin komünizm ile mücadele \ 
adı altında, Atatürk devrimlerine ve Türk mil- I 
letinin her yönden Batılaşması ülküsüne bağlı ı 
aydınları sindirmek için mütearız bir kam- j 
panyaya giriştiklerine dair Başbakandan sözlü i 
sorusu, soru sahibi tarafından geri alındı. | 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin Istan- i 
bul Belediyesi hudutları içinde bulunan ahır- j 
lara dair sözlü sorusunu,, içişleri Bakanı Ahmet, i 
Topaloğlu cevapladı. j 

Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz in- i 
ceoğlu'nun, 33 sıra • "sayılı sözlü sorusu. Millî 
Savunma- Bakanı llhami Sanear'm, . J 

FTANAK ÖZETÎ 

Antalya Üyesi Mustafa özer'in 35 sıra sa
yılı sözlü sorusu, soru sahibinin, 

Ankara Üyesi Man sur Ulusov'un 36 sıra sayılı 
sözlü sorusu, Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'm vo 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm 37 sıra sa
yılı sözlü sorusu Tarım Bakanı Cavit Oral'm 
bu Birleşimde hazır bulunmamalarından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm, memleke
timizdeki okulların durumlarına dair sözlü so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi incesulu ce
vap verdi. 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 39 sı
ra sayılı sözlü sorusu, imar ve iskân Bakanı 
Muhittin Güven bu Birleşimde hazır bulunma
dığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, piyasaya 
yeniden ihracedilen madenî bir kuruşlukların 
malî portesine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu, soru sahibi ikinci defa hazır bulunma
dığından düştü. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Konya'
da Yüksek islâm Enstitüsünün ne zaman açı
lacağına ve istanbul'daki Yüksek islâm Ensti
tüsü binasının tedrisata yeter olup olmadığına 
dair sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi 
incesulu ve, 

Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, Çanakkale 
ilinin kalkınmasını sağlamak üzere 1955 yılın
da hazırlanmış olan raporlara dair sözlü soru
suna Başbakan adına Başbakan Yardımcısı 
Akif Eyidoğan cevap verdiler. 

izmir Üyesi Nevzat özerdemli'nin 43 sıra sa
yılı sözlü sorusu, soru sahibi bu Birleşimde hazır 
(bulunmadığından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Bütçe müzakerelerinin yorgunluğu, bayra
mın gelmiş olması, vatandaşlarla temas imkânı
nın sağlanmasını temin maksadiyle 26 . 3 . 1962 
Pazartesi gününe kadar tatil yapılması hakkın
daki önerge okundu ve kabul olundu'. 

27 . 3 . 1962 Sah günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Aydın 

İhsan Hamit Tiğrel Kudret Baykan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, dış memleketlere gönderi
len öğretmenlere dair sözlü soru önergesi Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/44) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kasaba ve köy camilerine 
birer radyo koydurmak suretiyle radyo mer
kezlerinden vaz "ettirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/45) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri Erkek Sanat Ens
titüsü binasının ihtiyaca kâfi gelip gelmediği
ne dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa, Millî 
Eğitim, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/46) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli'nin, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 
yıldönümü münasebetiyle törene davetlileri 
götüren Kadeş vapurunda vukubulan hâdise
lere dair, sözlü soru önergesi İçişleri, Millî 
Eğitim ve Ulaştırma bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/47) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saa t i : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekffli S u n Atalay 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, 4'5 nci otu
rumu açıyorum. 

Cumhuriyet Senatosunda temsil edilen siyasi 
grupların Başkanvekilleriyle Tabiî üyeler ve 
Devlet Başkanlığı kontenjanından gelen sayın 
üyeler adına verilmiş bir önerge ile, gündeme 
geçmeden önce, sayın üyelerden Dikeçligil'in söz 
talebi vardır. Evvelâ önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Gündeme geçilmeden önce söz verilmesini arz 

ve rica ederim. 
Kayseri 

Hüsnü Dikeçligil 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, gündem dışı 
olarak hangi mevzuda söz istiyorsunuz? Kıbrıs 
hakkında mı konuşacaksınız? 

HÜSNÜ DÎKEÇLtGÎL (Kayseri) 
başka bir mevzuda. 

Hayır, 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kıbrıs'ın bâzı şehirlerindeki mabet ve 
türbelerin bomba ile tahribolunması olayını, 
Cumhuriyet Senatosunun dy/ygularına tercüman 

olarak, teVin ettiklerine dair partiler Grup Baş
kan ve Başkanvekilleri ile Tabiî ve C. Başkanlı
ğınca seçilen üyeler adına verilen önerge. 

-^210 



BAŞKAN 
C. Senatosu 

önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kıbrıs'ın bâzı şehirlerindeki mabet ve türbe

lerin bomba ile tahribi hâdisesini millet ölçüsün
de teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Aynı zamanda tarihî değer taşıyan dinî eser
lere karşı maalesef vuku/bulan bu çirkin tecavüzü 
Cumhuriyet Senatosunun duygularına tercüman 
olarak tel'in ediyoruz. 
C. Senatosu AP. Grup S. Senatosu CHP. Grup 

Başkanı Başkanvekili 
Manisa Ankara 

Ferit Alpiskender Hıfzı Oğuz Bekata 

B:45 27.3.1962 0 : 1 
25 Mart Pa<zar günü sabaha karşı, Lefkoşe'

deki Bayraktar ve ömeriye camilerinde patlı-
yan bombalar olayı ve gelişmeleri hakkında 
topluca malûmat arz etmek istiyorum. 

C. Senatosu CKMP. 
Grup Başkanvekili 

Ankara 
Niyazi Ağırnash 

Tabiî Üyeler adına 
Fahri özdilek 

C. Senatosu YTP. 
Grup Başkanvekili 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

C. Bask. Seçilen Üye
ler adına 

Kâzım Orbay 

BAŞKAN — Kıbrıs mabetlerine vâki olan 
çirkin olay dolayısiyle, Cumhuriyet Senatosunda 
temsil edilen siyasi partiler gruplarına mensup 
üyeler, talbiî üyeler, Cumhuriyet Senatosuna 
Devlet Başkanı kontenjanından gelen sayın üye
ler tarafından verilmiş bulunan takrirde işaret 
edilen teessüre Yüksek Heyetiniz de iştirak et
mektedir. 

Bu arada, muhterem iki arkadaşımız, bu mev
zuda gündem dışı söz almış bulunuyor. 

Ancak, müsaadenizle, Hükümet bu hususta 
izaihat verdikten sonra kendilerine söz verelim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Ben 
Kıbrıs hakkında değil, başka mevzuda konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Hükümet izahat verecekler mi? 

DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA
KAN VEKÎLt TURHAN FEYZÎOĞLU (Kay
ser; Milletvekili) — İzahat vereceğiz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet izaihat verdikten son
ra size söz veririz, efendim. Hükümet adına, bu
yurun Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili 
Turhan Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA
KAN VEKlLl TURHAN FEYZlÖĞLU (Kay
seri Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 

Bu menfur suikasti öğrenir öğrenmez Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti, hâdise üzerinde 
büyük bir hassasiyet ve önemle durmuş ve ge
lişmeleri yakından izliyerek durumun gerektir
diği siyasi teşebbüslere süratle geçmiştir. 

Bu vahşiyane hareket ancak, bir yönden 
Kıbrıs'ta Türk ve Rum cemaatleri, diğer yön
den de Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs devlet
leri arasındaki iyi münasebetleri bozmakta fay
da uman bâzı müfrit unsurların bir tertibi ola
bilir. 

Bildiğiniz gibi, hâdise günü Hükümet, ya
yınladığı bir resmî bildiri ile bahse konu çir
kin tecavüz ve bunun sebebolduğu gergin du
rumun ne şekilde halledilmesi gerektiği hakkın
daki görüşlerini açıklamıştır. 

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios 25 Mart 
gecesi verdiği bir demeçte, olayı sert ifadeler
le takbih etmiş, faillerin bulunup cezalandırıl
ması için yüksek seviyede tahkikat acıdığını 
beyan etmiştir. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı da 26 Mart gü
nü yayınlanan demecinde, hâdiseyi ve faillerini 
şiddetle takbih etmiştir. 

Kıbrıs ve Yunan hükümetleri yetkili şahsi
yetleri, Lefkoşe ve Atina'daki büyükelçilerimi
ze olaydan duydukları üzüntüyü ifade eylemiş
lerdir. Kıbrıs ve Yunanistan hükümetlerinin bu 
reaksiyonları Hükümetimizce memnunlukla kay
dedilmiş ve üç. memleket arasında bu konu üze
rindeki görüş birliğini belirtmek suretiyle her 
üç memleketin aralarındaki iyi münasebetleri 
her türlü suikastlere karşı koruma arzu ve ka
rarlarını bir kere daha teyideylemiştir. 

Bu çirkin tecavüz, gerek Kıbrıstaki, gerek 
Tüıkiyedeki Türk umumi efkârında infial ve 
tepki yaratmıştır. Lefkoşede dün yapılan bir 
açık hava toplantısı, Türk cemaati liderlerinin 
ve Türkiye Büyükelçisinin itidal ve sükûnet 
tavsiyeleri sonucunda hiçbir nahoş hâdiseye se
bebiyet verilmeden ağırbaşlı bir hava içinde 
geçmiştir. Ankara ve İstanbul'da da Türk üni
versite gençliği kendilerine yakışır şekilde his
lerini olgun ve vakur bir tarzda izhar etmiş
tir. 
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Hâdisenin gelişmelerini yakından takibe devam I 

etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sui
kastçıların kötü emellerinin gerçekleşmemesi 
için dost ve müttefik Yunanistan ve Kıbrıs Hü
kümetleri ile birlikte, bütün imkânları kullan
maya azimlidir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Berç Turan, 
BERÇ TURAN (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Kıbrısta Lefkoşe şehrinde Ömeriye 
ve Bayraktar camilerinde mütecavizler tarafın
dan saatli bombalar patlatılmak suretiyle, ha
sara sebebiyet verildiğini, gazetelerimiz ve Hü
kümetimiz tebliğiyle duymuş bulunuyoruz. 

İnsan hak ve hürriyetlerinin en mukaddesi 
olan dinî inanç ve düşüncelere ve mabetlerimi
ze karşı girişilen bu şeni tecavüzün sebep ve 
âmillerini hepimiz biliyor ve bu fiilin dünya ni
zam ve barışını istemeyen ve gayelerini tahak
kuk ettirmek için hiçbir sübjektif ve objektif 
kıymet ölçüsü tanımıyanlar tarafından ika edil
diğine şüphe etmiyoruz. I 

Bu hareketin, barışçı hür dünyanın bir uz- I 
vu bulunan ve sağlam temellere istinadettiri-
len Türk - Yunan dostluğunu bu vesile ile sars
mak böylece hür dünya milletlerinin samimî 
iş birliğini baltalamak gayesini istihdaf ettiği
ne kesin olarak kaani bulunuyoruz. 

Mukaddesatımıza karşı girişilen bu âdi ve 
iğrenç olayın, maşerî vicdanlarımızda husule 
getirdiği acı ve elemi bu mukaddes çatı altın
da dile getirirken bu fiilin âmillerini, dünya 
efkârı umumiyesi huzurunda tel'in eder, çok 
derin olan üzüntümü aziz Türk Milletinin tem
silcileri siz muhterem arkadaşlarıma elemle arz 
ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. — Kıbrıs yüksek tahsil gençliğinin, Kıb
rıs'ın bâzı şehirlerindeki mabet ve türbelerin 
bomba ile tahribolunması olayı karşısında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gereken ilgiyi gös
tereceğinden emin bulunduklarına dair telgrafı 

BAŞKAN — Olayla ilgili bir telgraf var 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü 

25 Mart Yunan bağımsızlık gününde 2 ta
rihî camiye ve türbeye tecavüz edilmek sure
tiyle mukaddesatımıza karşı girişilen çirkin 
hareketler karşısında Millet Meclisi olarak ge-
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reken ilgiyi göstereceğinizden emin olduğumu
zu bildiririz. Saygılarımızla. 

Kıbrıs Türk Yüksek Tahsil Gençliği 

3. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, 
götürü vergilerin adaletsizlikler yarattığına ve 

Kadeş Vapuru hâdisesine dair gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Sayın Bikeçligil, yalnız- hangi 
hususlarda konuşacaksınız ? 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Seç
menlerimle görüştükten sonra vergi mevzuu 
üzerinde ve bir de, Kadeş olayı hakkında konu
şacağım. 

BAŞKAN — Bir kere içtüzüğün 83 ncü 
maddesine göre muhterem üyeler gündem dışı 
söz alma hakkına saihiptirler. Ancak, bu hu
susu Riyaset takdir eder. Fakat bu mevzuda, 
yani Kadeş olayı dolayısiyle bir sözlü soru ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu sözlü, soru görüşme
sine intizar etmek üzere vazgeçecek misiniz? 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sa
yın Başkandan istirham ederim; dış meseleler 
kadar iç meseleler de mühimdir. Bir Türk öğ
retmeni olarak. 22 sene bu uğurda saçını ağart
mış bir insan sıfatiyle bu konuda konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartiyle buyurun. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muh

terem senatör kardeşlerim; seçmenlerimizle te
mastan sonra hepimiz memlekete faydalı olmak 
için, bu muhterem çatının altına döndük. Tatil 
esnasında bizler, memleket meselelerini araştı
rarak, daha ziyade halkla haşır neşir olduktan 
sonra dönünce ilk vazifemiz onların arzu ve 
dileklerini buraya getirmek olacaktır. Bende
niz Sayın Reisin müsaadesi ile iki husus hak
kında söz almış bulunuyorum. Mümkün olduğu 
takdirde, bu hususları, Sayın Reisin de müsaa
desi ile, müsamahası ile kısa kesmeye çalışaca
ğım. 

Muhterem beyefendiler, seçmenlerimle tema
sım sırasında birer birer, dükkânları, evleri zi
yaret ettim. Hattâ .ailelerini de tetkik ettim; bu 
hususta da araştırmalarda bulundum. Hakika
ten sizlere haber vereyim ki, muhterem arkadaş
larım, milletimiz, gayriâdil olan götürü vergi
ler üzerine eğilmenizi istirham ediyor. Vergiler 
konur, ama, içtimai bünye tetkik edilerek ko
nur. 

A 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, yalnız Ka

deş oilayı hakkında size gündem harici söz ver
dini. Vergi mevzuu teknik bir mevzudur. 

HÜSNÜ DUKEÇLÎGİL (Devamla) — Peki 
Beyefendi. Hülküııı etin bu husus üzerinde dur
masını istirhamı ediyorum. 

Gelelimi Kadeş olayı 'meselesine : 
Muhterem a<rkadaşlarım; ovet dış kargaşalık 

yaraKimak içiln camilere Ibomba koyarlar. Fakat 
bu memleketin mukadderatını omuzlarına yük
lenecek olan nesiller, şüheda, olarak toprağa 
düşmüş ve bize bir tarih yaratmış insanların 
ruhunu şaıdetmek için giderlerken bir Türk va
purunda rezalet çıkarırlarsa, işte o zaman bu 
meseleler bizim. içimizi 'kanatabilir. O gençler 
ki, memleketin mukadderatını ileride omuzları
na alacatklar; o geMçier ki, memleketin âtisi 
bunlarda, istikbal ve ümidi ıbunlarda. O halde 
Hükümet ve siz muhterem insanlar; memleke
tin kanıyan bir yarası vardır İki, o da bugün 
gençliğin rütben hasta oluşu keyfiyetidir. Kim 
ne dense desin, bir ülkü ve memleket meseleleri 
etrafında dolanmış değillerdir. Bir taraftan 
son hâdiseleri ite Fin eden ıgchıçleri hürmetle 
yaıdederken, Ibir taraftan da Kadeş vapurun
da Türk milletinin ruhuna ııymıyan hareketle
ri yapıan gençlerin içerimizde üzüntü yarattığı
nı belirtmek isterim. 

Muhterem profesörlerimizden, o ilim ağala-
rımızdr/ı istirham ederim; gençlerin 'bilhassa 
moral eğitimine dikkat etsinler. Memleket _ru
ban çöktüğü ve bu gençlerde moral eğitimi ol
madığı içindir ki, Çanakkale şehitlerimizin 
ruhunu taziz etmeye giden gençler, kadın ki-
lotlarmı bayrak direğine asarlar. (Gürültüler) 
Bu m'illeit için çok acıdır, arkadaşlar. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Daha belli değil, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karalkurt, müdahale et-
'ineyiniz. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — «Ey 
şiedıJt oğlu şehit, isteme benden Makber; 

Sana ağuşuınu açmış duruyor Peygamber. 
Sana dar gelmıiyecek makberi kimler kazsın, 
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.» 
Çanakkale, memleketin gönlünde böylesine 

âbideleşimiştir. Bu olaylardan muhterem arka
daşımızın üzüntü duyması icabederdi. 

Bir taraftan Mustafa Kemal Derneği kuru-
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luyor. Diğeır taraftan gazetelerde aynen deni
yor ki, «Mustafa Kemal Derneğine mensup hâzı 
kimselerin rezadeti ayyuka çıkmıştır.» Bir ta
rafta Muhterem Atatürk'ün ruhunu şadetmek 
üzere kurulan bir dernek, diğer tarafta onun 
gerisinde perende atan insanlar.... 

BAŞKAN — Lütfen konu haricine çıkma
yın. 

Hüsnü Dikeçligil (Devamla) — Başüstüne. 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de, kim ne 
derse desin, bir eğitim ve ahlâk buhranı var
dır. Siz muhterem senatörler memleketin asil 
evlâtlarısınız. Bu kürsüden memleketin haki
katlerine doğru eğilmek bizim için borçtur. 
Eğitmediğimiz takdirde şüheda, toprağa düşen 
insanlar 'bizi lânetliyeceklerdir. Bugün memle
ketteki buhran bir ruh ve ahlâk brJhramdır. 
Gençlik de bu buhran içindedir. Tine merhum 
Mehmet Â'kif Bey Çanakkale manzumesinde 

«Âsim'm nesli... Diyordum ya... Nesilmiş 
gerçek: 

işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetiniyecek.» 
Maalesef gençlerimiz Mehmet Akif'in «Âsim» ı 

gibi bir nesil olamadılar. Mustafa Kemal'in nes
li olmaya da bu olayla hak kazanamadılar. 

BAŞKAN — Efendim, bütün Türk gençli
ğini itham etmeye hakkınız yok. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Bütün 
Türk gençliğini itham etmiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — «Olamadılar» gibi umumi ma
nalı bir kelime kullanıyorsunuz. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Ben 
Türk gençliğinin hepsini itham etmiyorum. 
Oraya giden gençlerin yaptıklarını söylüyorum. 
Kıbrıs olayına karşı âbideye çelenk koyan genç
leri tenzih ederim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Riyaset va
zifesini müdriktir, efendim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Te
şekkür ederim, efendim. 

Ben arkadaşlarımdan şunu istirham ediyo
rum : Mümkün olsa da, 5 kişilik bir komisyon 
kurulsa ve bu mevzuu tetkik etse çok iyi olur. 
Senatonun memleketin bünyesindeki yaraları 
sarma hakkıdır. Diyorum ki, bir bulhran var
dır ve bizim vazifemiz bunu ortaya çıkarmak
tır. Analar 'böyle kız ve oğlanlar doğuruncaya 
kadra keşke, taş doğursalardı bundan çok daha. 
iyi olurdu. Hürmetlerimle efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun, Dahiliye Vekili. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana Milletvekili) — Çok muhterem arka
daşlar, Kadeş Vapuru olayını biz de gazeteler
den öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun üzerine Is-
tan'bul Valiliğine emir verilmiştir, hâdise üze
rinde durulmaktadır. Ayrıca meselede suç var
sa, bunun tetkik ve taJhkiki için istanbul Sav
cılığı da harekete geçmiş durumdadır. Adliye
ce el konmuş bir husus hakkında burada daha 
fazla birşey arz etmekte fayda mülâhaza etmi
yoruz. Ancak, bu mevzuda verilmiş bir sual tak
riri de mevcuttur. Huzurunuza, geldiği zaman 
Hükümet, arzı mümkün olanları ve bu tahki
katın neticelerini huzurunuzda belirtecektir. 
Şimdilik henüz hakikat payının ne olduğu bi-
linmiyen beyanlarla gençliğin topyekûn itha
mını da zararlı mülalhaza etmekteyiz. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

Hükümet bu hâdise üzerinde hassasiyetle 
durmaktadır. Adliye olaya el koymuş, tahkika
ta başlanmıştır, idari tahkikat da yapılmakta
dır. Bütün neticeleri yakında Hükümet huzu
runuza arz edecektir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 

4. — Dışişleri Bakanlığından istifa eden Se
lim Sarpar'in istifasının kabul edildiğine ve 
Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlu'nun Vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/55) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığından istifa eden 'Selim 

Sarper'in istifası ka'bül edilmiş ve Dışişleri Ba
kanlığına Devlet Bakanı Turlıan Feyzioğlu'nun 
Vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinildi. 

5. — Açık bulunan Dışişleri Bakanlığına 
Londra Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'in tâ
yin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/58) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Dışişleri Bakanlığına Londra 

Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'in tâyininin, 
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Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

6*. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
kin'in yurda dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun vekâlet edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/61) 

Cumhuriyet ^Senatosu Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığına tâyin olunan Londra 

Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin'in yurda av
detine kadar kendisine, Devlet Bakanı Turhan 
Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
Gündemle ilgili bir önergem var, okutuyo

rum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Sözlü soruların kesafeti ve Bakanların her 

Genel Kurul toplantısında 'bulunmalarını önle
mek ve kanun teklif ve taşanlarının aksamadan 
çıkmasını temin maksadiyle, sözlü soruların 
haftada bir gün olarak ve Salı günleri Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesini, 
mütaakıp Genel Kurul toplantıları gündeminde 
görüşülecek bir şey yoksa, o gündemde de söz
lü soruların alınmasını arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu C.K.M.P. 
Grup Bîışkanvekili 

Niyazi Ağırnaslı 
C. Senatosu Tunceli 

Üyesi 
Mehmet Ali Demir 

C. Senatosu C.H.P. 
Grup Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 
C. Senatosu A.P. 

Grup Başkanı 
Manisa 

Ferit Alpiskender 
BAŞKAN — önerge okundu. Bu önergenin, 

sözlü soruların ibundun sonra haftada bir gün, 
ve Salı günleri görüşülmesi, diğer mevzuların da 
Perşembe günleri görüşülmesidir. Eğer, Perşem
be günleri görüşülecek bir mevz.u yoksa, o za
man sözlü soruların görüşülmesine Perşembe 
günleri de devam edilir. Bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

ıŞimdi sorular, gensorular ve genel görüşme 
kısmına geçiyoruz. 

214 — 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, ısınma maddeleri olarak kullanılan 
bilûmum yakıtların şehirlerimize dağılış miktar
ları, gösterdikleri artışlar ve artıklarının husu
le getirdikleri zararları önlemek için alınması 
icabeden tedbirlere dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/23) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri) Sayın Bakan... (Burada 
sesleri) Soruyu okutuyorum. 

T. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

1. Yakıt olarak kullanılan kok, linyit kö
mürlerinin akar yakıtların (hususiyle mazot 
vs.) şehrimize göre dağılış miktarları nedir? 
Son onbeş yılda hususiyle büyük şehirlerde ve 
betahsi's Ankara'da 'bu yakıtların istihlâk edi
len miktarlarmdaki artış ne rakamlar göster
mektedir. 

2. Yakıtlardan tam randıman almak, şehir
leri iyi yanmamış artıklardan (duman, zararlı 
gazlar) korumak için ne gibi teknik tedbirlerin 
tatibikı üzerinde durulmuştur. ' 

Fabrika, kalorifer, türlü ocakların baca, ka
zan kısımlarında bu mahzurları önleyici kon
troller yapılmakta mıdır? 

Saygılarımla, 
Prof. Dr. Celâl Ertuğ 

Elâzığ Senatörü 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELlKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 
Elâzığ Sayın Senatörü Prof. Dr. Celâl Ertuğ'un 
suallerine cevabımı arz ediyorum. 

Birinci sual : Yakıt olarak kullanılan kok, 
linyit kömürlerinin akar yakıtların (hususiyle 
mazot vs.) şehirlerimize göre dağılış miktarları 
nedir? Son 15 yılda hususiyle büyük şehirlerde 
ve betahsis Ankara'da bu yakıtların istihlâk 
edilen miktarlarmdaki artış ne rakamlar gös
termektedir? 

Artış nisbetleri şöyledir : Büyük şehirleri 
arz edeceğim, çünkü listeler oldukça uzundur. 
1948 yılını mukayeseye esas olarak ele aldığı
mızda 1962 yılı kon ten j anındaki artış nisbeti 
Ankara'da taş kömürde % 227, linyit kömürün
de % 1 157, kok kömüründe % 20 dir. 

istanbul'da taş kömüründe - 1948 deki nis-
betlere göre 1962 deki artış - % 44, linyitte 
% 43, kok kömüründe % 52. 

izmir'de, linyitte % 136, kok kömüründe 
% 7 dir. 

Şehirlere göre dağılışı; 1962 yılı kontenjanı, 
linyit olarak Afyon Karahisar'da 12 575 ton. 

Adıyaman; kok 100 ton, taş kömürü yok, 
linyit 90 ton. 

Bilmiyorum arkadaşımız hepsini istiyor mu? 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Büyük şehirleri 

rica ediyorum. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Devamla) — Büyük şehirleri arz ettim. 
Erzurum, 1962 yılı kok kontenjanı, 15 750, 

taşkömürü 6 000, linyit 700 ton. 
Bursa, 1962 yılı kok kömürü 1 250 ton, taş 

kömürü 1 675 ton, linyit 6 000 ton. 
Sivas, 1962 yılı, 10 225 ton kok kömürü, 420 

ton taş kömürü, 5 000 ton linyit. 
Trabzon, 1962 yılı, 1 506 ton kok kömürü, 

2 400 ton taş kömürü, linyit yok. 
Bu suretle liste epey yekûn tutuyor. 
Akar yakıtlar için seneler itibariyle ortala

ma artış nisbeti % 10. 
ikinci soru; yakıtlardan tam randıman al

mak, şehirleri iyi yanmamış artıklardan (du
man, zararlı gazlar) korumak için ne gibi tek
nik tedbirlerin tatbiki üzerinde durulmuştur? 

Muhterem arkadaşlar, dünyada kömür ve
ya diğer yakıt maddelerinin çıkardığı gazlarda 
korunma işi, Avrupa iktisadi iş Birliği ve Ge
lişme Teşkilâtının da gündemine alınmış ve tet
kik edilmiş konulardan birini teşkil etmektedir. 
Bu mesele, memleketlerce sadece bir mevzuat 
meselesi olarak telâkki olunmamaktadır. Nite
kim, memleketimizde de Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununda, Belediye Kanununda buna ait hüküm
ler olmasına rağmen henüz bir netice verme
miştir. 1956 senesinde ingiltere'de hususi bir 
kanun çıkarılmış ve bunun tetkikine geçilmiş 

! 
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olmakla beraber yine arzu edilen seviyede bir 
netice hâsıl olamamıştır. Fakat bu mevzular 
üzerinde Bakanlıkta bu yılın başından itibaren 
ilgili Bakanlıkları ve teşekkülleri bir araya 
toplıyarak gerekli tetkiklerin yapılmasına baş
lattım. Ezcümle 22 - 29 Ocak günlerinde Sana
yi Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, İmar ve îskân Bakanlığı, Petrol Dairesi 
Reisliği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mersin'deki 
Anadolu Petrolleri Tasfiye Anonim Ortaklığı, 
Ankara Belediyesi, Ankara Elektrik - Gaz - Oto
büs işletmesi temsilcileri Sanayi Bakanlığı 
Enerji Dairesinde toplanarak meseleyi geniş 
ölçüde ele almışlardır. Bütün bakanlıklarla il
gili tedbirlerin ortaya konmasi' "hususunda bir 
mesaiye başlamışlar ve bunun için Türkiye'de 
bu tarihe kadar yapılmış olan etüdleri tetkike 
koyulmuşlardır. Filhakika, soru sahibi arkada
şımız, bu konuda, akademik kariyerde bulun
duğu sırada bir eser neşretmişlerdir : Ankara 
Havasmdaki Atmosferik Kirlenmeler ve Solu
num Sistemi Hastalıklarının Bu Kirlenme ile 
ilgisi, yine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsün
de Dr. Bakteriyolog Tahsin Berkin ve Nusret 
Çelik, Şükrü Kaymakçılar tarafından müştere
ken çalışma sonucunda atmosferik kirlenmelere 
dair bir etüd. Tarım Bakanlığı Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğünün, Ankara'da ha
vanın sisli, puslu, ve dumanlı olduğu hakkın
daki etüdleri; Ankara Tıp Fakültesi Profesör
lerinden Zeki Faik Ural'm bu mevzudaki ra
poru, yine İktisadi İş Birliği Gelişme Teşkilâ
tının son yıllar zarfında ele aldığı, tetkik ettiği bu 
konu etrafındaki etüdleri tetkik edilerek hava
nın kirlenmesine mâni olmak için çalışılmakta
dır. Bu kirlenmenin önlenmesi yolunda lâzım-
gelen tedbirlerin tatbikine başlanmıştır. An
cak, şu kadarını ifade edeyim ki, bu maddele
rin iyi bir şekilde yakılmasının tedbirleri alın
mamış olmakla beraber, Ankara'da havanın 
kirlenmesinin sebeplerinin daha çok meteorolo
jik şartlara tâbi olduğu tesbit edilmiş bulun
maktadır. Şimdi, Sağlık Bakanlığı ile de bil
hassa ilgisi olan bu konu, arz ettiğim dairele
rin temsilcileri tarafından devamlı olarak tet
kik edilmektedir. Alınacak neticelerin, memle
ket realitelerine uygun şekillerde tatbik edil
mesinin tedbirleri elbetteki, ittihaz olunacaktır. 
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Bunu yalnız linyite bağlamak düşüncesinde 
olanlara karşı arz edeyim ki, memleketimizde, 
bilhassa büyük şehirlerden başlamak üzere, ya
kıt maddesi olarak Ful - Oil kullanılması hususun
da Hükümet gerekli tetkikler yapmakta, mali
yetini düşürmeyi ve bilhassa Ful - Oil kullanmala
rını birçok teşekküllere talimat olarak vermiş 
bulunmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Değerli Baş
kan, muhterem senatörler, Sayın Sanayi Baka
nından kış başında rica ettiğim sözlü soruma, 
imkânsızlıklar dolayısiyle ancak şimdi cevap ve
rebilmiş olmalarından ve bendenizi değerli bil
gilerle teçhiz etmiş olduklarından dolayı teşek
kür ederim. 

Efendim, mevzu, çok önemli bir mevzuu ol
makla beraber maalesef memleketimizde henüz 
alâka çekmemiş, bir kenarda bırakılmış vaziyet
tedir. Nasılki, bir şehri tehdideden enfeksiyon 
hastalığı, çiçek hastalığı sağlık sahasında mühim 
bir problem ise, teneffüs' ettiğimiz havanın te
miz tutulmasını sağlamak önemli bir konudur, 
bunda şüphe yoktur. Bugün dünyadaki medeni 
memleketler bu konu üzerinde çok ehemmiyetle 
durmaktadırlar. Bendeniz, bu hususta elde etti
ğim delilleri ve dokümanlarla arz etmek istiyo
rum. Ankara şehrini numune olarak ele alıyo
rum, bundan önce Sayın Sağlık Bakanına tev
cih ettiğim bir soru münasebetiyle mâruzâtta 
bulunup yüksek huzurunuzu işgal etmiştim. Ha
va kirlenmesinin tipik bir numunesi Ankara şeh
ridir. Bu şehrin meteorolojik hususiyetlerine 
göre ufki istikametlerde hava cereyanları yok
tur. Bilhassa kış mevsiminde, bu rüzgârlardan 
şehir tamamen masundur. Binaenaleyh, Ankara'
da hava hareketlerinin ufki değil de sadece di
key istikamette olması dolayısiyle yeryüzünün 
soğuması neticesinde yoğunluğun artmasiyle 
tozlarla birlikte havaya karışmış bulunan kömür 
zerrelerini hâvi hava şehir üzerine inmekte ve 
hepimizi kötü teneffüs şartları içinde bırakmak
tadır. Bunu 4-5 sene evvel akademik vazifem icabı, 
çalışmakta olduğum müessesede tetkika çalışmış, 
Ankara'da her semtte bronş hastalıklarının artma
sını dikkate alarak bir taraftan meteorolojik 
şartları, havanın kirlenme derecesini ve bir ta
raftan da teneffüs hastalıklarmdaki artma nis-

— 216 — 



C. Senatosu B : 45 27 . 3 .1962 O : 1 
betlerini tetkik etmiştim. Bunun neticelerini te
ferruatlı olarak burada arz etmenin, tabiî ki, ye
ri ve zamanı değildir. Fakat bariz bir solunum 
sistemi hastalığı artması mevcut olduğunu arz 
edebilirim. Ayrıca yüzde olarak, kanserde de 
bundan önceki senelere nazaran 10 misli bir art
ma görülmektedir. 

Şimdi, bir bardak su tasavvur ediniz; bunun 
içinde hiçbir mikrop bulunmadığını farz etseniz 
bile renginin berrak olmasını, bir su içme arzusu 
olarak isteriz. Havadaki tozların solunum siste
mi organları üzerinde hiçbir muzır tesiri olma
dığını kabul etsek bile, teneffüs konforomuzun 
temini ve temiz bir havanın teneffüsü arzusu 
ile bu havanın hiç değilse berrak olması şarttır. 

Hava içindeki zerrelerin solunum sistemi üze
rindeki zararlı tesirleri artık katî olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu, nasıl önlenebilir? 
Ben üç sene önce ileriye sürdüğüm bu teklifle ef
kârı umumiyenin ve yetkililerin dikkatini çek
miş olmama rağmen maalesef ilgili dairelerde 
hiçbir tedbir alınmamış, bir reaksiyon husule 
gelmemiştir. Sadece değerli basınımız bu konuya 
yardımcı olmuşlardır. Hiçbir suretle bu mevzuun 
aktüel bir alfıka ile fiilen dikkati çekildiğine şa
hit olmadım. Halbuki üç. sene evvel gene bu 
mevzu dolayısiyle Sağlık Bakanlığında büyük 
bir komisyon teşkil edilmiş, alâkalı bakanlıkla
rın temsilcileri toplanmış ve orada bu konu ele 
alınarak gerekli tedbirler tesbit edilmişti. Şimdi 
bu tedbirlerden birkaç tanesini arz etmek isti
yorum. 

Meselâ Ankara şehri; Bakanın da buyurduğu 
gibi, Türkiye'nin en çok linyit yakan şehridir. 
Artma nisbeti yüzde bin yüz elli ikidir. On yıl 
önce 4 bin ton linyit sarf edilirken, bu miktar 
1959 senesinde 120 bin tona çıkmıştır. Yani An
kara Türkiye'nin en çok linyit istihlâk edilen 
şehridir. Buna mukabil linyit yakan kalorifer 
kazanları, ocakları ve bacaları için hiçbir ted
bir ve kontrola tâbi tutulmamaktadır. Bu ted
birlerin bir kaçı şunlardır : Meselâ ocak kapak
larını iyice kapatılmaması veya açık bırakılma
sı halinde toz halinde bulunan kömürün sıcak 
hava ile teması neticesinde bunlar yanmamış 
halde havaya dağılmaktadır. Bu yüzden tam yan
mamış kömür zerrelerinin yüzde 65 nisbetine ka
dar yükseldiği tesbit edilmektedir. Malûm oldu
ğu üzere kalorifer yakıcıları şuradan buradan 

toplatılmış insanlardır, bu hususta bilgileri yok
tur. Bu insanların bir kurstan geçirilmeleri, ka
lorifer kazanlarının kontrol altına alınmaları ve 
kömürlerin yakılması hakkında bilgi verilmesi 
suretiyle hem havanın temizlenmesi imkânı sağ
lanmış olur, hem de kömür tasarrufu yapılmış 
olur. Daha radikal tedbir olarak Ankara gibi 
meteorolojik şartları haiz şehirlere linyit yakıl
masını menetmelidir. 

Ankara halkından kimsenin sokağa çamaşır 
asacak durumu yoktur. Çünkü asılacak çamaşır
lar kısa zamanda hava içerisinde bulunan kö
mür zerreleri dolayısiyle simsiyah olmaktadır. 

Bu tozların aynı zamanda ekonomiye de za
rarı vardır. Buna mâni olmak kolaydır. Bu me
sele İngiltere ve Batı memleketlerinde ele alın
mıştır. İngiltere'yi misal olarak göstereceğim. 
İngiltere gibi, kanun çıkarmakta en çok tered
dütlü olan bir memlekette 1956 da bir kanun çı
karılarak bacalarından çıkan dumanı kontrol 
etmiyenlere, bir semti, bir mahalleyi dumana bo
ğanlara 6 aydan başlamak üzere hapis 100 pavnt-
tan başlamak üzere de para cezası tâyin edilmiş
tir. Vaktiyle bunu yine ilgililere arz etmiştim. 
Batı memleketlerinin Sağlık Bakanlıklarında bi
rer «atmosfer havasının temizliğiyle ilgili daire» 
vardır. 1950 de Amerika'da yapılan Interna
tional Kongreye binlerce tebliğ gelmiştir. Ayrı
ca havanın toz kirlenmelerinin derecesini tâyin 
etmek için el kitapları neşredilmiş, bunun nasıl 
ölçüleceği gösterilmiştir. 

Üç sene evvel büyük bir komisyon ihalinde 
toplandığımız zaman bütün bu hususları diğer 
arkadaşlarla beraber tesfbit etmiştik. Fakat ma
alesef o günden bu güne kadar hiçbir tedbir tat
bikat sahasına girmiş değildir. Bu sene başında, 
bu mevzuu ortaya, attığım zaman, kış mevsimin
de Ankara şehri için faydalı olur düşüncesiyle 
hareket etmiştim. Fakat ancak üç ay sonra hu so
ru Yüksek Senato huzurunda bahis konusu edile
bilmiştir. Şu halde bir taraftan teşriî organ için 
kanun teklifi getirmek yerinde olmakla beralbcr, 
çok daha önce ilgili idari makanrzmanm bu bü
yük tehlike karşısında tedbir alması elbetteki çok 
yerinde bir harekettir. Medeni yaşayışın bu ris
kini önlemek ancak, medeni seviyelerdeki inanış, 
anlayışla, alâka ile kabil olduğu için, ilgili daire
lerin bu konuya biraz da'ha önem vermesini rica 
edeceğim. Bir hekim olarak, hakikaten bu duru-
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mun tevlidedeceği ıstıraplara, bilhassa ihtisasım 
dolayısiyle yakinen şahidim. Ayrıca ekonomik 
zararları ve Ankara'da yaşıyan bir milyona ya
kın insanın maddi değerini ekonomik karşılığını 
rakamlarla ifadeden kaçınıyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız kalmıştır efen
dim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Çünkü insan
ların mânevi, maddi değerlerini ifade edecek öl
çü yoktur. Teşekkürle, ilgililerin (bu mevzuu da-
Iha yakından tetkik etmelerini temenni eder, hür
metlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Elektrik Tarifeleri Tali
matnamesinin 22 %ci maddesinin tatbikahnda-
ki aksaklıklara dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/25) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine'nin Sa
yın Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 

S'oru sahibi buradalar mı efendim? Evet. 
İlgili Bakan...? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum efendim. 

28 . 12 . 1961 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda arz edilen hususların Sanayi Bakan
lığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

İstanbul C. Senatörü 
Dr. Rifat öztürkçine 

17 Haziran 1960 tarih ve 10528 sayılı Resmî 
Gazetede neşredilen Sanayi Vekâletinin Elektrik 
Tarifeleri Talimatnamesinin 22 nci maddesinin 
tatbikatındaki husule gelen aksaklıklar... ve bun
dan mütevellit milyonlarca lira yatırımın ölü 
olarak kaldığı gün gibi aşikârdır. Adı geçen mad
denin tadile tâbi tutulup tutulmıyacağı hakkın
da ne gibi bir düşüneeye mâliktir? 

1. 17 Haziran 1960 tarihinden evvel: 
a) Tesisi ikmal edilmiş fakat bu Talimatna

me gereğince işlemez bir duruma düşen kaç salbit 
tesis mevcuttur? 

b)1 Bu tesisler kaç milyona mal olmuştur? 
Ayrı ayrı bildirilmesini. 

2. 17 Haziran 1960 tarihinde: 
a) Tesisleri yarıda kalmış kaç tesis mevcut

tur? 
b) Ve bu tesisler kaç milyona mal olmuştur? 
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BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Senatör Rifat Öztürkçine'nin, Sanayi Ba
kanlığınca elektrik hakkında 17 Haziran 1960 
tarihinde neşredilen bir Talimatname ile ilgili 
sorusuna cevaplarım şunlardır : 

îşletmelerce elektrik tesislerine yapılacak ya
tırımların elektrik tarifelerine inikası ve bu su
retle elektrik müstehliklerine intikal eden mas
rafların artırılması yönünden ele alınarak; Tali
matnamenin 22 nci maddesi halinde tedvin edil
miş bulunan elektrik şebekesi temditleri konusu, 
mevcut şebekenin her hangi bir noksanından iba 
ret, uzaklığı ekonomik olsun veya olmasın yeni 
abonelere cereyan verilmesi için bu şebekelerin 
temdit edilmesinin, mevcut aboneler ve dolayısiy-
le âmme menfaatlerine aykırı olmalarını veya 
keyfî şekilde yapılmalarını önlemek maksadına 
matuf olarak hazırlanmıştır. Filhakika yeni abo-
nelerere elektrik verilebilmesi evvelâ şebekenin 
elektrik vermeye müsaidolmasını zaruri kılmakta
dır. İkinci olarak şebekenin takati müsait olmalı
dır. Nihayet, şebekenin masrafları yeni ilâvelerle 
elektrik istiyen abonelere çeşitli şekilde tahmil 
edilmesi lâzım gelmektedirki, Türkiye'de elektrik 
politikasında vatandaşa elektrik götürme imkânı 
hâsıl olabilsin. Bu mülâhazalarla Talimatname 

hazırlanmış fakat bu Talimatname yürürlüğe gir
meden evvel elektrik enerjisi almak ümidiyle bâ
zı teşebbüslerde bulunan vatandaşlar, Talimat
name yürürlüğe girmesiyle mağdur ve mutazar
rır hale gelmiştir. O kadarki, bâzı vatandaşlar 
Devlet Şûrasına, Sanayi Bakanlığının böyle bir 
tasarrufta bulunmasının kanuni mesnedi olmadı
ğı iddiasiyle dâva açmışlar, fakat Devlet Şûrası 
dâvayı reddetmiştir. Bütçe Encümeni müzakere
lerinde de arz ettiğim veçhile, daha evvel elek
trik cereyanı alabilmek ümidinde bulunarak, baş
ka masraflar yapan aboneleri mağdur hale getir
mesin düşüncesiyle, (daha o tarihte de söylediğim 
gibi) yeni bir tebligat yaptırarak, Talimatna
menin meriyete girmesinden evvel, teşebbüste bu
lunan bütün abonelerin elektrik cereyanı alabil
meleri maksadiyle, belediye ve ilgili elektrik iş
letmelerine gerekli tedbirleri almaları hususun
da ve diğer kısımlarına intikal ettirmcTe': 

bir tamim gönderilmiştir. Fakat arz PİPVMM 
tamimin gönderilmiş olması derdin halledilmesi 
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için, maalesef kâfi bir tedbir değildir. Çünkü, şe
bekeler kâfi takatta ve imkânda olabilmelidir. 

Memleketimizde maalesef birçok belediye 
hizmetleri, elektrik işletmelerinden elde edilen 
bakiyelerle diğer işletmelerin zararlarını kapat
mak şeklinde yapılmakta idi. Vekâlet olarak 
böyle bir tutumun memlekette enerji politika
sını yürütmeye müsaidolmadığı kanaatiyle, ilk 
günden itibaren hazırlığına başladığımız Tür
kiye Elektrik Kurumunda buna ait hükümleri 
vaz'etmiş bulunmaktayız. Şebekeler ıslaha muh
taçtır. Büyük dertler vardır. Demir arz ettiğim 
gibi, elektrik üzerinde mevcut bir vergiden do
layı meselâ bir münakale işletmesinde, otobüs 
işletmesinde zarar etmekte, elektrikten elde edi
len kârlarla belediyeler kendi şebekelerini ıslah 
etmek durumunda iken, diğer masrafları karşı
lamakta bulunmaktadır. Buna mâni olacak eli
mizde bir imkân mevcut değildir. Bunun mah
zurunu bildiğim için yeni kuracağımız Türkiye 
Elektrik Kurumunda, elektrik enerjisinden 
elde edilecek hâsılatın elektrik enerjisinin artı
rılması, ıslahı ve şebekenin takviyesine matuf 
olarak yürütülmesine ait hükümleri koymuş 
bulunuyoruz. Bu itibarla şu anda, imkân nisbe-
tinde, elektrik işletmelerinin şebekelerinin mü
saadesi ve bu işletmelerin bağlı bulunduğu be
lediyelerin malî imkânları nisbetinde, talimat
name yürürlüğe girmeden evvel tesisata girmiş 
ve bâzı masraflar yapmış olanlara ait bir ista
tistik mevcut delildir, her hangi bir makama 
böyle bir istatistik yetkisi tanınmamıştır, bun
ların mağdurivetinin bertaraf edilmesi yollarını 
aramaktavız. Elbetteki imkân bulduğumuz nis-
bette eskiden başlanmış olanların ikmaline ça
lışılacaktır ; bugün Türkiye'de elektrik enerjisi 
politikasının bulunuşu ve tutumu itibariyle, 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine 

Rt^AT ÖZTÜRKOÎNE (İstanbul) — Sayın 
Sanayi Bakanına vermiş oldukları cevaptan do
layı teşekkür ve şükranlarımı arz ederim. An
cak, İstanbul'da bu Talimatnameden evvel hal
kın hizmetine arz edilmek üzere, 9 mahallede 
sabit tpsisler vamlmıştı. Bu 9 mahallenin sakin
imi de, hnledivmin vanmış oldurhı bu sabit te
sislere davanarak evlerine elektrik alabilmek 
için iç tesislerini yapmışlardı. Sayın Vekilimi
ze, bu talimatnameden evvel yapılmış olan te-
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sislere elektrik verilmesine müsaade etmiş ol
malarından dolayı kendilerine ayrıca teşekkür 
ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Şim
di üçüncü soru. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Âli Aksoy'un, Çanakkale civarında 3 yıl evvel 
inşasına başlanan Çimento Fabrikasına ve Çanak
kale - Balıkesir yolu üzerinde inşası tamamlan
mış olan Valex Fabrikasının ne zaman işletmeye 
açılacağına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/26) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Âli Aksoy 
ve Sayın Sanayi Bakanı buradalar. Soruyu oku* 
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim. 

28 . 12 . 1961 
Çanakkale C. Senatosu Üyesi 

Âli Aksoy 

1. Çanakkale - Ezine şosesi üzerinde ve Ça
nakkale'ye 11 kilometre mesafede bulunan 3 yıl 
evvel inşası teşebbüsüne geçilmiş şantiyeleriyle 
bir kısım işletme malzemesi getirilmiş olan çi
mento fabrikası inşaatı 27 Mayıs Devrimini mü-
taakıp durdurulmuş idi. Bu fabrikanın 1962 yı
lında devamı inşasına imkân bulunup bulunma
dığının ? 

2. Çanakkale - Balıkesir şosesi üzerinde 
Çanakkale'ye 3 kilometre mesafede inşası ta
mamlanmış olan Valex Fabrikasının ne zaman 
işletmeye açılabileceğinin ? 

3. İşletmeye hazır bir hale gelmiş olan bu 
fabrikanın iptidai maddesini teşkil eden pala
mut mahsulünün memleket içinde istihlâki 
mümkün olamadığı gibi dış memleketlere de 
satış yapılamamasından palamut mahsulü ya 
müstahsilin elinde (muhafazası hususunda gay-
rimüsait şartlar sebebiyle) tonlarca mahsul çü-
rümekte veya ağacında bırakılmak suretiyle 
serveti millî heder olup gitmekte, müstahsil da 
haklı olarak sızlanmaktadır. Yakında faaliyete 
geçmesini sabırsızlıkla bekliyen müstahsil Valex 
Fabrikası kendi ihtiyacını temin için şimdiden 
palamut mubayaasına başlamak suretiyle müs
tahsili bu sıkıntılı durumdan kurtarmak hıısu-

219 



C. Senatosu B : 45 
sunda veya dış piyasaya satış imkânlarım sağ- I 
lamak bakımından Bakanlığınızca ne düşünül
mektedir ? j 

BAŞKAN •— Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Çanakkale Cumhuri
yet. Senatosu Üyesi Sayın Âli Aksoy arkadaşı
mızın suali iki ayrı konuya temas etmektedir. , 
Birisi çimento fabrikası; diğeri de valeks fab-
rikasıdır. 

Çimento ile alâkalı cevabım şudur: 
Türkiye Çimento T. A. Ş. vaktiyle Hüküme

tin umumi çimento politikası içerisinde Bat
man "da kurulmak üzere bulunan bir fabrika- | 
nın 1959 senesine yakın b'ir zamanda Çanakka- | 
le'ye tahsis edilmesiyle, orada yapılması fikri 
ortaya çıkmıştır. 2 550 ton tesis malzemesi İs- j 
kenderun limanına gelmiş; fakat Çanakkale'ye ' 
nakledilmesi lâzımgelince, 1 milyon 300 küsur î 
bin lira nakliye ödenmiştir. Ayrıca ilk tesis ; 
masrafı olaraş 55 bin, inşaat ve şantiye masra- : 

fi olarak 2 milyon 730 bin, arazi mubayaası için j 
79 400 ve bakım için de 900 küsur bin liralık j 
bir masraf ihtiyar edilmiştir. Bilâhara, 72 sayılı i 
Kanun gereğince 1960 Eylülünde terk edilen 
yatırımlar arasında mütalâa edilmiş ve Çanak- J 
kale piyasa vaziyeti dikkate alınarak istihsal 
maliyet mukayesesi yapılmak suretiyle bu fab- j 
rikanın yapılmasından vezıgeçilmiştir. PilTıaki- I 
ka, Çanakkale fabrikası istanbul'da kurulu i 
olan çimento fabrikalarına yakınlığı dolayısiyle 
satış bakımından müşkülâta, mâruz kalacağı an
laşılmıştır. Şöyle ki, işletme için lüzumlu 10 
milyon Kw enerjinin nereden temin edileceği 
bidayette tâyin edilmediği gibi, gerekli ham
maddeleri de uzak mesafelerden gelecek olan 
fabrikanın , kuruluş yeri itibariyle maliyetinin 
yüksek olacağı ve Puel - oil yakmak üzere teç
hiz edilmiş olan fabrikanın tanı çimento mali
yetinin 1'81,42 Tl. bulacağı ve bu vaziyette se
nede 5 milyon lira zarar edeceği he'sabedilmiş-
tir. işte bunun üzerine nihayet kalkınma duru
munda olan, suretle kalkınma ihtiyacında bu
lunan Doğu bölgelerinde fabrikanın daha eko- I 
nomik çalışabileceği mülâhazasiyle, Çanakkale'- I 
de inşasından vezgee'ilmiş bulunmaktadır. Fa- I 
kat, fabrikanın kurulacağı • yer mevzuunda I 
etütler nihai safhaya gelmiş olmakla beraber, I 
Doğu 'ya. yapılacak .-.yatırımların- tâbi. 'olacağı I 
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muafiyetler ve kısaca maliyetlerinde dikkate 
alınması lâzımigelen unsurlar, rakam olarak bel
li olmadığından, 1962 yılı programında bu fab
rikanın vergi muafiyeti rakam oclarak dolayı
siyle belli olmadığından ve 19(>'2 programında 
da memleketin ihtiyacına göre yeter derecede 
mevcut fabrikalarımız 1 Elrim.de istihsale ge
çecek olan Söke ve Bartın fabrikalarımızın is
tihsalleri de dikkate alınmak suretiyle 1962 yı
lında inşaasma başlamak lüzumlu görülmemiş
tir. Ancak, etütler bittiğinden fabrikanın Do
ğuda b'ir yerde kurulması maliyet fiyatlarına 
intikal ettirilecek olan vergi indirimleri veya 
muafiyetiyle ortaya çıkabilecek etütlerin bu
günkü seyrine göre Puel - 'Oil ile çalışacak olan 
bu fabrikanın kuruluş yerinin, fabrika sınai 
maliyeti bakımından Batman olarak tasarlan
dığını bu vesileyle ifade etmekte hiçbir mah
zur görülmemektedir. Sınai maliyet itibariyle 
en müsait kuruluş yeri, rafineriye yakın olma
sı bakımından bu bölgedir. Ayrıca bir de nak
liye masrafları müstehlikle alâkalı olduğu için 
ve satmalanlarm inşaat yapacakları yere ka
dar bunu da nakletmek zorunda olmaları naza
rı dikkate alınarak bu, hususun da ihesaba ka
tılması lâzım geldiğini elbette takdir edersiniz. 

Çimento fabrikası ile alâkalı mâruzâtım 
bundan ibarettir. Valeks fabrikasının tesisi, İş
letmeler Bakanlığından, 1955 yılında Etüt ve 
Plân Kurulu Başkanlığı ifadesiyle Sümenbânka 
verilen bir emirle ve Çanakkale'de bir Valeks 
Sanayii Anonim Şirketinin kurulması ile baş
lamış bulunmaktadır. Yani 1955 yılında başla
mış bulunan işlerin malî imkânsızlıklar sebebiy
le tekrar ıgözden geçirilmesine karar veril
miş ve 1960 Eylülünde çıkarılan kararname ile 
tehir listesine alınmıştır. Şirket özel sermaye
nin iştirakiyle 'kurulmuş bir şirket olduğundan 
özel sermaye sahibi hissedarlar taahhütlerini 
ifa edemedikleri için beri taraftan SLimerbankın 
Salihli'de ayrıca bir valeks fabrikası kurul
ması işi daha ön safhaya alındığından ve ora
daki özel sermaye sahiplerinin daha süratle Sa
lihli'deki-fabrikayı kurmak teşebbüsleri kar
şısında memleketin gerek iç fiyat satış imkân
ları ve gerekse dış fiyatta rekabet şartları ba
kımından bu fabrikanın kurulması mevzuu te
hire uğramıştır, ikinci kademede, izmir'de olan 
hususi fabrikadan gayri Salihli fabrikasının ça-
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lışmaları neticesinde maliyet fiyatları, müba- I 
yaa fiyatları ve billhassa dış fiyatlar meselesine 
ait mevzuları tekrar etüdettirmek, Bakanlığın 
mütalâası içindedir. Bu fabrikanın birçok in
şaatı bitmiş, İnşaatın % 90 ı bitmiştir. Fakat 
şirket sermayesini asgari 10 milyon liraya çı
karmak lâzımgelmektedir. Ancak, özel sektör 
hisse sahipleri tarafından kendi taahhütlerine 
muvazi yatırımları maalesef tahakkuk etmemiş 
bulunmaktadır. 

Valeks imalinde palamut ham maddeyi teş
kil ettiği için ve da'ha çok dış piyasalara va
leks satmak durumunda olduğumuz için, pala
mut ve diğer unsurlar hakkında, Sal'i'hli fabri
kasından alacağımız neticeye göre bir karar 
vermek mümkün olabilecektir. Bugünkü vazi
yette Sümerbankm malî imkânları müsa'idolma-
dığmdan sermayesini artırmak için kanun tek
lifi hazırlamış bulunmaktayız, bu da özel sek
töre nıensübolan hissedarların kendi taahhüt
lerini behemehal yerine getirmek kaydiyledir. 
Ancak o mmtakada palamut müstahsilinin du- I 
rumu düşünülerek Çanakkale'de Salihli fabri
kasına satmak üzere bir mubayaa merkezi ku
rabilir miyiz diye bankaya talimat verdiğim
de Salihli ve civarında istihsal olunan pala
mutların Salihli'de ancak işlenebileceği banka 
tarafından ifade edilmiştir, durum bundan iba
rettir. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy. I 
Â l İ AKSOY (Çanakkale) — Sayın Başkan, j 

muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanı arka
daşımızın vâki izahatına teşekkür ederim. Üç j 
yıl evvel inşasına teşebüs edilen çimento fab
rikasının burada kurulması hususundaki gay- | 
retlerin sırf politik mülâlhazalarla ele alındığı i 
'hakikati bir kere daba kendisini göstermiş bu- I 
banmaktadır. Vatandaş, orada böyle bir fabri
kanın kurulacağından son derece mütehassis J 
olmuş, memnun olmuştur. Elbe'tteki bu haberi | 
alınca çok üzülecekler ve hayal kırıklığına uğ- I 
rayacaklardır. Yalnız bir haber duymuştuk; 
bu fabrikanın yerine ateş tuğlası yapan bir fab
rikanın kurulacağı hakkında bir haber almış
tık. 'Bilmiyorum bu hususta Sayın Sanayi Ba- i 
kanı ne buyururlar... . . .. 

Malhaza plânlı, programlı kalkınmayı ger- ı 
çekleştirmeye azimli bulunan Hükümetin icra- ! 
atında ilmin, ihtisasın âmil ve hâkim bir unsur 
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olduğuna inanmış bir insan olarak Bakanlığın 
bu teşebbüslerini şükranla karşılarım. 

İkinci sorum, Valeks Fabrikası mevzuu idi. 
Hususi sektiör hûsse sahipleri arkadaşlarımızın 
taahhütlerini ifa edememiş olmaları üzücü bir 
haildir, Sümeıtaankm da bunların ıhisşelerini al
mak imkânına sahibolmadığmı sayın Bakanın 
ifadesinden anlamış ıbulunuyoruz. Plânlama da
iresinin son neşrettiği bültende Çanakkale'deki 
Valeks Fabıükanmm 1962 yılında ükmal edile
ceği yazılıdır. Binaenaleyh bu mevzuda Valeks 
Falblikasının bu istikamette ça'iışcmıyaeağı an
laşıldığından büyük emekler mahsulü ile vü
cuda getirilmiş olan bu fabrikanın başka isi^ika-
metlerd'e faaliyete geçirillmesi hulusu üzerinlde 
dikkat ve hassasiyetle durulmasını bilhassa ri
ca ediyorum. Valeks Fabrikası için lâzım olan 
ipiüdıai madde de palamuttur. Halk, ımüsitahsıl 
ilki yıldan beri palamutlarının para ekmemiş ol
masını nazarı dikkate alarak ağaçlarını kesmek 
yoluna gitmişlerdir. Öyle tahmin ediyorum ki, 
şu tiki yıl içinde 10 binlerce ağaç kesilmiştir. 
Vatandaşın 12 kuruşa mailettiiği palamutunu 
tüccar ancak 7 kuruşa elinden aLmaktıaldır. Bu 
şdkilde vatandaş, 'büyük miktarda zarara uğ
ramaktadır. Son bir ümidimiz vardı; Sayım 
Sanayi Bakanı arkadaşımızın burada lifade et
tiklerine göre Salihli'de bulunan Sümerbanka 
aiifc Valelks Fabrikasının kapasitesi icabı Çanak
kale /bölgesindeki palamutlarını bu fabrıi'ka tbaiö-
fından mubayaa edilememesi üzüntümüzü ayrı
ca bir tkat daha -aıitırmış 'bulunmaktadır. Halbu
ki, palamutlarımızın evsafı yüksektir. % 30 -
40 taneni hâvidir. İzmir bölgesi palamutların
dan daha üstün bir 'kaliteyi haizdir. 

Sayın arkadaşarım, yüzyıllar boyu Garp'm 
tecavüzlerine karşı vatanı korumuş bulunan 
•Çanakkale'miz, ihmal edilmiş vilâyetlerimiz
den biridir. Toprağı bakir, çeşitli zengini kay
naklara sahiptir. Bağcılık, zeytincilik ileridir. 
Bilhass'a denizaltı servetleri, balıkçılık Ibaşlıba-
şma bir mevzudur. Memlekete ıgeniş döviz im
kânları sağlıyacak bir kıymettedir. Akdenizin 
bütün balıkları Karadenize yumurtlamak için 
Boğazdan geçerler. Bu geçiş karşısında maale
sef lâikayit kalırız. Balık sanayiini kuramamış 
olduğumuzdan Çanakkal'e'de balıkçılıkla iştigal 
eden (balıkçılar yarı iaç yarı tok vaziyettedirler. 
Bilhassa dipamMe, ışıkla balık avcılığı ve (ba
lıkçılığı dejenere etmekte ve felce uğratmakta^ 
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da kurulması tensibohmarak bu sebeple fabri
kanın makinaları sipariş olunup İskenderun li
manına ithal edilmişken malûm olmıyan bâzı 
sebeplerden dolayı makinalarm ahar yere götü
rüldüğü fakat orada da şartların müsaidolma-
ması hasebiyle monte edilmiyerek muattal hal
de kalmıştır. 

Bu itibarla zikri geçen fabrikanın Batman'-
da tesisi düşünülüp düşünülmediğini, düşünü
lüyorsa ne zaman tesisin yapılacağını Sayın Sa
nayi Bakanından sözlü olarak cevaplandırılma
sı n a tavassutunuzu saygılarımla arz ederim. 

3 . 1 . 1962 
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dır. Bunu önlemek için gerekli tedbirlerin bir 
an evvel alınması yerinde olur kanaatindeyim. 

Şarapçılık mevzuuna ıgelince; Çanakkale'
de bir şarap fabrikamız vardır. Bunun da bu 
sene faaliyete geçeceği söyleniyor. Fakat bağ
lar, filokseradan taımamiyle hanabol muştur. Bu 
hususu alâkalı Bakanla ayrıca görüşeceğim. 

BuınJdan başka Sanayi Bakanlığını alâkadar 
eden bir diğer mevzuu vardır; burada kurşun 
ve gümüş madenleri mevcuttur. Birkaç müteşeb-
'bls vatandaş tarafından bu iş ele alınmıştır, Fa
kat malî imkânsızlıklar yüzünden bu maden
ler de bugün metruk vaziyettedir. 

Ayrıca Biga - Oan arasında aleminyum ma
denleri m'evcutftur. Burada da bir aleminyuim 
sanayii kurulabilir. Bir etüt yapılması yerinde 
olur. 

Hulâsa, bu zengin kaynaklara sailıibolan, de
nk ve kara üzerinde yaşıyan yarı aç yarı tok 
vaitandaşlar, Hükümetin (bu zengin kaynakları 
faaliyete geçinmesi için, basiretli rehberliğini 
beklemekte ve emniyetle, huzurla bu teşebbüs
lere inıtizar etımekttedİTİer. 

Mâruzâtımı bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle s'e lamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Vekili, Sayın Ak-
soy'un ateş tuğlası hakkındaki talebine söyli-
yeceğiniz bir şey var mı?.. Yoksa bilâhara ken
dilerine bildirir misiniz?.. 

SANAYİ VEKİLİ FETHİ ÇELİKBAŞ (Bur
dur Milletvekili) — Arzu ediyorlarsa bildire
yim. 

ÂLİ AKSOY (Çanakkale) — Şimdi söylen
mese de olur. 

BAŞKAN —• Sonra kendilerine bildirirsiniz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Şimdi diğer soruya geçiyorum. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif 
Aykut'un, Siirt'in, Batman kazasında bir çimen
to fabrikasının tesisinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(Z/27) 

BAŞKAN — Sayın Lâtif Aykut ve Sanayi 
Vekili buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1960 yılından evvel yurdun muhtelif yerle

rinde tesisine karar verilen çimento fabrikala
rından bir tanesinin de Siirt'in Batman kazasm-

Siirt Senatörü 
Lâtif Aykut 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Vekili. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım; bundan evvelki soru vesilesiyle arkadaşı
mızın sualine 'biraz cevap vermiştim. Şimdi mü
saadenizle Devlet işletmesiyle özel işletme ara
sındaki bir farka bu vesileyle temas etmek is-
tiyorum : özel işletme, sınai maliyetinin hesa
bında, Devlet işletmesine nisbetle ölçüler aynı 
olmakla beraber, karar vermek bakımından fev
kalâde müsait durumdadır. Filhakika, kendi he
sapları yönünden sadece istihsal unsurlarını he
saplar ve ona göre yine kendi ölçüleri yönün
den ranta'bilite'si en yüksek olan işletmesini ka
rara bağlar. Demin bir vesile ile arz ettim. Ha
len sınai maliyet bakımından, maledilen fiyat 
bakımından, elimizdeki etütler neticesinde fab
rikanın en müsait kurulacağı yer Batman olarak 
tesbit edilmektedir. Çünkü Ful Oil yakındadır, 
hammadde müsait vaziyettedir, v.s. Fakat katı 
olarak arz edemediğimin sebebi, Devlet işletme
sinin sadece sınai maliyeti değil bunu satmala-
cak müşterilerin, müstehliklerin ödiyeceği fiva-
tı da muayyen ölçüde dikkate alması zaruretin
den doğmaktadır. Nihayet vatandaş için mühim 
olan fabrikanın maliyeti değil kesesinden çıkan 
paradır. İşte o zaman nakliye meselesi mühim 
bir unsur olarak yer almaktadır. Bu itibarla bu 
mevzuda, nakliye mevzuunda henüz nihai 'bir 
karara varamamış olduğumuz içindir ki sara
haten Batman'da kurulacak demeyi ihtiyatlı bir 
hareket olarak telâkki etmiyorum. Ama bu böl
gede kurulacağı muhakkaktır. Ne zaman ele 
alınacak, başlanacaktır? 
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Muhterem arkadaşlarım, 5 yıllık plân içeri

sinde burada kurulacak fabrika da yerini ala
caktır. Hakikaten bütün mftkinaları, ve sairesi 
gelmiş vaziyettedir. Ful Oil istenilen miktarda
dır. Yeni kurulacaklarla beraber bu mmtakada 
kullanılmak suretiyle pekâlâ ihtiyaca cevap ve
recektir. Çimento sarfiyatı da nihayet memle
kette, önümüzdeki yıldan itibaren, yine umumi 
5 yıllık kalkınma plânı içinde artmakta devam 
edecektir. Mâruzâtım bundan ibarettir. Bir baş
ka, şehirde derken ismini zikretmeyişim, orada 
oturan vatandaşlara yanlış bir fikir vermek 
endişesinden doğmaktadır. Çünkü, mukayelesi 
etütler yapılmaktadır. Sınai maliyet bakımından 
yeri Batman'dır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, buyurun. 

LÂTİF AYKUT (Siirt) — Muhterem Baş
kan, sayın arkadaşlarını, Sanayi Vekili arkada
şımızın izahatına teşekkür ederim. Ancak biz bu 
soruyu Sanayi Bakanından sormadan evvel tet-
kikatta bulunduk. Bu bapta Devlet Plânlama 
Teşkilâtının hazırlamış olduğu bir rapor mev
cuttur. Bu rapora göre bu fabrikanın kurulma
sı lâzımgelen yerin mutlaka Batman olması lü
zumu üzerinde duruluyor. Binaenaleyh hal böy
le olunca ehliyetli bir makam tarafından tan
zim edilmiş bir rapor ortada olduğu müddetçe 
Sayın Sanayi Bakanının bâzı mülâhazalarla, 
maliyetinin, hesabedilnıediği mülâhazasiyle bu 
fabrika üzerinde henüz etüt yapmakta oldukları 
cevabını doğrusu rapor muvacehesinde şayanı 
itimat görmedik. 1960 senesinde Maliye Vekâ
leti tarafından bastırılmış eserin 75-76 net say
falarında sarahaten kaydedilmiştir, bu keyfi
yet. Biz temenni ederdik ki ; bir tesisin yapıl
ması, o tesisi tetkik eden salahiyetli organlar 
tarafın dun zaruri görülünce, artık bunun üze
rinde hiçbir mülâhaza yürütmeden bu tesisi 
mutlaka zamanında, hattâ en kısa zamanda, 
yerine tesisi iktiza ederdi. Ancak, bugün Muh
terem Bakan, evet, sınai tesis itibariyle bunun 
Batman'da yapılmasına işaret buyurdular ama, 
nakliyat meselesinden dolayı tetkik edilmekte 
bulunduğunu ileri sürdüler. Biz kendilerine bu
nun aksi misaller göstereceğiz; bugün bütün 
Doğu bölgesini idare etmekte olan bir fabrika 
vardır. O da Elâzığ'dadır. Çimento buradan 
Van%, Hakkâri'ye kadar sevk edilir. 

Bu hal böyle iken burada nakliye masrafı 
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düşünülmüyor da Batman'da teshin maddesi 
nakliyesi mevcut değilken ve en müsait şerait 
Batman üzerinde toplanmışken, muhterem Ba
kanın «Tekrar tetkikat yapacağız», diye ver
diği cevabını, biz doğru ve sarih bulmadık. Bu 
itibarla gene de bu izahattan dolayı kendisine 
teşekkür ederiz. Bu hususta bizi tenvir etme
sini rica ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı, 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELtKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaş
lar, sayın soru sahibi arkadaşımız, bu vesile 
ile bana, Devlet Plânlama Teşkilâtiyle Hükü
met münasebetleri hakkında konuşmak fırsatı 
verdiği için kendisine teşekkür edeceğim. 

Çok kere efkârı umumiyemizde de zaman za
man müşahede etmişsinizdir. Plânlama işine ehem
miyet vermeye başladığımız tarihten itibaren, 
«Memleketi Plânlama Teşkilâtı idare ediyor.» 
diye yazılar dahi yazılmıştır. Plânlatma Teşki
lâtı Hükümetin bir müşavir organıdır. Bu Plân
lama Teşkilâtında gördükleri etütleri bizim 
görmemiş olmamız mümkün değildir. Çünkü 
Plânlama Teşkilâtiyle alâkalı etütler evvelâ 
mesul bakanlıklarla temas neticesi oraya inti
kal ettirilir. Usulü, nizamı buldur. 

Şimdi şehir ismi zikretmiyeceğim dedim. 
yine etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet işletmesi ola
rak, arz ediyorum, çimento sarf edilecek yer
de, mmtakada ödenecek paranın da hesaba ka
tılması lâzımdır. Niçin? Memleketin millî im
kânlarını, millî gelirini en rasyonal bir şekil
de kullanabilmek için. Bilfarz, Van'da veya bir 
başka yerde kurulduğu takdirde 140 lira ola
caksa, burada kurulduğu takdirde 150 lira ola
cak. îstihsalâtmın büyük kısmını, 140 tan ku
rulacak mmtakada inşaat ve saire bakımından 
istihsalâtı obzerve edecek olursa, o zaman Mil
lî servet bakımından Devlet işletmesini de ora
ya kurmak zarureti ortaya çıkar, bu itibarla 
iki şey üzerinde ısrarla etüt ve mukayeseler 
yapılmıştır. Hattâ bir tanesi Türkiye'nin Orta -
Doğuda âzası bulunduğu bir müdafaa sistemi 
içerisinde yer alan güzergahta bir yerdir. Ama 
arz ettiğim gibi bu Hükümetçe karara bağla
nacak bir konudur. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın karara bağlıyacağı bir konu değildir. Bu 
itibarla sarahaten söyledim. Sınai maliyetlerle 
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yetinildiği takdirde yeri belli olmuştur. Ama ! 
mamullerinin kullanılacağı, geniş ölçüde beş 
yıllık plâna göre kullanılacağı bölgeler, yerler 
itibariyle nakliyatı hesaıbederek çimentonun 
malolacağı fiyat millî ekonomi için mühim ol
duğundan ona bir ağırlık noktası vermek ikti
sadidir. Millî ekonomi bakımımdan, millet eko
nomisi bakımından iktisadidir. Ama tek bir iş
letme bakımından bu mülâhazanın elbette dı
şında kalır. Bu sebeple, bir başka şehirle nakil j 
mukayesesi yapıldığı takdirde, şehrin ismini I 
söylemiyeceğim, nihayet nakliyat hesapları dik- I 
kate alındığı takdirde, kuruluş yeri öteki şe-
hire intikal etmekte, ama, sınai maliyet bakı- I 
mundan nazara alındığı zaman yeri Batman ola- I 
rak görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda bir I 
nokta üzerinde hassasiyetinizi rica edeceğim. I 
Vatandaşlarımıza, çok kere temaslanmda izah I 
edebiimişimdir, kendi şehrinizin malı 150 ye sa
tılıyorsa, daha aşağı bir fiyatla zarar ederse, I 
ama, diyelim ki, Burdur malı tonu 150 lira. 
Bunun yanında, Adana çimentosunun tonu 130. I 
Siz bizim Burdur Çimento Fabrikası çalışması- I 
na devam etsin diye, çimentoyu 150 ye ,mi, yok- I 
sa 130 a mı alırsınız? Diye bir soru sorduğu- I 
muz zaman gayet tabiî ki, 130 a alırız diyecek- I 
siniz. Bu itibarla plânlı devreye girmişken I 
memleketimizin imkânlarını en uygun Ölçüleriy- I 
le kullanmakta umumi bakımdan büyük menfa- I 
atimiz vardır. Plânlı kalkınmada vatandaşları- J 
mızın yardımı konusu bilhassa fikir adamları- I 
mız, basın mensuplarımız ve politik adamları- I 
mızın yardımları bu noktada tecelli edecektir. I 
Nihayet sabırsız olmamak lâzımdır. Plânlı dev- I 
reye girdiğimiz andan itibaren muhterem ar- I 
kadaşlarım 15 yıl içinde, 20 yıl içinde başka I 
memleketler böyle hesabediyor, bir nesil için- I 
de gelişmeyi hesabediyor, .bugünden yarma te
sis kurulabilir. Ama vatandaşların kül halin- I 
de gelişmesinde hissolunur neticeler istihsal 
olunmaz. Onun için ihtiyatlı davranmakta fay
da görüyorum. Ama diğer kuruluşun nerede te
kasüf edeceği bilinmediğinden katî olarak bir 
şey'söyliyemiyeceğim. Yoksa ben de arkadaşı
ma bütün suhuletle, yüzde yüz burada kurula
caktır demekle, müstesna bir zevk duyardım. 

Böyle bir tereddüdün bir politika adamına 
yaraşır bir hareket tarzı olmadığını ben de tak-. | 
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dir ederim. Ama, 5 yıllık bir plânlı çalışmaya 
girerken bu plânlamada yer alacak kuruluş yer
lerinin belli olması arifesinde, bilâhara tekzi'b-
cdilmeyi çok daha zararlı telâkki etmekteyim. 
Bu benim ihtiyatkârlığım. Bumdan evvelki ya
pılan etütler çok yakından takibedilmektedir, 
bunu da arkadaşıma izah etmek isterim. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 
Sayın înceoğlu'nun Millî Eğitim ve Millî 

Savunma Bakanlarından sorduğu sözlü sorusu
na geçiyoruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi-
sar Üyesi Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun, fakül
te ve yüksek okullarda okumakta olan takıntılı 
son sınıf talebelerinden çeşitli sahalarda istifade 
edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ve 
yedek subaylık mevzuuna dair Millî Eğitim ve 
Millî Savunma Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/33) 

(BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Bakan
lar da burada. Soruyu okutuyorum. 

T. B. M. M. C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. Fakülte ve yüksek öğretim yapan son 

sınıf gençlerden bir veya birkaç dersten ta
kıntılı kalanların boşta geçen senelerinin 
heba olup gitmekte olduğu acı bir hakikat 
olduğundan ve bu gibi gençlerin çalışmak 
arzu ve emellerini izhar ederek kendilerine 
lâzımgelen alâkanın gösterilmediğinden sız
lanmakta olduklarından bunların dertlerine ne 
gibi çareler düşünüldüğünün; bu meyanda : 

A) öğretmensizlik yüzünden çok zor du
rumda bulunan ortaokullarımızın öğretmen 
ihtiyaçlarını karşılanmak üzere, fakülte ve 
yüksek okul son sınıf takıntılı öğrencilerinin 
tâyin edilmelerinin mümkün görülüp görülme
diğinin; Sayın Millî Eğitim Bakanlığınca sözlü 
olarak cevaplandırılmasını. 

B) Yedek subaylık müddetinin iki sene 
olımşundaki fayda ve mahzurların açıklanma
sı ve müddetin bir seneye indirilmesi ve lise 
muadili okul mezunlarına da yedek subaylık 
hakkı tanınması hususundaki düşüncelerinin. 

C) Yedek subaylığın fakülte ve yüksek 
okullardaki son sınıf takıntılı öğrencilere de 
tanımak suretiyle heba olup giden seneleri
nin bu yönden kıymeti endirilmesinin düşünü-
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lüp düşünülmediğinin; Sayın Millî Savunma 
Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygı ile arz ve talebederdm. 

11 . 1 . 1962 
Afyon Karahisar 

Senatörü 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE
SULU (Çorum Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, Sayın senatörler, Sayın Mustafa Yılmaz 
Inceoğlu'nun sorularına cevabımı arz ediyo
rum. 

Mevcut mevzuat muvacehesinde fakülte ve 
yüksek okulların son sınıflarında takıntılı bu
lunan öğrencilerin, ortaokullara öğretmen ola
rak tâyinlerine imkân yoktur. 

Ancak bunlar, 439 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi gereğince açılan öğretmen yardımcı
lığı imtihanlarını başararak yeterlik belgesi 
aldıkları takdirde ortaokul öğretmenliğine hak 
kazanırlar. 

Esasen bu durumda bulunan öğrenciler, bu 
kanuni engeller ortadan kaldırılsa bile, bir 
yandan öğrenciliklerini devam ettirmek, bir 
yandan da öğretmenlik hizmetini ifa etmek 
gibi iki vazifeyi bir arada görmekte müşkülâta 
uğrıyacaklardır. Zira bunlar, öğretmenlik va
zifelerine ancak Kasım ayında başlıyabilecek-
leri gibi, Şubat, Haziran ve Eylül aylarında 
da, yine kendi özel imtihanları yüzünden, hiz
meti terk etmek zorunda kalacaklardır. 

öğretmenliği gelip geçici bir hizmet haline 
getirmenin de kendisine has ciddî mahzurları 
bu konuda hesaba katılmak lâzımdır. 

Muhterem soru sahibi Mustafa Yılmaz In
ceoğlu'nun bu hususu takdir edeceklerinden 
eminim. 

öğretmensizlik başlıca sıkıntımız olmasına 
rağmen prensibe bağlı kalmakta devam ede
ceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ * SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (istanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Sayın senatörler, değerli arkadaşımız 
Inceoğlunun sorusunun ikinci kısmı bana taal
lûk etmektedir. Şimdi buna cevap arz edece
ğim. 
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1. Yedek subaylık müddetinin iki seneye 

çıkarılması zaruretleri : 
Yedek subaylar, 1076 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinde de belirtildiği gibi Silâhlı Kuv
vetlerin seferî subay ihtiyacını karşılamak 
için yetiştirilmektedir. Hak ve vecibeler ba
kımından muazzaf ve yedek subaylar arasın
da en küçük bir fark mevcudolmadığma göre 
yedek subayların da muazzaf subay derece
sinde yetiştirilmesi gerekir. Aneak bundan son
radır ki, seferde bir takımın veya gereğinde 
bir bölüğün sevk ve idaresi, hayat ve mukad
deratı kendisine emanet edilebilir. Yedek su
bay adaylarının silâh altına alındıkları tarih
ten terhis edilecekleri tarihe kadar geçen süre, 
kendilerinin nazari ve amelî sahada yetişti
rilmesine hasredilir. Silâhlı Kuvvetlerin mo
dern silâh, araç ve gereçlerle donatılmış bu
lunduğu göz önünde tutulacak olursa bu şe
kilde donatılmış bulunan birliklerde kendile
rine verilecek vazifeleri yapabilecek bir du
ruma getirilebilmeleri için iki senelik süre 
ancak kâfi gelmektedir. Aksi halde yedek su
baylar yetiştirilmeden terhis edileceklerin
den seferde kendilerine verilecek vazifeleri li
yakatle yapamamış olacak ve bu durum bin-
netice Silâhlı Kuvvetlerin gücü üzerinde alehte 
tesirini gösterecektir. 

Teknik bir konu olan yedek subaylık hizmet 
süresi, birçok senelerin verdiği tecrübelerin 
neticesi olarak tesbit edilmiş ve buna göre de 
kanunda yer almış bulunmaktadır. Bu hal, aynı 
zamanda vatandaşlar arasında eşitliği de 
sağlamaktadır. NATO'ya dâhil olmamız do-
layısiyle; bundan doğan vecibeleri yerine getir
mek zorunluluğumuzu bir yana bırakalım. Hat
tâ hiç NATO'ya dâhil olmasak da memleketi
mizin jeopolitik durumu her vakit kuvvetli bir 
ordu bulundurmamızı hayati bir zaruret haline 
sokmaktadır. Bu itibarla, bir kalkınmaya giri
şebilmek için her şeyden evvel, tehlikeleri ber
taraf edecek kuvvetli, kendisine güvenilir bir 
orduya sahibolmak gerekir. 

Dünyada hiçbir madde yoktur ki, insan ta
rafından işlenmedikçe, kullanılmadıkça bir kıy
met ifade edebilsin. Bu bakımdan en teknik 
silâh, araç ve gereçler bile kalifiye personel ta
rafından kullanılmadıkça sevk ve idare edil
medikçe bir değer taşımaz. Bu mülâhaza iledir 
ki, yedek subayların kendilerine seferde verile-
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cek vazifeleri liyakatle yapabilecek bir hale ge
lecek şekilde yetiştirilmeler! için iki senelik 
süre tesbit edilmiş bulunmaktadır. Aksi halde bu 
süre bir seneye indirildiği takdirde, sedirde: or
dunun subay ihtiyacı keyfiyet değil, kemiyet 
esasına dayanılarak ikmal edilecektir. Böyle bir 
ordu için kuvvet, basarı bahis konusu olamaz. 
Fecî akıbete İntizar etmek ieaheder. 

Yedek subaylık müddetinin iki seneden az 
olması takdirinde belirecek, ihtiyaç dolayısiylo, 
terhis edilmiş yedelc subayla>'m zaman zaman 
silâh altına çağırdın al arı. icabedeeek, bu da da
ha büyük aksaklık ve huzursuzluklara. yo! aça
caktır. 

Halen heı- sene fakülte ve yüksek okullar
dan mezun olanlar sayısı ordunun sefer subay 
ihtiyacına muhtemel zayiatla birlikte noksan
sız olarak cevap verecek durumdadır. Silâhlı 
Kuvvetlerin sefer için yedek subay ihtiyacı se
nede ortalama -'1 500 dür. Eski duruma dönül
düğü takdirde her yıl on bir bin ilâ on iki bin 
yedek subay adayı ortaya çıkacaktır. Bugün 
kaynağımızda eğitim «örmüş yüz on yedi bin 
yedek subay mevcuttu!-. Kaynakta bir tahdit 
yapılmamış olsaydı, 1970 yılında bu miktarlar; 
eğitim görmüş yedek subay miktarı 227 000 e, 
eğitim görmemiş yedek subay adayı 30 000 o 
vâsıl olacaktı. Halbuki Silâhlı Kuvvetlerin se
fer kadrolarına yükseltilmesi ve muharebe za
yiat faktörlerine göre bir yıllık ziyatın karşı
lanması için icabeden miktar, âzami 70 000 ci
varındadır. Bu hesaba göre bugün kaynakta 
47 000, 1970 te 157 000 ihtiyaç fazlası yedek 
subay kalacaktı. Eğitim görmemiş olarak ka
lanlar bu hesabın d ışı nebidir. 

Lise ve muadili okul mezunlarının yedek su
bay yetiştirilmesi halind- bu öğrenim müesse
selerinden her sene mezun olan öğrenci sayısı 
göz önünde tutulacak olursa yedek subay mik
tarı ordunun sefer'ihtiyacından yüzde 300 faz
la olmuş olur. Yedek sultayla'- sefer ihtiyacı 
için yetiştirilmektedir. Sefer ihtiyacının fakül
te ve yüksek okul mezunu yedek subaylarla, 
karşılanması mümkün olduğuna göre lise ve 
muadili okul mezunlarının yedek subay yetişti
rilmesine lüzum yoktur. Yedek subay yetiştiril
meleri halinde seferde kadro münhalı olmıya-
cağmdan kendilerine yedek subay olarak vazife 
verilmiyecektir. 

silâh, araç ve gereçlerle donatılmış bulunmakta 
ve her yıl bunlara yenileri ilâve edilmektedir. 
Bu bakımdan muasır ordularda olduğu gibi or
dumuzda da. kilit "personel ve teknik xK-rs0Tıe^ 
büyük değer kazanmış bulunmaktadır. Elde 
mevcut silâh, araç ve gereçler göz önünde tutu
lacak olursa bu silâhların kilit ve teknik perso
nel yerlerinde ancak genel kültüre sahip er sta
tüsünde bulunan personelin liyakatle vazife 
görmeleri mümkündür. Hattâ NATO'ya dâhil 
devletlerin birçoklarında bu mühim yerlerde er 
statüsünde bulunan fakülte ve kısmen de lise 
mezunları liyakatle vazife görmektedir. Bu ba
kımdan lise ve muadili okulların mezunları yu
karda arz edilen değerli yerlerde istihdam edil
mek üzere er olarak yerleştirilmektedirler. 

2. Yukarda birinci soruya verilen cevapta 
belirtildiği gibi halen fakülte ve yüksek okul
lardan her sene mezun olan öğrenen sayısı or
dunun seter yedek subay ihtiyacına muhtemel 
zayiatla birlikte noksansız olarak cevap 'vere
bilecek durumdadır. 1901 - 1962 ders yılı baş
langıcında gençlerimizden üniversite ve yük
sek okullara ka'bııl için müracaat edenlerin ve 
buna kıyasen mütaakıp ders yıllarında müra
caat edeceklerin sayısı göz önünde tutulacak 
olursa ilerideki yıllarda fakülte ve yüksek okul
lardan her sene mezun 'olacak (öğrenci miktarı 
ordunun sefer yedek subay ihtiyacının çok üstü
ne çıkacaktır. Bu durum karşısında alınacak 
tedbirlere, tahditlere ait çalışmalar yapılırken 
fakülte ve yüksek okullardan mezun olamamış 
veya bu öğrenim müesseselerinin son sınıfla
rında takıntılı bulunanların yedek subay yetiş
tirilmesi düşünülemez. 

Halen yürürlükte bulunan mevzuata göre 
fakülte-'ve yüksek, okul mezunları yedek subay 
yetiştirilmektedir. Fakülte veya yüksek okulun. 
son sınıfında takıntılı olanlar Millî Eğitim 
mevzuatına, göre yüksek öğrenim diploması al
mamış olduklarından, lise veya. muadili okul 
mezunu .kabul edilmektedirler. Bu bakımdan 
bu durumda olanların askerlik mevzuatı hü
kümlerine göre de öğrenim derecelerinin icab
et ti rdiği statüye tabi tutulmaları gerekir. 

BAŞKAN — Sayın İneeoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOLUĞLU (Af

yon Kara hisar) — Çok muhterem Millî Eğitim 
Ordu, yukarda da belirtildiği gibi modern ve Millî Savunma 'Bakanlarımızın verdiği iza~ 
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hatlardan dolayı evvelâ teşekkürlerimi arz öt
meyi zevkli bir vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlar, bir memle
ketin örf ve âdetlerinden ve ihtiyarlarından 
doğduğu hepinizin malûmudur; şu husus bir 
realitedir ki yüksek tahsil "yapmaya niyet i ol-
mıyan, yani hayatlarının başka 'bir işle meşgul 
olarak kazanmayı düşünen gençlerimizden "bir
çoğu sırf askerlik hizmetini yedek subay olarak 
yapabilmek için lise tahsilini 'bitirmeye çalışı
yorlardı. 

Bugün ise; lise mezunlarından yedek subay 
hakları alınmış olduğuna göre, liseye devanı 
eden 'gençlerin adedi mutlaka azalacağı kanaa
tindeyim. Evvelki senelerin istatistikleri tetkik 
edilirse bu hakikat anlaşılacaktır. Bu İtibarla, 
millî eğitim sahasında da hızla ilerliyerek mu
asır Avrupa devletleri seviyesine ulaşmak ga
yemiz olduğuna göre, Sayın Bakanımızdan, re
aliteler 'göz önüne alınarak memleket 'gençliği
nin lise tahsiline karşı şevk ve 'heveslerinin kı
rılmaması için, onlara yeni imkânlar hazırlan
mak üzere etüdedildiğinin, ihiç değilse yedek 
öğretmen veya çavuş olarak istihdam edilebi
leceklerinin açıklanmasını beklerdik. 

Şahsi kanaatim o dur ki hiç olmazsa mı se
nelik bir müddet için milli eğilim seferberli
ğinde lise mezunlarında istifade etmek sari ti:-. 

Askerî eğitim ve talimlerinin yaz tatillerin
de yaptırıl ması, bu da 'kâfi 'gelmiyorsa, eskiden 
olduğu gibi lise öğrencilerine yaz tatillerinde 
askerî kamplar ihdas edilmesi ve okullarda as
kerlik derslerinin çoğaltılması lâzımdır. Biz, 
millet olarak hızla kalkınabilmemiz için her 
fırsattan istifade etmeye, boş vakii geçirme
meye mecburuz. 

Hizmet müddetine gelince; yedek subay 
'hizmet müddetinin 2 seneye çıkarılmasında as
kerî eğitim bakımından elbette ki bir fayda 
vardır. Fakat, bu faydanın yanında mahzurla
rını da göz önüne almak suretiyle bîr sene 
içinde sıkı bir talim ve eğitimle icabeden askerî 
bilgi verilip verilemiyeceğini iyice düşünmemiz 
icabeder. 

Memleketin, her zamankinden daha çok 
emeğe ve ihtisas sahibi elemanlara ihtiyacı bu
lunduğu bir devirde geniş bir tahsilli kütle, 
uzun zaman silâh altında bulundukça, hem he
der olacak, hem de tam bir gelişme ve olgun-
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İaşma çağında olan gençlik ilim yolundan iki 
sene gibi uzun bir zaman uzaklaştırılmak sure
tiyle bu yolda ki şevk ve heyecanlarına büyük 
bir set çekilmiş olacaktır. Bu mahsurların da 
göz Önüne alınması lâzımdır. 

Şimdi, burada açık ve samimî olarak konu
şalım. Yedek subay hizmetindeki tecrübeleri
mize 'göre daha sıkı 'bir talim ve eğitim ile ve 
bilhassa gece eğitimine önem vermek şartiyle 

bizim öğrettiğimizin birkaç misli öğretilebilir 
bu suretle bir yıl içinde istenilen bilginin veri
lebileceği kanaatindeyim. Şöyle ki okulu müd
deti sonunda sıkı bir imtihana tâbi tutularak 
muvaffak olamıyaular bilâ kaydü şart assubay 
çıkarılacağına kaani olunca gece gündüz çalış
mak mecburiyetinde kalırlar. 

licı- sahada hızlı kalkınma için çok çalış
maya mecbur bulunduğumuza göre ve .'bilhassa 
askerlik en mukaddes bir vatan hizmeti olduğu
na, göre, durumu bu zaviyeden mütalâa etmek, 
yani az bir zamanda çok iş görmek mecburiye
tinde olduğumuza kaaniim. - -

Yedek subaylık müddetinin bir sene olması, 
tahsil görmiyen vatandaşlarla askerlik hizmeti 
bakımından bir müsavatsızlık sayılamaz. Çün
kü onlar, uzun yıllar okul sıralarında iktisabet-
tikleri mümarese sayesinde, askerî bilgileri de 
bir senede öğrenebileceklerini herkesin bilâ-
kaydü şart teslim etmesi lâzımdır. 

Bugün için fakültelerin son sınıfında ikmal-
li beklîyen öğrencilerin yedek subay olmak mük
tesep haklan olduğuna göre. müracaat eden
lerin hemen yedek subaya alınmaları veyahutta 
yedek öğretmen olarak orta okullara 'tâyin edil
meleri lâzımdır. Bu suretle ortaokul öğretmen 
sıkıntısı da biraz hal'ü'lemiş olacaktır. 

Halbuki müracaatleri -halinde lise mezunları 
gibi ilkokula yedek öğretmen olarak alındıkla
rını öğrenmiş bulunuyoruz. Ben bunların ilk
okullara tâyinlerini tasvlbetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz üniversitelerin 
son sınıfında takıntılı öğrencilerin ancak orta
okul öğretmenliklerine yedek öğretmen olarak 
vekâleten alınmaları lâzımgeldiğini kasdetmiş-
tik. Sayın Bakanlarımızca bunların doğrudan 
doğruya ' 'öğretmen olarak tâyin edilmelerini 
istediğimiz anlaşılmıştır. Bu hususu da tavzihen 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN --- Soru cevaplandırılmıştır." Şim
di diğer soruya geçiyoruz. 
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6. — Cumhuriyet Senatosu Altalya Üyesi 

Mustafa özer'in, Antalya'da akar yakıt fiyat
larının yeniden tetkik edilerek indirilip indi-
rilemiyeceğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

BAŞKAN — Sayın Özer burada mı? Bura
da. Sayın Ticaret Bakanı buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

11 . 1 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların sözlü olarak Ticaret Ba

kam tarafından cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygı ile arz ve rica ederim. 

Antalya Senato Üyesi 
Mustafa özer 

Antalya'ya evvelce akar yakıt deniz yoluyla 
ve variller içerisinde gelmekteydi. 

1. Varillerin vapurdan rıhtıma çıkarılması, 
rıhtımdan gazhaneye nakli ve boşalan varillerin 
tekrar aynı yoldan, geriye gönderilmesi gibi mas
raflar akar yakıt fiyatlarını artırıyordu. 

2. İki seneden beri Antalya'ya ilgili şirket
ler tarafından akar yakıt depoları yapılmıştır. 
Akar yakıt gemileri İskenderun veya İzmir Ana 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, akar yakıt satış fiyatları hak
kında Antalya Senatörü. Sayın Mustafa özer'in 
sözlü sorusuna cevaplarımı arz ediyorum : 

1. Akar yakıt fiyatlarının tesbiti salâhiye
tini Ticaret Bakanlığına veren 5/364 sayılı Ka-
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Akar yakıt depolarından aldıkları yakıtı doğru 
ca hortumları vasıtasiyle Antalya'daki depoları
na boşaltmaktadırlar. Bu sayede 1 nci maddede
ki boş varil masrafları ortadan tamamen kalk
mıştır. Bu yüzden akar yakıt fiyatlarında bir 
indirme olması lâzımdır. Fakat bu indirme ya
pılmamıştır. Bu sebeple akar yakıt müstahliki 
ortalama olarak beher kiloda 9 kuruş fazladan 
olarak bir para ödemektedir. Akar yakıt şirket
leri de bu parayı havadan kazanmaktadır. 

3. Antalya'da ayda 2 000 ton akar yakıt sa
tılmaktadır. 9 kuruştan ayda 2 000 ton akar ya
kıtın 2 senelik tutarı 4 milyon 320 bin lirayı bul
maktadır. Bunun 4/5 ini yabancı şirketler sattı
ğına göre bu paranın 3 milyon 456 bini memle
ket dışına çıkmaktadır. 

Netice olarak : 
a) Antalya'da akar yakıt fiyatlarının ye

niden tetkik edilerek indirilip indirilemiyeceği, 
b) Yabancı şirketlerin meşru olmıyarak ka

zandıkları 3 milyon 456 bin liranın geri alına
rak Hazineye varidat kaydedilmesinin mümkün 
olup olmadığını, 

e) Diğer vilâyetlerimizde buna benzer bir 
durum varsa oralarda da fiyat indiriminin ya
pılmasını. 

rarnamenin 1 nci maddesi «ilgili belediye en
cümeninin esbabı mucibeli kararı ve mahallî en 
büyük mülkiye amirliğince tasdik edilmesi şartı 
ile akar yakıt satış fiyatları tanzim olunur.» 
demektedir. Akar yakıt fiyatlarında nakliye ile 
tahmil ve tahliyeden dolayı yapılması gereken 
değişikliklerde Bakanlıkça durum takibolun-
makla beraber, bütün yurtta teşkilâtımız olma-

Not : 
Halen Antalya'da perakende satılan beher kilo akar yakıtın fiyatı : 

Benzin Gazyağı Motorin 

82,45 Bugünkü satış fiyatları (Kuruş, santim) 
63,40 Ana depo satış fiyatı 

Ana depodan Antalya'ya navlun 
Antalya deposundan acentaya nakil ücreti 
Belediye İstihlâk Vergisi 
Asker ailelerine yardım 
Acenta kârı 
Perakende kârı 

112,07 74,19 73,80 Antalya'da perakende satılması lâzımgelen fiyat 

121,90 
99,77 
4, 
1, 
2, 
1, 
0,90 
3,40 

83,35 
63,69 
4, 
1, 
1, 
0,50 
0,85 
3,15 

82,45 
63,40 
4, 
1, 

' 2, 
ı, 
0,75 
1,65 
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clığı cihetle ancak mahallî müracaatlar tetkikte I 
ön plâna alınabilmektedir. I 

Sayın senatörün ikazı üzerine derhal keyfi- I 
yet Antalya Valiliğinden sorulmuş ve Antalya 
Belediye Encümeninden alman nakliye, tahmil 
ve tahliye rayiçlerine göre Antalya şehri akar 
yakıt âzami satış fiyatları gerçekten yüksek 
görüldüğü için fiyatlar yeniden tesbit edilerek 
mahalline tebliğ edilmiştir. I 

Bu duruma göre Antalya şehri akar yakıt 
satış fiyatlarında, beher kilo başına; 

Benzinden 5,35 kuruş. 
Gazda 4,65 ;» 
Motorinde 4,15 » luk bir indirim 

temin edilmiş bulunmaktadır. 

2. Antalya'da aylık akar yakıt sarfiyatının 
2 bin ton olduğu hakkında sayın senatöre ve
rilen malûmatta bir yanlışlık olduğu kanaatin
deyiz. Antalya'da ortalama aylık akar yakıt 
sarfiyatı 1 000 tondan ibarettir. 

3. Tevzi şirketlerinin elde etmiş olduğu 
kârların dışarıya transferi ve bu suretle döviz 
kaybı bugünkü mevzuat ve tatbikat muvacehe
sinde mevzuubahis ve varit değildir. 

4. Diğer vilâyetlerimize de, fiyatların mu
rakabesi mevzuunda hassasiyet gösterilmesi ve 
5/364 sayılı Kararname hükümlerine göre tes
bit edilecek neticelerin Bakanlığıma bildiril
mesi tamim edilmiştir. Fakat, her vilâyette 
muhtelif ölçüde tatbik edilmesi lâzım gelen tah
mil ve tahliye gibi maliyete müessir unsurlar 
sebebiyle ve müstehliki tazyik eden birtakım 
fiyatların tesbiti yüzünden bu şikâyetlerin te
vali etmesi karşısında, mevzuu esaslı olarak 
tetkik etmeyi zaruri gördüm. Bugün Bakanlık-
lararası salahiyetli temsilcilerden mürekkep bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Akar yakıt satış fi
yatları esaslı surette tesbit edilip neticesi alın
dıktan sonra, bunları hem efkârı umumiyeye, 
hem de mahallerine tebliğ edeceğiz. Bu mevzu 
esaslı surette etüde alınmıştır. Zannediyorum 
ki, bu şekilde esaslı tetkikten sonra her mahalle 
göre tehalüf gösteren, müstehliki tazyik eden ve 
şikâyetlere meydan veren tatbikat kendiliğin
den zail olacaktır. 

Bu mâruzâtımın sayın senatörü tatmin ede
ceğine emin olarak hürmetle huzurunuzdan ay
rılıyorum. I 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Mustafa özer, 

MUSTAFA ÖZER (Antalya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Ticaret 
Bakanının vermiş olduğu cevaptan çok mem
nun oldum. Benim maksadım Antalya'da yük
sek olan akar yakıt fiyatlarının indirilmesinden 
ibaretti. Onu da Sayın Bakan tetkik etmişler, 
mümkün olan indirmeyi yaptırmışlar. Bunun 
için huzurunuzda kendilerine çok teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy'un, PTT idaresinin malî duru
muna ve Telefon kanunlarının tevhidine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da, Ulaştırma Bakanı yok. Gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, çiftçimizin kullandığı süper 
fosfat gübrelere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/37) 

BAŞKAN — Soru sahibi Cemal Tarlan bu
rada. Tarım Bakanı yok, bir hafta sonraki bir
leşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, yurdun muhtelif bölgele
rinde yapılmış olan kadastro tesbitlerinin tashihi 
hususunda ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne 
dair Başbakan ve İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Soru sahibi Rifat öztürkçine 
burada. îmar ve îskân Bakanı ve Başbakan adı
na cevap verecek kimse yok. Soru bir hafta 
sonraki birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Nevzat özerdemli'nin, talebelere verilen resmî 
hüviyet cüzdanlarına dair, Millî Eğitim, Ulaştır
ma ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/43) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok
lar. 6 Mart 1962 günü, sözlü sorular görüşülür-
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ken de bulunmadığından sözlü sorusu - bir defa 
daha yenileme hakkı baki olmak üzere - düş
müştür. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey olma

dığından 29 . 3 . 1962 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,05 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Tur
gut Göle'nin, 1 Haziran 1961 tarihinden itibaren 
Kars ve ilçelerine Et - Balık Kurumu adına gön
derilmiş veya tahsis edilmiş Besicilik kredisine 
dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı thsan 
Gürsan'ın cevabı (7/22) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ederim. 

Turgut Göle 

Kars'ta intişar eden Ekinci Gazetesi aylar
dan beri maksat ve mahiyeti bizce bilinen bir 
neşriyatta bulunmakta, zaman zaman İstanbul 
ve Ankara basınında bu maksadını tazelemek
tedir. Bugünkü Kudret Gazetesinde; «Doğu'da 
yeni oyunlar mı? C. H. P. lilerin Besici kredisi 
aldıkları ısrarla iddia ediliyor. Kars basını ilgi
lileri suçluyor.» başlığı altında, büyük punto
larla Doğu'daki güç durum üzerinde tesirleri 
şüphelerle mümkün olacak şekilde aynı iddia
lar tekrarlanmaktadır. Bu sebeple : 

1. 1 Haziran 1961 tarihinden itibaren 
Kars ve ilçelerine Et - Balık Kurumu adına 
gönderilmiş veya tahsis edilmiş (Besicilik) kre
disi olarak Ziraat Bankasının verdiği Türk lira
sının miktarı nedir? 

2. Bu miktarın ne kadarı kullanılmıştır? 
Kimlere verilmiştir? 

3. Bu kredinin verilmesi şartları nelerdir? 
4. Bu krediden istifade etmek üzere müra

caat edenlerin ayrı ayrı isimleri ve taleplerinin 
mahiyeti nedir? 

5. Talepte bulunup da almıyanlar olmuş 
mudur? Olmuşsa sebebi nedir? 

6. Bu krediden istifade edenler Et - Balık 
Kurumunun şartname ve sözleşmelerindeki hu

suslarla Ziraat Bankasının şartlarını kredi alır
ken yerine getirmişler midir? 

7. Bu krediden o sırada artan yani kulla-
nılmıyan miktar olmuş mudur? 

8. Bu krediden istifade edenlerin bu kredi
yi almalarında mevzuat ve usule göre hakları 
var mıydı? 

9. Bu kredilerin verilmesi sırasında şikâyet 
ve itiraz olmuş mudur? 

.10. Bu kredilerin verilmesi .sırasında Kars'
ta, ilçelerde veya banka Umum Müdürlüğünün 
bulunduğu Ankara'da verilme hususunda her 
hangi bir şekilde siyasi şahısların, telkin veya 
talepleri olmuş mudur? 

11. Böyle bir hareket ve hu yolda kredi 
açılmışsa, tavassut edenler ve haksız kredi 
açanlar hakkında derhal kanuni işlem yapıl
ması cihetine gidilmesi düşünülmekte midir? 

12. I. C. A. dan verilen bu krediden, şart
ları yerine getirmiyen köylüler yani yem veya 
paraya ihtiyacı olan herkes alabilecek miydi? 

13. İ. C. A. dan verilen bu kredinin müd
deti ne kadardı? Faiz nisbeti ne idi? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 19 . 3 .1962 
Teşk. Genel Md. 

Ş. IV 
Sayı : 3622 

özü : Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Turgut Göle'nin yazılı öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 2 . 1962 günlü ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 433/582 - 7/22 sa
yılı yazınız 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Turgut 
Göle'nin. 1 Haziran 1961 tarihinden itibaren 
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Kars ve ilçelerine Et ve Balık Kurumu adına 
gönderilmiş veya tahsis edilmiş besicilik kredi
sine dair yazılı önergesi tetkik edilmiş ve bu 
konudaki işlem aşağıda açıklanmıştır. 

1. CR - 44 -13 - 2 sayılı Karşılık Paralar An
laşması gereğince T. C. Ziraat Bankasında tesis 
edilmiş olan 15 000 000 liralık kasaplık hayvan 
mubayaası ve beslenmesi maksadına matuf özel 
fondan Kars ili ve ilçelerine 1 Haziran 1961 ta
rihinden başlıyarak 1961 yılı sonunda bitmiş 
olan birinci besicilik devresi içerisinde ceman 
1 070 000 lira, 1962 yılı başından beri devam 
etmekte olan ikinci besicilik devresinde ise 24 
Şubat 1962 akşamı itibariyle ceman 1 062 000 
lira plasman tahsis edilmiştir. 

Et ve Balık Kurumundan ilgili kombinala
rın kapasitesine istinaden verilen kombina kon
tenjanlarına göre, Kars ve ilçelerinin ilk besi
cilik döneminde 3 000 koyun ile 1 715 sığırın 
mubayaa ve yemleme bedeli için ceman 1 500 000; 
ikinci besicilik döneminde ise Kars ve ilçelerine 
Erzurum ve Erzincan il ve ilçeleri de dâhil ol
mak üzere 12 000 koyun ile 8 000 sığırın mu
bayaa ve yemleme bedeli için ceman 6 000 000 
liralık limit ayrılmıştır. Bu limit Et ve Balık 
Kurumu ile T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür
lüğü Merkez Teşkilâtınca bilinmekte, ilgili şu
belere tebliğ edilmemiş bulunmaktadır. Bu su
retle limit tahsisinin mâna ve gayesi, o bölge
ler bankalarından T. C. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğüne intikal edecek plasman talepleri
nin bu limitler doluncaya kadar karşılanma-
siyle yakînen ilgilidir. Her iki besicilik döne- ı 

minde de mahallî Ziraat Bankası şube ve ajans
larından intikal eden plasman talepleri bu li
mitleri doldurmamıştır. Limitler dâhilinde plas
man tahsislerinin yapılmasına devam edileceği 
tabiîdir. 

2. Yukarda birinci maddede izah edildiği 
üzere şubelere umumi mahiyette tahsisler yapıl
mayıp mahallî Ziraat Bankalarından gelen mün
ferit ve lehtarı belli plasman talepleri T. C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce bilinen li
mitler dâhilinde kalınmak kaydiyle kesintisiz 
karşılanmakta olduğundan, prensip itibariyle 
tahsis edilen plasmanların kullanılmaması mev-
zuubahsolıaan&z. 

Ancak, ârızü hallere inhisar eden plasmanın 
kullanılmaması keyfiyeti Genel Müdürlüğe bildi -
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rikliğinde plasman geri alınmaktadır. Nitekim 
Sarıkamış'ta Nuri Bildik'e 12 . 7 . 1961 tarih 
ve 211 sayılı Genel Müdürlük yazısı ile tahsis 
edilen plasmanın besicinin vazgeçmesi sebebiy
le kullanılmadığının Mahallî Ziraat Bankasın
dan bildirilmesi üzerine 16 . 8 . 1961 tarihli ve 
241 sayılı Genel Müdürdük emri ile bu plasman 
geri alınmıştır. Aynı şekilde Ardahan Ziraat 
Bankası Ajansına Servet Yılmaz için 7 . 8 . 
1961 gün ve 215 sayılı taliimatla tahsis edilen 
49 000 liralık plâsıman, besicinin krediyi kul
lanmaktan vazgeçmesi üzerine mahallî bankanın 
teklifine istinaden 16 . 8 . 1961 gün ve 231 sa
yılı Genel Müdürlük talimatı ile geri alınmıştır. 
Buınlar dışında kullanıllmıyan plasman yoskttur. 

Kars ve ilçelerindeki Ibesieilere ibu maksatla 
açılan krediye ait liste ilişiktir. 

3. Bu krediler, Hükümetimiz ile Amerikan 
AID (ICA) Misyonu arasında imzalanan Pro
tokole göre, memleketteki kasaplık hayvan 
endüstrisini geliştirmek ve 'kaliteli et istihsali
ni teşvik etmek gayesiyle besicilere açılmakta
dır. 

İlişik 1961/2639 ve 1961/2757 sayılı T. C. Zi-
rasalt Bankası genelgelerinde de görüleeeği üze
re büyük ve küçük Ibaş besi hayvanı mubayaa 
edecek ve bunları teknik usullere göre bakıp 
besJiyecdk, sonunda Et ve Balık Kurumuna sa
tacak olata besicilere, Et ve Balık Kurumu ile 
bu konuda yapacakları mukaveleleri T. C. Zi
raat Bankasına ibraz etmeleri halinde kredi 
açılmaktadır. 

4, 5. Bu krediden istifade etmek üzere mü
racaat eden besicilerin isimleri ile taleplerinin 
mahiyeti, ilişik listede gösterümıiştir. T. C. Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğüne mahallî Ziraat 
bankaları kanalı ile intikal ettirilen bu taleler 
tamamen karşılanmıştır. Mahallî (bankalarca 
imltikal etltirilerek Genel Müdürlük tarafından 
reddedilmiş talebolmadığı gibi, (kredi talebeden 
besicilerin mahallî bankalar tavassut ettirilmek-
sMn T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 
yapılmış plasman talepleri de yoktur. 

Netice itibariyle T. C. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğüne aksedip de karşılanmamış kredi 
taldbi mevcut değildir. Bununla 'beraber esas 
itibariyle duruımları ilişik genelgelerde yazılı 
hükümlere uygun bulunan müracaatlerin ma
hallî Ziraat Bankasınca kredilendirilmesi uygun 
görülen talepleri plasman temini zumnında Zira-
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at Bankası Genel Müdürlüğüne aksettirilmekte j 
ollduğundau ve mahallî bankalarca talebi tmev-
zuat esaslarına uymıyanlar için Genel Müdür
lüğe bilgi verilmesi usul olmadığından; duru
mu, besici bülunmaunalk, ödeme ıgücü kâfi ol
mamak, gerekli 'ahır ve tesislere sahip bulun-
•nıamalk, lüzumlu teminatı göstermemek gibi 
ve buna benzer sebeplerden işbu genelgeler ve 
umumi mevzuat hükümlerine uymıyan talepler 
banlka teşkilâtınca reddedilmiş olabilir. 

6. Bu krediden istifade edecek alanlar mu
ayyen vasıfta ihayvan itesliml ve saire şeklinde
ki şartları tahakkuk ettireceklerimi Et ve Balıik 
Kurumu ile imzaladıkları mukavelelerle peşinen 
taıahhüdetmekte ve hattâ mukaveleye ademiri-
ayet hailinde Et ve Balık Kurumuna karşı mu
ayyen cezai şart ile bağlı bulur.maktaidırlar. 

Bu mukavelelerin mahallî Ziraat Bankasına 
ibrazını mütaakıp durumu mevzuat esaslarına 
uyanların talepleri plasman tahsisi bakımından 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne intikal et
tirilmekte ve plasman tahsisini mütaakıp ma
hallî Ziraat bankalun tarafından kredi açıl
maktadır. 

Et ve Balık Kurumunun aradığı muayyen 
vasıf ve kalitedeki muayyen baş hayvanın belli 
zamanda kendilerine teslimi şartı besici tarafın
dan yerine getirilmezse, Et ve Balık Kurumu 
besiciden teslim edilmiyen hayvanın adedi nis-
betinde ceza tahsil etmektedir. 

T.C. Ziraat Bankasınca, kredi lehtannm ge
rekli şartları haiz olup olmadığı ikrazdan evvel 
mahallî bankalarca incelenmekte ve aranan şart
ları haiz olan besicilerin talepleri Genel Müdür
lüğe intikal ettirilmekte olduğundan, kredi açıl
dıktan sonra mahallî Ziraat bankalarının takib-
edeceği konu, besici tarafından bu paraların 
mahalline sarfı ve vâdeleri hitamında bankaya 
ödenmesinden ibaret kalmaktadır. 

Kars ili ve ilçelerindeki Ziraat bankaların
dan açılan kredilerin mahalline (gayesine) sarf 
edilmediği yolunda Ziraat Bankası Genel Mü-
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dürlüğüne intikal etmiş bilgi yoktur. Böyle bir 
bilgi alındığında kredilere derhal muacceliyet 
verdirilerek tahsiline gitmek banka usullerin-
denidir. Bu bölgeye ait umumi tahsilat durumu 
ise bankacılık icaplarına göre tatminkâr telâk
ki edilebilir. Bununla beraber mevcut cüzi baki
yelerin de süratle tahsili hususu bankalarca ya
kından takibedilmektedir. 

7. Yukarda izah edilen kredinin işleyiş 
mekanizmasından da anlaşılacağı üzere artan, 
yani kullanılmıyan kredi yoktur. 

8. Mahallî Ziraat bankalarınca, bu krediyi 
kullanması mevzuat ve usullere göre haklı bu
lunan besicilerin müraeaatleri Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne aksettirilmektedir. 

9. Bu kredilerle ilgili olarak T.C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğüne her hangi bir şi
kâyet ve itiraz aksetmemiştir. 

10., 11. Bu kredilerin verilmesi sırasında 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne gerek 
siyasi, gerekse gayrisiyasi şahısların her hangi 
bir telkin, talep veya tesirleri olmamıştır. Ma
hallî Ziraat Bankası şube ve ajanslarının da her 
hangi bir tesir veya telkinle hareket etmemeleri 
ve edemiyecekleri asıl olup başkaca bilgiye sa
hip bulunulmamaktadır. Bu konuda bir iddia 
veya ihbar vâki olursa banka müfettişleri mari
fetiyle derhal tahkik ettirileceği tabiîdir. 

12. ICA dan verilen bu krediden şartları 
yerine getirmiyen müstahsilin yani yem veya 
paraya ihtiyacı olan herkesin faydalandırılması 
mümkün değildir. 

Bu gibiler adı geqen bankanın durumlarına 
uygun kredi imkânlarından istifade ettirilmek
tedirler. 

13. Bu kredilerin vâdesi sığır kredisi için 
dört ay, koyun kredisi için üç ay olup faiz nis-
beti de % 7 dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
ihsan Gürsan 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 29 ,12 .1961 
Genelge No: 2757 Zirai Krediler 

Maraşal İşleri 3/6 
Hayvan mubayaası ve beslenmesi maksadına ma
tuf kredi mevzuu hakkında. 

2639 sayılı genelgemize ektir. 
Hükümetimizle AID (ICA) İdaresi Türkiye Misyonu arasında akdedilen CR - 44 - 13 - 2 sayılı 

karşılık paralar proje Anlaşması gereğince memleketimizde kasaplık et endüstrisinin kurulmasını 
teşvik maksadiyle Bankamızda tesis edilen kredi fonunun işleyiş esaslarında ikinci dönem tatbi
katı için bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu sebeple, bu konudaki ilk esasları tesbit eden 1961/2639 sayılı genelgede yapılan değişik
likler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Bu fondan kredi açmaya salahiyetli bankalarımızın adedi artırılmış, 1961/2639 sayılı ge
nelgede kayıtlı Kayseri, Konya, Eskişehir, Adana ve Erzurum vilâyet ve kazalarındaki şube ve 
ajanslarımıza ilâveten, Burdur, Afyon, Kars, Balıkesir, Sakarya ve İsparta vilâyet ve kazaların
daki şube ve ajanslarımız da salahiyetli kılınmıştır. 

2. a) Bu fondan açılan kredi ile satınalınacak sığırlar 13 aylık (dâhil) ilâ 5 yaşında ola
caktır. 

b) 13 aylık dâhil 3 yaş dâhil olanların canlı kilo fiyatlarına baz fiyatlarına nazaran 12 ku
ruş, 4 yaşında olan hayvanların canlı kilosuna 8 kuruş zam yapılacaktır. 

e) Yapılacak teslimatta 13 aylık ilâ 3 yaşında olanların nisbeti % 40 olacaktır. 
ç) Prensip itibariyle teslim edilen hayvanlann randımanları % 51 den aşağı olmıyacaktır. 

Bununla beraber fiyat yönünden baz % 50 olup aşağıda 6 ncı maddede kayıtlı fiyatlar tatbik 
olunacak, % 50 den aşağı randıman için ceza, % 51 ve yukarısmdaki randıman için prim tatbik 
olunacaktır. % 50 den aşağı randıman için ceza beher randıman için kilo başına 8 kuruştur. Sı
ğır ve koyunlarda % 51 (dâhil) den % 53 (dâhil) e kadar randıman için 5 kuruş, %54 ve daha 
yukarıki randımanlar için beher randıman için canlı kilo başına 7 kuruş prim hesabedilir. 

3. Dişiler için gerek sığır ve gerekse koyunlarda baz fiyatından 10 kuruş tenzil edilir. 
4. Beher baş sığır için verilecek kredi haddi değiştirilmiş olup, mubayaa bedeli 350 lira, yem

leme masrafı da 250 lira olarak tesbit edilmek üzere böher başa verilecek kredinin âzami haddi 
600 liraya indirilmiştir. 

5. Malhallî veteriner teşkilâtının muayyen masraflarını karşılamak gayesiyle tefrik olunarak 
vadesiz tevdiat hesabından biriktirilmekte olan % 1 1er ile ilgili tatbikata aynen devam edilecek 
ve aynı şekilde % 1 1er tefrik olunarak vadesiz tevdiat hesabında biriktirilecek, ancak bu para
lardan idaremizce yetki verilmedikçe her hangi bir tediyede bulunulmıyacaktır. Birikmeye devam 
edecek % 1 lerin tediye mahal ve şekilleri teşkilâtımıza ayrıca tebliğ edilecektir. 

6. Bu fondan alman kredilerle beslenilen hayvanların Et ve Balık Kurumunca mubayaaları 
için tesbit edilmiş olan yeni baz fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 

1962 
» 
» 
» 
•» 
» 

Ankara 
koyun 

295 
330 
350 
340 
315 
255 

Komb. 
sığır 

205 
205 
220 
228 
220 
185 

Konya 
koyun 

295 
330 
350 
340 
315 
255 

Komb. 
sığır 

205 
205 
220 
228 
220 
185 

Erzurum 
koyun 

290 
325 
345 
335 
310 
250 

Kom'b. 
sığır 

200 
200 
215 
223 
215 
180 

Z. OBurnu 
koyun 

325 
360 
380 . 
370 
345 
285 

Komb. 
sığır 

235 
235 
250 
258 
250 
215 
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?. Vilâyetlere göre bağlantı yapılacak kombinalar aşağıda gösterilmiştir. 

Vilâyetler Bağlı oldukları kombina 

Kayseri Ankara. 
Konya, Adana, Burdur, Afyon Konya 
Erzurum, Kars Erzurum 
Eskişehir, Balıkesir, 
Sakarya, İsparta Zeytiriburnu 

1961/2639 sayılı genelgenin yukarda yazılı maddelerle değişmiyen hükümleri yürürlüktedir. 
Gereğinin bu izahatımıza göre yapılmasını, bu kredilerin mümkün olan süratle tatbikata inti

kal ettirilmesini, tereddüt edilen hususların idaremizden sorulmasını ve projenin gayelerinden bi
rini teşkil eden 4 - K Teşkilâtı üyelerinin de teşvikini rica ederiz. 

'Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

Genel Müdürlüğü 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Ankara, 31 . I . .1961 

Genelge No. : 2639 
Zirai krediler 
Marşal işleri 

Özü : Hayvan Mubayaası ve beslenmesi maksadı
na matuf kredi mevzuu hakkında. 

3/6 

Hükümetimizle İ. C. A. İdaresi Türkiye Misyonu arasında aktedilen CR 44 - 13 - 2 sayılı karşı
lık paralar Proje Anlaşması gereğince, memleketimizde kasaplık et endüstrisinin kurulmasını teş
vik maksadiyle Bankamızda bir kredi fonu tesis edilmiştir. 

I - Kredi fonunun gayesi : 
a) İç ve dış piyasaların taleplerini karşılamak üzere, memleketimizde iyi kalitede et istihsalini 

sağlıyacak, kasaplık et endüstrisinin kurulması ve geliştirilmesi, 
b) Köylerde kuralmuş olan 4 - K teşkilâtı üyelerinin, hayvan intihabı, beslenmesi, bakım ve 

pazarlanması konularında teşvik ve tedris edilmesi, 
Bu fonun başlıca gayelerini teşkil etmektedir. 
II - Bu fondan kredi açmaya salahiyetli şube ve ajanslarımız : 
Şimdilik bu fondan kredi açmaya yalnız Kayseri, Konya, Eskişehir, Adana ve Erzurum vilâyet 

ve kazalarındaki şube ve ajanslarımız salahiyetlidirler. Yeni bölgelerin ilâvesi veya yukarda sayı
lanlardan bâzılarının çıkarılması icabettiği takdirde keyfiyet Umum Müdürlüğümüzce ilgili teşkilâ
tımıza ayrıca tebliğ olunacaktır. 

III - Kredi fonundan faydalanacak olanlar •. 
a) Bu fondan faydalanacak olan hakiki ve hükmi şahıs veya kooperatifler, aldıkları krediler

le büyük ve küçük baş besi hayvanı mubayaa, edecekler, bunları teknik usullere göre bakıp besliye-
eekler ve muayyen besi müddetinin sonunda da Et ve Balık Kurumuna satacaklardır. 

b) Lehlerine fondan kredi açılacak olanların, fiilen hayvan besiciliği ile iştigal etmiş bulunma
ları, hayvanların bakımı ve barındırılması için lüzumlu tesislere ve yem ambarlarına sahibolmaları 
ieabeder. Bu fasılları haiz olan besicileri, mahallî veteriner teşkilâtı ile Et ve Balık Kurumu Teşki
lâtı müştereken, Et ve Balık Kurumu Teşkilâtı yoksa, doğrudan doğruya veteriner teşkilâtı intihab-
ederek, ilgili bankalarımıza tavsiye edeceklerdir. 
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C. Senatosu B : 45 27 . 3 . 1962 O : 1 
c) Fondan faydalanacak olan 4 - K üyeleri ise, mahallî teknik ziraat teşkilâtı tarafından tav

siye edileceklerdir. 

IV - Müracatm şekli ve incelenmesi : 
a) Bu fondan lehlerine kredi açılması tavsiye edilen hakiki veya. hükmi şahıslar, mahallî vete

riner teşkilâtı ve Et ve Balık Kurumu tarafından müştereken; Et ve Balık Kurumu Teşkilâtı bu-
lunmıyan yerlerde, doğrudan doğruya veteriner teşkilâtı tarafından imzalanacak bir yazı (Ek : 1) 
ile ilgili şube veya ajansımıza müracaat edeceklerdir. 4 - K üyeleri ise, mahallî teknik ziraat teşkilâ
tı yetkilileri tarafından yazılacak bir yazı ile (Ek : 1 a) tavsiye edileceklerdir. 

b) Şube ve ajanslarımız, kredi açılması tavsiye edilen şahsın Bankamızla olan münasebetlerini, 
teminat durumunu ve bilhassa ödeme gücünü, vâdesi geçen borcu olup olmadığını inceledikten 
sonra, mevzuatımız bakımından kredi açılmasında bir mahzur görmezlerse keyfiyeti, tavsiye yazısı
nın (Ek : 1) altında belirtilerek, bu hususta gerekli mukaveleyi yapmak üzere, kendisini ilgili Et 
ve Balık Kurumu Teşkilâtına göndereceklerdir. 

Tavsiye edilen şahsa Bankamızca kredi açılması mevzuat bakımından uygun bulunmadığı tak
dirde, bu husus da bir yazı ile tevsiyeyi yapan mahalli veteriner ve Et ve Balık Kurumu teşkilât
larına bildirilecektir. 

c) Et ve Balık Kurumu kombina veya temsilcilikleri, kredi talebinde bulunan şahısla gerekli 
mukaveleyi yaptıktan .sonra bu mukavelenin bir suretini kredi açılmasına esas olmak üzere alâkalı 
şube ve ajansımıza göndereceklerdir. 

Et ve Balık Kurumunun temsilcisi bulumuıyan yerlerde, şube ve ajanslarımız, Kurum tarafından 
gönderilecek matbu mukavelelerin lüzumlu kısımlarını doldurarak, mukavele yapacak şahsa imza 
ettirecekler ve besicilerin ilerde hayvanları teslim edecekleri kombinalara en kısa zamanda posta-
lıyaeaklardır. Kombinalar mukavelenameyi tekemmül ettirdikten sonra bir suretini mürsil Banka
mıza iade edilecektir. Arzu eden besiciler bu mukavelenameleri bizzat takip ve tekemmül ettirebi
leceklerdir. 

d) 4 - K üyeleri, yaşları itibariyle, şahsi veya hukuki ehliyeti haiz bulunmadıklarından bunlara 
verilecek kredilerde 4 - K üyeleri veli veya vâsileri ile birlikte borçlandırılacak, ancak, 4 - K üye
lerinin mesuliyet hissini benimsemeleri bakımından, veli veya vâsisinin istediği zaman hayvanı sa
tarak paraya çevirmemesi maksadiyle, teknik ziraat teşkilâtı tarafından veli veya vâsi ile üye ara
sındaki münasebeti gösteren hususi bir anlaşma, yapılarak ilgililere imzalattırılacak ve bu anlaş
manın bir sureti de Bankamıza verilecektir. 

V - Kredide ikraz birimi ve şahıs haddi : 
a) Bu fondan açılacak kredi ile satmalınaeak sığırların 2 - ü yaş arasında enenmiş (kısırlaştı

rılmış, idiş edilmiş) erkek hayvanlardan seçilmesi lâzımdır. Aynı yaşlardan % 10 nisbetinde kısır 
inekler de kabul edilebilecektir. Beher baş sığır için mubayaa bedeli olarak 400 lira ve yemleme 
masrafı olarak da 300 lira olmak üzere ceman 700 lira ikraz edilecektir. Sığır besiciliği için açıla
cak kredide şahıs haddi âzami 70 000 liradır. 

b) Satmalınaeak koyunların 2-3 yaş arasında enenmiş erkek hayvanlardan olması icabeder. 
Aynı yaşlardan % 10 nisbetinde kısır dişi koyunlar da kabul edilebilecektir. Beher ba§ koyun 
için mubayaa bedeli olarak 60 lira, yemleme masrafı olarak da 40 lira ki ceman 100 lira ikraz edi
lebilecektir. Koyun besiciliği için açılacak kredilerde âzami şahıs haddi 100 000 liradır. 

VI - Teminat : 
a) Bu fondan açılacak kredilerden faydalanacak hayvan besicilerinin, Bankamız Kanununun 

11 nci maddesinde yazılı teminatlardan yeteri kadar göstermeleri lâzımdır. 
b) 5 000 liraya kadar olan kredilerin, Ödeme gücü müsait çiftçi ve aynı zamanda gerekirse 

tüccar kefaletine istinadettirilmesi mümkün ise de, bu miktarın üstündeki krediler için behemehal 
gayrimenkul ipoteği gösterilmesi icabeder. Mütemmim teminat olarak, millî bankalarımızın vere
cekleri teminat v« kefalet mektupları da kabul edilebilir. 
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c) Alâkalılardan gösterecekleri teminatın nevine göre, usullerimiz dâhilinde taahhütname ve 

borç senedi alınacaktır. Ayrıca kredi ile satmalmaoak hayvanların cinsi, adedi ve nitelikleri be
lirtilerek, tanzim edilecek senetlere istinaden, hayvanlar muteber bir yediemine teslim edilecek ve 
üzerlerine bankamız lehine rehin tesis olunacaktır. 

d) Senetler bir asıl ve dört suret olmak üzere 5 nüsha olarak hazırlanacak, noterin tasdikinden 
sonra asıllarına uygunluğu bankamızca belirtilecek üç nüshadan biri, üzerlerinde bankamız lehi
ne rehin tesis edilen hayvanların yedieminliğini kabul ve taahhüt edenlere, ikincisi, bankamıza rehin 
olan besi hayvanlarının üçüncü şahıslar tarafından haczen satılması imkânını önlemek üzere res
mî bir mektupla ve imza mukabilinde mahallî İcra Memurluğuna, üçüncüsü de borçluya verilecek
tir. Noterce onanan asıl nüsha diğer ikraz evrakı ile birlikte dosyasında saklanacaktır. 

VII - Vâde : 
Hayvanları besleme müddeti koyunlar için takriben 60 gün, sığırlar için de 90 gün olarak kabul 

edildiğinden ;bu krediler toleranslı olarak sığır besicilerine 4 «ay, koyun besicilerine ise 3 ay vâde 
ile verilir. 

VIII - Kredinin faizi : 
Bu krediye % 7 faiz uygulanacaktır. Bu faizin % 3 ü ilgili bankamızca gelir kaydedilecek, 

%2 si fon hesabına ilâve olunmak üzere bir hesabı cari muhtelif tahsilat mektubu ile Merkez Mü
dürlüğümüze maledilecektir. Faizin geri kalan % 1 i Et ve Balık Kurumuna aidolup, ilgili ban
kamızda açılacak bir vadesiz tevdiat hesabında Kurum enirinde toplanacak, % 1 i ise, mahallî 
veteriner teşkilâtı emrinde toplanacaktır. 

IX - Plasman : 
Lehine kredi açılması takarrür eden besicinin beslemek üzere satınalacağı hayvanın cinsi, adedi, 

gösterdiği teminatın nevi ve usullerimize göre tesbit edilen değeri belirtilmek suretiyle, ilgili şube 
ve ajanslarımız, açılacak kredi miktarı kadar idaremizden plasman istiyeceklerdir. 

X - Tahsilat işleri : 
a) Bu fondan alman kredilerle beslenilen hayvanların Et ve Balık Kurumunca mubayaaları 

için tesbit edilmiş olan bâzı fiyatlar aşağıdadır. 

Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 

Z. Burnu Komb. 
Koyun 

300 
330 
350 
370 
375 
350 
320 

Sığır 

235 
250 
260 
265 
270 
265 
240 

Erzurum 
Koyun 

251 
281 
301 
321 
326 
301 
271 

ı Komb. 
Sığır 

196 
209 
219 
224 
229 
224 
195 

Ankara 
Koyun 

250 
290 
319 
330 
335 
310 
280 

Komb. 
Sığır 

202 
217 
227 
232 
237 
232 
207 

Konya Komb. 
Koyun 

206 
290 
310 
330 
335 
310 
280 

Sığır 

202 
217 
227 
232 
237 
232 
207 

b) Et ve Balık Kurumunca satmalmacak sığırlar 1,5 - 4 ve 5 - 6 yaşlan arasında olmak üzere 
iki grupa ayrılacak, 1,5-4 yaşlı grupa yukardaki bâz fiyatlarına canlı kilo başına 10 kuruş ilâve 
edilecektir. 

c) % 50 nin üzerindeki her randıiman farkına canlı kilo başına 6 kuruş ilâve edilecektir. 
d) Dişiler için baz fiyatından 10 kuruş tenzil edilecektir. Teslim edilecek hayvanların ran

dımanları % 52 den aşağı olmıyacaktır. 
e) Kurum tarafından satmalman besi hayvanları yukarda tesbit edilmiş bulunan fiyat esası

na göre kıymetlendirilecek ve besicinin istihkakından bankamıza olan borcu ve tahakkuk eden 
faizi tevkif edilerek, ilgili şube ve ajansımıza yatırılacaktır. Şube ve ajanslarımız bu hususu ayrı-
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ca takibedecekler ve alacaklarımızın zamanında Et ve Balık Kurumundan tahsilini sağlıyaeak-
î ardır. 

f) Krediyi kısmen veya tamamen başka mevzua sarf eden veya taahhüdünü ifa etmiyerek hay
vanları «İden çıkaran besicilerin borcuna derh'al mııacceliyet verilerek, kredinin istirdadı temin 
olunacaktır. 

XI - Diğer hususlar : 
a) Besiye alınacak bütün hayvanlar, mahallî veteriner teşkilâtı tarafından iç ve dış parazit

lere karşı ilaçlanacak ve erkek hayvanlar gastre (kısırlaştırma, idiş edilme) edilecektir. İlâç be
delleri, 'besiciler tarafından karşılanacaktır. Mahallî veteriner teşkilâtının bu mevzudaki lüzumlu 
masrafları, krediden 'alman faizlerden tefrik olunarak vadesiz tevdiat hesabında biriktirilecek 
% 1 lerden karşılanacaktır. 

b) Hayvan besleyicilerinin eğitimi ve bunların teknik bakımdan murakabesi mahallî veteriner 
teşkilâtı tarafından yapılacaktır. 4-K üyelerinin kontrol ve eğitimleri mahallî teknik ziraat teşkilâ
tının mesuliyetleri altında yapılacaktır. Teknik ziraat teşkilâtı besicilerin eğitiminde mahallî ve
teriner teşkilâtı ile müştereke çalışacaktır. 

XI I - Muhasebesi : 
1. — Hayvan satmalmak ve 'besleme masraflarını karşılamak ve memleketimizde kasaplık et 

endüstrisinin kurulmsını teşvik etmek maksadiyle ÎCA İdaresi tarafından bankamızda tesis edilen 
fondan açılacak kredilerle alınacak faizlerin kaydı için muhasebe plânımızda : 

134 — Besi hayvancılığı kredileri 
170 — Vâdesi geçen besi hayvancılığı kredileri 
Sair pasifler partisinde, 

366 — İCA yardım fonları - besi hayvancılığı fonu (merkeze ait) 
namı île yeniden üç ana hesap ile (370 — gelirler) hesabında 179 — besi hayvancılığı kredile
rinden ve 180 — vâdesi geçen besi hayvancılığı kredilerinden namı ile iki talî hesap açılacaktır. 

2 — Hayvan mubayaası ve beslenmesi maksadiyle İCA İdaresi tarafından tesis edilecek fona 
Merkez Müdürlüğünce tahsilat yapıldığında : 

2 — Kasadaki paralar veya 
İlgili hesaba zimmet, 
366 — İCA yardım fonları — Besi hayvancılığı fonu hesabına matlup yazılacaktır. 

3 — Bu fondan hakiki ve hükmi şahıs veya kooperatiflere yapılacak ikrazat : 
134 — Besi hayvancılığı kredileri hesabına zimmet, 

2 — Kasadaki paralar hesabına matlup, 
kaydolunacaktır. «, 

4 — Yapılacak tahsilat 
2 — Kasadaki paralar hesabına zimmet, 

134 — Besi hayvancılığı kredileri hesabına matlup, 
yazılacaktır. 

5 — Fondan hakiki ve hükmi şahıs veya kooperatiflere açılan kredilerin vâdesinde tahsil edi
lememesi, borcun tamamı ödenmeden kredinin kısmen veya tamamen başka mevzua sarf olunması 
veya besicilerin taahhüdünü ifa etmiyerek hayvan'ları elden çıkarması hallerinde borçlarına muac-
eeliyet verilerek kredi miktarının tamamı vâdeyi taki'beden ayın ilk iş gününde tanzim edilecek 
bir mahsup fişi ile : 

170 — Vâdesi geçen besi hayvancılığı kredileri hesabına zimmet, 
134 — Besi hayvancılığı kredileri hesabına matlup kaydedilerek zirai kredi-

lerimizdeki usul ve mevzuat dairesinde takip ve tahsil edilecektir. 
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6 — Yapılan takip neticesinde vukubulan tahsilat : 

2 — Kasadaki paralar hesabına zimmet, 

170 — Vâdesi geçen besi hayvancılığı kredileri hesabına matlup, 
yazılacaktır. 

7 — Alınacak faizler : 
VIII nci bölümde açıklandığı üzere bu krediye % 7 faiz uygulanacaktır. Diğer zirai kredileri

mizde eflduğu gibi hesap kesimi sırasında veya yıl sonlarında tahakkuk ettirilecek faizler : 

134 — Besi hayvancılığı kredileri veya 

170 — Vâdesi geçen besi hayvancılığı kredileri hesabına zimmet, 
ve bu faizin % 2 si 

113 — Genel Merkez hesabına matlup 
yazılarak bir hesabı cari muhtelif tahsilat mektubu ile (366 - İCA yardım fonları - Besi hıayvaneı-
lığı fonu hesabına kaydedilmek üzere) Merkez Müdürlüğüne mal'edilecektir. 

Geriye kalan % 5 faizden % 1 i Et ve Balık Kurumu ve % 1 i ise mahallî veteriner teşkilâtı 
emrinde toplanacağından vadesiz tevdiat hesabında bu namlarla açılacak iki ayrı hesaba kaydedil
mek üzere ceman % 2 si, 

328 — Vadesiz tevdiata 
ve % 3 ü de bankamız gelirlerini teşkil etmek üzere, 

370 — Gelirler (179 — Besi hayvancılığı kredilerinden) ve (180 — Vâdesi gecen besi 
hayvancılığı kredilerinden) hesaplarına matlup, 

k ay dol ımîıc aktı r. 

XIII - Hesabın yardımcı defteri -. 
Bu hesaplar için yardımcı defter olarak (örnok —•• B 50 Çevirme kredileri foyü) kullanıla

caktır. 

XIV - istismar faizi bakımından yapılacak işlem : 
Bu hesaplardan alınacak % 7 faizin % 2 si Merkez Müdürlüğüne maledileeeğine, % 1 i Et -

Balık Kurumu ve % 1 i mahallî veteriner teşkilâtı emrinde, vadesiz tevdiat hesabında top
lanacağına ve % 3 de bankamız gelirlerini teşkil ettiğine göre bu ikrazat hesabının zammet ba
kiyesi (örnek - 229) istismar faizi cetvellerinde (% 3 faize tâbi) tabloda gösterilecektir. 

Gereğinin bu izahatımıza göre yapılmasını, tereddüdedilen hususların İdaremizden sorulması
nı rica ederiz. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
İlişikler : 
1. Teklif mektubu imzalar 

1. a) 4 - K üyeleri için teklif mektubu 
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(Ek : 1) 

T. C. Ziraat Bankasına 

Vilâyetimizde kazamızda tun besicilikle iştigal ettiği ve besicilik için 
baş hayvana göre uygun evsafta ahır ve lüzumlu tesislerinin bulunduğu, numaileyhin sı
ğır, koyun beslemek üzere hayvan satmalına ve besleme kredisine ihtiyacı bulunduğu
nu bildirir, besicilik için ayrılan krediden banka mevzuatı dâhilinde istifade ettirilmesini tav

siye ederiz. 
Veteriner Müdürü 
Et ve Balık Konb. Md. 
Hükümet Veterineri 

Et ve Balık Kurumuna 

Yukarda yazılı şahsın kredi talebi bankamız mevzuatı dâhilinde tetkik edilmiş ve kendi
sine hayvan satınalmak için lira va yem mubayaası için de lira olmak 
üzere ceman... liraya kadar kredi verilmesinde bir mahzur görülmemiştir. 

T. C. Ziraat Bankası 
(Ek : 1 a) 

T. C. Ziraat Bankasına 

Teşkilâtımız 4 - K. üyelerinden nın sığır ve koyun 
beslemek üzere hayvan satmalmması için lira besi kredisine ihtiyacı bulunduğunu, 

Velisi - vasisi ile üye arasında gerekli anlaşma dairemizce yapılmış olduğundan, velisi va
sisi ile birlikte borçlandırılarak, lüzumlu kredinin banka mevzuatı dâ
hilinde verilmesini tavsiye ederiz. 

Teknik Ziraat Müdürü 
Teknik Ziraat Teknisyeni 

Et ve Balık Kurumuna 

Yukarda yazılı şahsın kredi talebi banka mevzuatı dâhilinde tetkik edilmiş ve kendisine 
hayvan satınalmak için lira yem mubayaası için de lira olmak üzere 
ceman lira kredinin verilmesinde bir mahzur görülmemiştir. 

T. C. Ziraat Bankası 

1 nci besicilik devresinde ICA karşılıklı paralar fonundan besicilere açılan krediler 
Talebin mahiyeti 

Sığır Sığır Koyun Koyun 

Banka 

Kars 

Arpaçay 

Kredi lehdarı 

Saffet Tiryaki 
Himmet Yılmaz . 
Alâattin Mete 
Hasan Ab ay 
Kâmil ve Hüseyin 
Yazıcı 
Şemsettin Özdemir 
Subutay Tarım 

Sığır 
adedi 

100 
100 
100 
100 

70 
100 

mubayaa 
bedeli 

40 000 
40 000 
40 000 
40 000 

28 000 
40 000 

yemleme 
bedeli 

30 000 
30 000 
30 000 
30 000 

21 000 
30 000 

Koyun 
adedi 

500 

500 

250 
500 

mubayaa yemleme 
bedeli 

30 000 

30 000 

15 000 
30 000 

bedeli 

20 000 

20 000 

10 000 
20 000 

Açılan 
kredi 

120 000 
70 000 

120 000 
70 000 

25 000 
99 000 
70 000 

— 239 -



C. Senatosu 

Banka Kredi lehdarı 

Ardahan Muğrep ö-ktem 
» Zikri Yılmaz 
2> Timur Arslan 
» Kahraman Akbulut 
» SaJbri Yılmaz 
» Kemal Okyay 
» Asker Akta§ 
» Servet Yılmaz 

Sarıkamış Nuri Bildik 

Sığır 
adedi 

100 
100 
100 
60 

70 

100 

B : 45 27 , 3 .1962 O : 1 
Sığır Sığır Koyun Koyun 

mubayaa yemleme Koyun mubayaa yemleme 
bedeli 

40 000 
40 000 
40 000 
24 000 

28 000 

40 000 

bedeli adedi bedeli bedeli 

30 000 
30 000 
30 000 
18 000 

21 000 

30 000 

400 24 000 16 000 
500 30 000 20 000 
350 21 000 14 000 

Besici krediyi kullan
maktan vazgeçmiştir 

» » ,»' 

Açılan 
kredi 

70 000 
70 000 
70 000 
42 000 
40 000 
50 000 
35 000 

49 000 
70 000 

Yekûn 1100 440 000 330 000 3 000 180 000 120 000 1070 000 

Not : Bu bankalar ımızca açılan kreplilerden vâdesi geçtiği halde tahsil e<iilemiy enlerin miktarı 
şöyledir. 

1 nci devre açılan 28 . 2 . 1962 akşamına kadar 
Banka kredi tahsil edilemiyen miktar 

Kars 405 000 23 206 
Arpaçay 169 000 49 000 

(Arpaçay'daki vâdesi geçen hesap 'Şemsettin Özdemir'e aittir. Genel Müdürlük mahallî ajans 
ile (haberleşme halindedir. Kars'taki bakiyenin kime aidolduğu merkez kayıtlarında görülmemek
tedir.) 

2 nci besicilik devresinde ICA karşılıklı paralar fonundan besicilere açılan krediler 

'Talebin mahiyeti 

Banka 

Kars 
» 
» 

Arpaçay 
» 

Ardahan 
» 

Kredi lehdarı 

Nuri Bor hık 
Esbender Tozluk 
îsmail Özaveı 
Oktay Akuzun 
Subutay Tarım 
'Mahmut Tarım 
Zikri Yılmaz 
Timur Arslan 
Okyaylar Kol. Şti. 
Hamza Yılmaz 

Sığır Sığır Koyun Koyun 
Sığır mubayaa yenileme Koyun mubayaa yemleme 
adedi bedeli bedeli adedi bedeli bedeli 

100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
100 

35 000 
35 000 
35 000 
35 000 
35 000 
21 000 
35 000 
35 000 
35 000 
35 000 

25 000 
25 000 
25 000 
25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
25 000 
25 000 
25 000 

Açıbı 
kred 

60 
60 
60 
60 
60 
36 
60 
60 

m 
i 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

60 000 
60 000 
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Sığır Sığır Koyun Koyun 

Sığır mubayaa yemleme 'Koyun mubayaa yemleme Açılan 
Banka Kredi lelıdarı adedi bedeli bedeli adedi bedeli bedeli kredi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Göle 

Ramiz Evgin 
Rahim ökten 
Kaya özçelik 
Kahraman Akbulut 
Pehlül Yılmaz 
Halil Baykal 
ibrahim Avsara 
Kahraman Kolik 
Osman Atalay 
Yunus Araş 

100 
100 
100 
60 

100 
50 

100 
50 

100 

m ooo 
35 000 
35 000 
21 000 
35 000 
17 500 
35 000 
17 500 
35 000 

25 000 
25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
12 500 
25 000 
12 500 
25 000 

300 18 000 12 000 

60 000 
60 000 
60 000 
36 000 
60 000 
30 000 
60 000 
30 000 
60 000 
30 000 

Yekûn 1 720 602 000 430 000 300 18 000 12 000 1 062 000 




